
MATRÍCULA PBAU SETEMBRE 2020

Dades personals (on voleu rebre les noti ficacions de la UIB)

Nom complet:

Correu electrònic personal:

Mòbil personal:

Motius de reducció o d'exempció en el pagament (marcar en color si en teniu algun)

Família nombrosa general Jove tutelat

Família nombrosa especial Víctima d'acte terrorista

Discapacitat Víctima de violència de gènere

Família monoparental general Família monoparental especial

Em vull presentar a la fase d'accés (marca en color la teva troncal general):

Fonaments de l'Art II Matemàtiques II

Llatí II Matem.Aplic.C.Socials II

Matèries de les quals et pots examinar al bloc d'admissió (marcar en color aquelles de les quals 
vos voleu examinar):

AE -    Arts Escèniques GR -     Grec II

BI -     Biologia HF -     Hist. Filosofia

CA -    Cultura Audiovisual II HA -     Història de l'Art

DT -    Dibuix Tècnic II LLA -    Llatí II

DI -     Disseny MAP - Matem.Aplic.Ciènc. Socials 
II

EC -    Economia empresa MA -   Matemàtiques II

FI -     Física QU -    Química

FA -    Fonaments de l'Art II AL  -    Alemany II

GF -   Geografia FR -     Francès II

GE -   Geologia

Termini de matrícula :   22, 23 i 24 de juliol

RESPONSABILITAT DELS ALUMNES

• Enviar aquest document amb les dades de la matrícula a  mgarcia@iesberenguer.net

• Dur al centre la documentació acreditativa de la reducció en el pagament de les taxes 
(original i fotocòpia).

mailto:mgarcia@iesberenguer.net


• Rebran un correu amb el resguard de matrícula generat pel gestib. Guardar aquest 
resguard perquè és el comprovant de la matrícula i perquè necessiten la referència que hi 
ha a la part superior per generar les credencials per accedir a UIBdigital.

• Confirmar la recepció del resguard de matrícula i comprovar que totes les dades són
correctes (una vegada acabat el termini de matrícula no es podrà canviar cap dada).

• Del 3 al 7 d’agost podran obtenir les credencials (usuari i contrasenya) per accedir a 
UIBdigital. Rebran un correu amb les instruccions. Si no el reben comunicar-ho al servei 
d’alumnes de la UIB (alumnes@uib.cat  adjuntar una còpia del DNI).
És MOLT IMPORTANT no intentar accedir a UIBdigital abans de rebre el correu.
Els repetidors o els que ja s’han presentat a les PBAU al juliol que ja disposen de 
credencials, les poden utilitzar i no cal fer aquest procés.

• Abans de pagar la matrícula de les PBAU, heu de pagar la taxa de sol·licitud del títol de
Batxillerat a l’enllaç https://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx

• Pagar la matrícula de les PBAU,  a través de la UIBdigital, del 
del 3 al 7 de setembre.

• Trobareu tota la informació referent a les PBAU a:
https://estudis.uib.es/es/grau/acces/batxiller/

IMPORTANT: mirau la informació que surt a l’apartat de preguntes 
freqüents.

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA PBAU  (SETEMBRE 2020)

• Matrícula :  22, 23 i 24 de juliol
• Obtenció de credencials a UIBdigital: del 3 al 7 d'agost.
• Pagament matrícula a UIBdigital: del 3 al 7 de setembre.
• Publicació del lloc d'examen: a partir del 4 de setembre.
• Realització de les proves: 8, 9 i 10 de setembre.
• Consulta de les quali ficacions al Gestib i a UIBdigital: a partir del 15 de setembre (15:00 

hores).
• Sol·licitud de revisió d'exàmens a UIBdigital: del 16 al 18 de setembre.
• Publicació dels resultats definitius: 25 de setembre (15:00 hores).
• Sol·licitud per veure exàmens: 29 i 30 de setembre.

https://estudis.uib.es/es/grau/acces/batxiller/
https://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx
mailto:alumnes@uib.cat

