
INFORMACIÓ ADMINISTRATIVA
ALUMNAT 2n DE BATXILLERAT 

CURS 2016-2017



Temes que tractarem
BATXILLERAT

• TRAMITACIÓ TÍTOL            HOMOLOGACIÓ CATALÀ

PREINSCRIPCIONS A 
UNIVERSITAS

SELECTIVITAT

• PAGAMENT TAXES 
INSCRIPCIÓ

• EXÀMENS

• CONSULTA 
RESULTATS

• RECLAMACIONS

• RESULTATS 
DEFINITIUS

BEQUES I AJUDES:

• MEC

• GOVERN BALEAR

• CONSELL INSULAR 
DE MENORCA

SERVEI D’ORIENTACIÓ 
ACADÈMICA



Batxillerat
• Dia 24 de maig a les 9.50h a la sala d’actes: lliurament butlletí de notes.

• Reclamacions notes 1 dia hàbil: de les 9.50 del dimecres a les 9.50 de dijous 
25 de maig. A secretaria l’imprès de reclamació.

• Resolució reclamacions 1 dia hàbil: dia 29 de maig a les 11.15 es comunicarà 
per escrit la resolució de la reclamació.

• Termini fins dia 1 de juny per pagar les taxes PAU
 Fase general: 69,21 euros
 Fase específica: 13,85 euros per exercici
 Descompte del 50% si són família nombrosa general o gratuït si són 

família nombrosa especial.

• També s’han de pagar les taxes d’expedició del títol de batxillerat (es poden 
pagar telemàticament o amb imprés en paper model 046)

 Taxa ordinària: 63,31 €
 Taxa per alumnes FN general: 31,66 €
 Taxa per alumnes FN especial: gratuïta



• Tràmit homologació nivell de català

 Tràmit que fa el centre d’ofici
 Reconeixement de català en funció de la qualificació 

obtinguda 
*5,6 i 7: B2 *8, 9 i 10: C1

 Els alumnes poden passar a recollir els certificats a 
partir del mes de setembre

 No existeix homologació amb nivell d’anglès, tan sols 
dóna accés a estudis o exàmens lliures d’EOI (A2)

• A partir del 12 de juny es podrà recollir :

 Historial acadèmic / certificat acadèmic i de nota 
mitjana

 Resguard expedició títol batxillerat en cas d’haver-lo 
pagat.



Universitat de les Illes Balears

Selectivitat 2017
Juny: 6, 7, 8

Setembre: 6, 7, 8



Consulta dels resultats
• Es publiquen PREVISIBLEMENT dia 15 de juny per a 

la convocatòria de juny i es podran consultar les notes a 
partir de les 14h (no es podrà imprimir el resguard 
oficial)

• Es publiquen PREVISIBLEMENT dia 14 de setembre 
per a la convocatòria de setembre 

Es pot consultar a la web:
https://uibdigital.uib.es

https://uibdigital.uib.es












QUINES DATES SURT LA 
PAPERETA DEFINITIVA?

• A LA CONVOCATÒRIA DE JUNY:
– Previsiblement dia 20 de si no hi ha revisió

d’examen i s’ha de demanar mitjançant
UIBDigital

• A LA CONVOCATÒRIA DE SETEMBRE:
- Previsiblement dia 20 si no hi ha revisió d’exa-
men per UIBdigital







COM ES PODEN RECLAMAR LES 
QUALIFICIACIONS OBTINGUDES EL JUNY:  

REVISIONS

• La presentació de sol·licitud de revisió serà de 3 dies
hàbils a partir de la data de publicació dels resultats
provisionals: Previsiblement del 15 al 19 de juny per 
UIBdigital

• Consulta resultat revisions: Previsiblement el 27 de juny
per UIBdigital. La Comissió Organitzadora avisarà del 
resultat de la revisió.

• Obtenció paperetes revisions: 28 de juny per UIBdigital



RECLAMACIONS PBAU
REVISIÓ AMB ERROR 

MATERIAL
REVISIÓ SENSE ERROR 

MATERIAL
- Exercicis no corregits, 

o corregits parcialment
- No sumats tots els 

punts dels exercicis o 
suma incorrecte

- Enregistrament erroni 
de la suma de 
l’examen.

- Continguts de la matèria
objecte de l’examen



COM ES DUEN A TERME LES 
REVISIONS

• Les revisions es faran en el termini màxim de 5 dies 
hàbils a partir de l’endemà del termini de presentació de 
sol·licituds de revisió

• S’assignarà un segon corrector diferent a qui va corregir 
l’examen que mirarà si hi ha error material (s’esmenarà 
l’error i no es farà un segona correcció)

• Si no hi ha error material es fa la segona correcció: 
- Si la diferència entre la 1ª nota i la 2ª és menor de 2 punts, la 

nota final serà la mitjana aritmètica de les dues correccions
- Si la diferència és superior a 2 punts: es farà una 3ª correcció. 

La nota final serà la mitjana aritmètica de les 3 notes



SI ES VOL VEURE L’EXAMEN

• S’ha d’haver demanat «REVISIÓ»
• La sol·licitud ho ha de demanar explícitament en el 

termini de 3 dies hàbils des de la publicació
definitiva de les qualificacions.

• Sol·licituds per veure els exàmens: Presencialment
els dies 10, 11 i 12 de juliol.



DATES RECLAMACIONS 
CONVOCATÒRIA SETEMBRE

REVISIONS

• Previsiblement del 15 al 18 de setembre per 
UIBdigital

• Consulta resultat revisions: Previsiblement el 22 
de setembre per UIBdigital

• Obtenció paperetes revisions: Data pendent per 
UIBdigital



Quin tràmit s’ha de fer a la UIB?

• A partir del curs 2014-2015 es va iniciar la documentació 
amb codi de verificació electrònica. Això vol dir que no 
cal que es compulsin els documents.

• Si voleu que es compulsin perquè a alguna CA no ho 
accepten, heu d’anar a l’extensió Universitària de la UIB 
d’Alaior amb el DNI.
Us imprimiran i segelleran tantes paperetes dels 
resultats difinitius de les PBAU com hagueu d’enviar (per 
CCAA).

• Si no hi podeu anar voltros heu de fer una autorització i 
adjuntar una còpia del vostre DNI.



DATES PREINSCRIPCIONS A LA 
UNIVERSITAT

• UIB
• MADRID (UNIVERSITATS PÚBLIQUES)
• CATALUNYA



Preinscripció a UIB
• web: 

https://uibdigital.uib.es/uibdigital/web/ca/
perfil/informacio.html

• Dates: 22 de maig a 4 de juliol
• Resultas assignació: previsiblement 

10 de juliol
• Matrícula: previsiblement 11 a 14 de 

juliol

https://uibdigital.uib.es/uibdigital/web/ca/


Preinscripció a Madrid (distrito 
únito i Universitats públiques)

• web: 
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/12348863711
41/contenidoFinal/Admision_alumnos_primer_cu
rso.htm

• Dates: 12 de juny a 3 de juliol

• Resultas assignació: pendent de publicar

• Matrícula: pendent de publicar

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/12348863711


Preinscripció a Catalunya

• web: gencat.cat/universitats/preinscripcio

• Dates: 6 de juny a 3 de juliol

• Resultas assignació: 11 de juliol

• Matrícula: 12 a 14 de juliol



PREINSCRIPCIÓ A 
UNIVERSITAT

• Si voleu estudiar a una Universitat 
Catalana, us heu de donar d’alta a la 

web:

https://accesnet.gencat.cat

https://accesnet.gencat.cat






Enviament a la Universitat
• Heu de dur a correus original i còpia de la 

sol·licitud d’admissió a la Universitat amb 
la documentació que us demanin.

– Còpia DNI
– Papereta selectivitat segellada per la UIB
– Document d’inscripció degudament signat (es solen 

imprimir dues còpies, una per enviar i una altra per 
voltros)

• També heu de dur un sobre obert que 
indiqui l’adreça de la Universitat on s’ha 
d’enviar



Enviament a la Universitat
• A Correus han de donar registre d’entrada a 

l’original de la sol·licitud i també a la vostra 
còpia.

• Introduïm dins el sobre l’original de la sol·
licitud ja registrada, amb la documentació
adient i el tancau. Ja es pot enviar.

• La vostra còpia es guarda com a resguard 
d’enviament dins el termini oficial.

• L’enviament s’ha de fer per correu certificat



Una vegada admesos, com es fa 
el trasllat d’expedient?

• Dur la preinscripció a la Universitat escollida (no UIB)
• Dur la carta d’admissió que haureu rebut d’aquesta 

Universitat
• Anar a la extensió universitària de la UIB
• S’han de pagar les taxes (uns 35 euros)
• Es demanana “Trasllat d’Expedient”, us donaran una 

còpia del document que heu de presentar a la 
Universitat en la qual esteu admesos.

• Si voltros no hi podeu anar, podeu fer una autorització a 
una altra persona, adjuntant còpia del vostre DNI.



Preinscripció a PBAU setembre
• En el cas d’haver-se d’examinar el setembre per haver

suspés alguna assignatura de 2n de Batxillerat
• En el cas d’haver suspés l’examen PBAU de juny
• En el cas d’haver aprovar PBAU juny i voler pujar nota

Hi ha que fer la preinscripció a la PBAU del 
26 de juny al 3 de juliol de 2017 a :

http://estudis.uib.cat/grau/acces/batxiller/
Imprimir el full de prematrícula i lliurar-lo a la 

secretaria del centre

http://estudis.uib.cat/grau/acces/batxiller/


Batxillerat setembre
• Dia 00 de setembre les 00.00h a l’aula de referència: lliurament butlletí de 

notes.

• Reclamacions notes 1 dia hàbil: de les 00.00 de _________ a les 00.00 de 
___________ de setembre. A secretaria l’imprès de reclamació.

• Resolució reclamacions 1 dia hàbil: dia 00 de setembre a les 11.15 es 
comunicarà per escrit la resolució de la reclamació.

• Termini fins dia 6 de setembre per pagar les taxes PAU
 Fase general: 69,21 euros
 Fase específica: 13,85 euros per exercici
 Descompte del 50% si són família nombrosa general o gratuït si són 

família nombrosa especial.

• També s’han de pagar les taxes d’expedició del títol de batxillerat

 Taxa ordinària: 63,31 €
 Taxa per alumnes FN general: 31,66 €
 Taxa per alumnes FN especial: gratuïta



Beques i ajudes per estudis 
universitaris 2017-2018

• MEC: 
Convocatòria de beques de caràcter general i de 
mobilitat per el curs acadèmic 2016-2017, per a 
estudiants d’ensenyaments universitaris. 
Data probable de publicació: 16/08/17. 
Termini probable: 15/10/17

Tràmit on-line: https://sede.educacion.gob.es

https://sede.educacion.gob.es


Quines beques té el MEC?
• 1. De mobilitat per a cursar estudis presencials i 

matrícula completa en centres de Comunitat Au-
tònoma diferent a la del seu domicili familiar.

• 2. De caràcter general per a cursar estudis en 
centres ubicats a la mateixa Comunitat 
Autònoma del seu domicili familiar.

• 3. De matrícula.
• Es reb una quantitat fixa per renta de 1500€
• La beca de transport són un 630 (a Mallorca) o 

890 a la Península
• La beca de residència són 1500€



Quins requisits s’han de tenir?

• Econòmics (llindar de Renda)

• Acadèmics



Quines beques té el Govern 
Balear?

• Ajudes per a desplaçament

• Ajudes d’allotjament



Beques Govern Balear

1. Ajudes per a desplaçament
• La convocatòria es publica el mes d’abril o maig

(enguany s’han publicart per l’alumnat que es va 
matricular a la universitat pel curs 2016-2017), 
per tant, la podreu demanar a la convocatòria
de 2018. En general es dónen uns 450€ d’ajuda.

• El termini sol ser fins dia 15 de juny de l’any de 
la convocatòria.

• També hi ha requisits de renda, de matrícula i 
acadèmics.

• Són incompatibles amb les beques MEC



Beques Govern Balear

2. Ajudes d’allotjament a la residència d’estudiants
de la UIB (allotjament i berenar)
• La convocatòria es publica el mes d’agost (enguany es 

publicaran per l’alumnat que es matricula a la universitat
pel curs 2017-2018)

• Hi ha 2 beques per a alumnes de Menorca
• La dotació màxima és de 499 euros mensuals (d’octubre

a juny inclosos) 
• El termini sol ser fins dia 15 de setembre de l’any de la 

convocatòria
• També hi ha requisits de renda, de matrícula i 

acadèmics.
• Són compatibles amb les beques MEC



Quines beques té el 
Consell Insular de Menorca?

1. Casa de Menorca a Barcelona

2. Ajuts per estudiants que estudiin fora de 
Menorca



Beques Consell Insular de Menorca

1. Casa de Menorca a Barcelona
• 7 places d’allotjament per residir a la Casa de Menorca a 

Barcelona en habitació compartida (s’han d’abonar 
150€ mensuals: anualitat 1800€/plaça)

• Es publiquen el mes de maig i es resolen el juliol
• Criteris econòmics i acadèmics
• És incompatible amb Beca de residència



Beques Consell Insular de Menorca

2. Ajuts per estudians que estudiin fora de Menorca
• Es publiquen el mes d’abril pel curs vigent (enguany es 

van publicar dia 4 d’abril 2017 pel curs 2016/2017 i el 
termini va ser fins dia 28/04/2017)

• L’ajuda és d’uns 300€
• També hi ha requisits econòmics i acadèmics
• És incompatible si reb una ajuda de més de 3000€

d’una altra administració (CAIB – MEC).



Altres beques o ajudes

a) BEQUES EQUITAT

b) SUBVENCIÓ TRANSPORT PÚBLIC ALS 
ESTUDIANTS D’ALAIOR



a) BEQUES EQUITAT

• Només per a aquells estudiants que estudiin a 
Catalunya, existeixen les BEQUES EQUITAT

• Es solen convocar la segona quinzena de juliol

• El termini és fins dis 15/10/2017

• També hi ha requisits de Renda i Acadèmics
• La beca consisteix en la minoració del preu públic 

de la matrícula (entre el 10% i el 50%)



b) Subvenció transport públic als 
estudiants d’Alaior
• Només per a aquells estudiants empadronats a 

Alaior que, per motius d’estudis,  resideixin 
temporalment a Palma.

• Es solen convocar la segona quinzena de juliol
• El termini és qualsevol moment dins el curs 

escolar
• Es resolen el novembre del curs vigent.
• La beca consisteix en uns 250€ que s'abonaran 

directament a l’Ajuntament de Palma (correspon 
a tarifa de bus per estudiant: 0,45€ per viatge)

• Son incompatibles amb altres ajuts destinats a 
subvencionar el transport urbà.



Orientació Universitària

• Servei d’Orientació de l’IES Josep Miquel 
Guàrdia

• Extensió Universitària UIB (Alaior)

• Centre Municipal Universitari (Casa de Cultura 
de Ciutadella) gestionat per l’Ajuntament de 
Ciutadella



Reculls pàgines web IMPORTANTS
• UIB: http://estudis.uib.cat/grau/acces/batxiller/

http://estudis.uib.cat/informacioperalumnes/Beques-i-ajuts/
• Generalitat de Catalunya (Preinscripció i Beques)

http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/
http://universitats.gencat.cat/ca/beques_preus/beques_ajuts/

• Ministerio de Educación y Cultura (Beques)

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-
mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-
estudiar/universidad.html

• Consell Insular de Menorca (Beques): http://www.cime.es/
• Conselleria d’Educació i Cultura (Beques):

http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=ca&coduo=3084
• Ajuntament d’Alaior (Beques):  http://alaior.sedelectronica.es/info.1

http://estudis.uib.cat/grau/acces/batxiller/
http://estudis.uib.cat/informacioperalumnes/Beques-i-ajuts/
http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/
http://universitats.gencat.cat/ca/beques_preus/beques_ajuts/
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-
http://www.cime.es/
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=ca&coduo=3084
http://alaior.sedelectronica.es/info.1


Teniu algun dubte?


