PBAU 2021.
Convocatòria ordinària: dies 8, 9 i 10 de juny.
Convocatòria extraordinària: dies 6, 7 i 8 de
juliol.
Nou procés de matrícula i informació PBAU
Els aspectes més importants són els següents:
1.
2.
3.
4.
5.

Els alumnes han d'estar tutoritzats pel centre en tot el procediment de
matrícula a la PBAU.
La matrícula es farà al GestIB per part del centre.
Els alumnes hauran de pagar la matrícula al web de la UIB per a tràmits
dels alumnes, que es denomina UIBdigital. (https://uibdigital.uib.es/)
Per a complir el punt anterior, els alumnes hauran d'obtenir prèviament
unes credencials d'accés (usuari i clau). El suport tècnic d'aquest procés
el farà la UIB, però el centre tutoritzarà als alumnes.
Es podran consultar la matrícula i les qualificacions de forma simultània
al GestIB i a UIBdigital.

És responsabilitat del centre:
1.

La tutorització als alumnes en tot el procés de matrícula, inclós l'accés
i el pagament a UIBdigital.
2.
La correcta introducció al GestIB de totes les dades de la matrícula dels
seus alumnes.

És responsabilitat de l'alumne:
1.
2.
3.

La comprovació de les dades que figuren a la seva matrícula.
L'obtenció de les credencials de UIBdigital.
El pagament efectiu de les taxes de matrícula

Convocatòria ordinària PBAU 2021 (juny)
1.

Introducció matrícula al GestIB: del 19 al 23 d'abril de 2021, ambdós
inclosos.
2.
Enviament full d'incidències al Servei d'Ordenació Educativa per correu
electrònic: dia 12 de maig.
3.
Enviament documentació UIB: del 26 al 30 d'abril, reducció taxes / 13
de maig llista matrícula actualitzada.

1.
2.
3.
4.

Obtenció credencials a UIBdigital: del 30 d'abril al 9 de maig.
Pagament matrícula a UIBdigital: de l'1 al 7 de juny.
Publicació lloc d'examen: a partir del 3 de juny.
Realització de les proves: dies 8, 9 i 10 de juny.

5.

Consulta de qualificacions al GestIB i a UIBdigital: a partir del 17 de
juny (15.00 h).
6.
Sol·licitud de revisió d'exàmens a UIBdigital: del 17 al 21 de juny.
7.
Publicació dels resultats definitius: 29 de juny (15.00 h).
8.
Sol·licitud per veure exàmens: 29 i 30 de juny.

Convocatòria extraordinària PBAU 2021 (juliol)
1.
2.

Introducció matrícula al GestIB: del 17 al 21 de juny.
Enviament full d'incidències al Servei d'Ordenació Educativa per correu
electrònic: dia 25 de juny.
3.
Enviament documentació UIB: 29 de juny (amb la matrícula
actualitzada).

1.
2.
3.
4.
5.

Obtenció credencials a UIBdigital: del 28 al 30 de juny.
Pagament matrícula a UIBdigital: de 30 de juny al 5 de juliol.
Publicació lloc d'examen: a partir de l'1 de juliol.
Realització de les proves: dies 6, 7 i 8 de juliol.
Consulta de qualificacions al GestIB i a UIBdigital: a partir del 14 de
juliol (15.00 h).
6.
Sol·licitud de revisió d'exàmens a UIBdigital: del 14 al 16 de juliol.
7.
Publicació dels resultats definitius: 26 de juliol (15.00 h).
8.
Sol·licitud per veure exàmens: 26 i 27 de juliol.
Per més informació:
http://www.caib.es/sites/matriculapbau/ca/informacia_general/

