
IES Antoni Maura 
C/ Perú, 4. 07007 PALMA 
Tel.  971242034. Fax  971240150. 
iesantonimaura@educacio.caib.es 
www.iesantonimaura.net 

curs 2020/21 
 

INSTRUCCIONS PER PREMATRÍCULA I MATRÍCULA DE SELECTIVITAT I 
SOL·LICITUD D’EXPEDICIÓ DEL TITOL DE BATXILLERAT      CURS 20/21 

 
PODEU TROBAR TOTA LA INFORMACIÓ SOBRE L’ACCÉS I ADMISSIÓ A LA UIB 
DES DE BATXILLERAT.  
https://estudis.uib.cat/estudis-de-grau/Com-hi-pots-accedir/acces/batxiller/ 
 

INFORMACIÓ MÉS RELLEVANT 
 

1. PREMATRÍCULA PBAU 
Totes les persones que vulguin fer PBAU, obligatòriament han de fer la matrícula en les 
següents dates: 
 Convocatòria ordinària: del 19 al 23 d’abril a oficines de l’IES 
 Convocatòria extraordinària: del 17 al 21 de juny a oficines de l’IES 

 
Heu d’anar a la secretaria del centre per fer la prematrícula de la PBAU.  

 BLOC D’ACCÉS (obligatori) + BLOC ADMISSIÓ (voluntari) màxim de 3 
assignatures 

Es generarà un document amb aquesta matrícula amb les vostres dades personals 
(revisau assignatures escollides, telèfon i correu electrònic personal NO DEL 
CENTRE), Guardau-lo bé ja que conté un codi que necessitareu (REFERÈNCIA) 
QUALSEVOL ERROR O MODIFICACIÓ ADREÇAU-VOS AL CENTRE ABANS DEL 12 
DE MAIG (ordinària) 25 DE JUNY (extraordinària) 
 
OBTENCIÓ DE LES CREDENCIALS A LA UIBdigital  
Després de fer la matrícula rebreu un correu amb les instruccions per obtenir les 
credencials, si no el rebeu ho podeu sol·licitar a la pàgina web o al centre. 
És important que no obtengueu les credencials abans de rebre el correu de la UIB 
Serà necessari la utilització del codi que figura al resguard de matrícula 
NO S’HAN D’OBTENIR LES CREDENCIALS ABANS D’AQUESTES DATES 
 Convocatòria ordinària: del 30 d’abril al 9 de maig 
 Convocatòria extraordinària: del 28 al 30 de juny 

 
2. SOL·LICITUD DEL TÍTOL DE BATXILLERAT 

Els alumnes que aprovin han de sol·licitar el títol de batxillerat. Sense el pagament 
d’aquesta taxa NO ES POT FER LA  PBAU I NO ES TÉ EL TÍTOL 

 Per pagar el títol de Batxillerat: 
S’ha d’omplir per via telemàtica l’imprès de sol·licitud de títol:  

- http://www.atib.es/ta/modelos/Tasas046.aspx 
- Al llistat d’Organismes, seleccionau “Conselleria d’Educació  i Universitat”. 
-Triau: “taxa per expedició de títols acadèmics, diplomes i certificats    oficials”. 
-triau segons sigui el vostre cas i cliau damunt el signe “+” : 

a) exempcions       b)bonificacions 50%  c)sense exempcions ni bonificacions 
     - Ompliu amb les vostres dades personals 
     - Clicau “Guardar” (anotau referència de recuperació). Clicau “Finalitzar”.  Pagau  

       (amb targeta VISA o a una entitat bancària). Imprimiu 2 justificants i   els duis a les 

       oficines (imprescindible) en les següents dates: 

 Convocatòria ordinària: abans de fer pagament PBAU 

 Convocatòria extraordinària: abans de fer pagament PBAU 
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Recordau que heu de dur a l’IES l’original i copia de la documentació que us beneficia de la 
reducció o exempció de les taxes 
 

HI HAURÀ UN ENLLAÇ A LA PÀG WEB DEL CENTRE PER FER EL PAGAMENT 
 

3. MATRÍCULA DE LA PBAU 

Abans de fer el pagament s'ha de verificar a UIBdigital>Formació>Proves 
d’accés>Convocatòries que la matrícula és correcta. 
El pagament de les taxes de la PBAU es faran directament a través de la UIB digital 
amb targeta o imprimir el rebut de pagament amb un codi de barres i anar al banc a fer 
l’ingrés. 
En aquest mateix apartat de UIBdigital, els alumnes han de confirmar que el rebut està 
pagat. 
Les taxes són les següents:  69,21€ (bloc accés) I 13,85€ (bloc d’admissió per a cada 
exercici). Aquest comprovant de pagament l’heu de dur damunt mentre durin les proves 
de selectivitat. Dates de pagament al banc: 

 Convocatòria ordinària: de l’1 al 7 de juny a les 13:00h 

 Convocatòria extraordinària: del 30 de juny al 5 de juliol a les 13:00h  
 

CONSULTAU LES EXEMPCIONS I BONIFICACIONS DE MATRÍCULA 
 
REALITZACIÓ DE LES PROVES   

 Convocatòria ordinària: 8, 9 i 10 de juny  

 Convocatòria extraordinària: 6, 7 i 8 de juliol 
 
CONSULTA LLOC DE L’EXAMEN A LA UIBdigital 

 Convocatòria ordinària: a partir del 3 de juny  

 Convocatòria extraordinària: a partir de l’1 de juliol  
 
CONSULTA QUALIFICACIONS A LA  UIBdigital 

 Convocatòria ordinària: a partir del 17 de juny (15.00h) 

 Convocatòria extraordinària: a partir del 14 de juliol (15:00h) 
 
SOL·LICITUD DE REVISIÓ D’EXÀMENS A LA  UIBdigital 

 Convocatòria ordinària: del 17 al 21 de juny 

 Convocatòria extraordinària: del 14 al 16 de juliol 
 
SOL·LICITUD OBTENCIÓ DE PAPARETES:   

 Convocatòria ordinària: a partir del 22 de juny 

 Convocatòria extraordinària: a partir del 17 de juliol 
 
PUBLICACIÓ DELS RESULTATS DEFINITIUS 

 Convocatòria ordinària: 29 de juny (15:00h) 

 Convocatòria extraordinària: 26 de juliol (15:00h) 
 
SOL·LICITUD PER VEURE EXÀMENS 

 Convocatòria ordinària: del 29 i 30 de juny 

 Convocatòria extraordinària: 27 i 28 de juliol 
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EXEMPCIONS I BONIFICACIONS PREUS MATRÍCULA 

Sobre el preu s’aplicarà el 50 per cent de reducció per a beneficiaris amb: 

 Títol de família nombrosa general. 

 Títol de família monoparental general: 

o Llibre de família en el qual consti un sol progenitor. 

o Sentència judicial on consti que un dels progenitors ha perdut la pàtria 

potestat. 

o Altre document acreditatiu reconegut. 

 La matrícula serà gratuïta per a les persones que acreditin: 

o Títol de família nombrosa especial. 

o Títol de família monoparental especial: 

 Llibre de família en el qual consti un sol progenitor. 

 Sentència judicial on consti que un dels progenitors ha perdut la pàtria 

potestat. 

 Altre document acreditatiu reconegut. 

o Víctimes d'actes terroristes així com el cònjuge i els fills. 

o Víctimes de violència de gènere i els fills que en depenguin. 

o Joves tutelats, extutelats en vies d'emancipació. 

o Persones amb una discapacitat del 33% o superior. 

 
Recordau que heu de dur a l’IES l’original i copia de la documentació que us beneficia de la 
reducció o exempció de les taxes 
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