ALGUNES NOVETATS DE LA PBAU
En quin idioma es fan els exàmens?
Arran d’un acord entre la Conselleria d’Educació i Universitat i la Universitat de les Illes
Balears, la comissió organitzadora de la PBAU ha acordat que a les proves els enunciats
i protocols dels exàmens —excepte els que corresponguin a les matèries de llengua, que
es facilitaran en la llengua corresponent— es lliuraran en llengua catalana, i se’n
facilitarà una versió traduïda al castellà si hi ha qualque alumne que demani l’examen
en aquesta llengua.
D’altra banda, independentment de l’idioma de l’enunciat de les preguntes, l’alumne
pot respondre en l’idioma que prefereixi, català o castellà. Això no ha variat en relació
amb convocatòries anteriors.
LA PBAU
La PBAU (prova de batxillerat per a l'accés a la Universitat) és la prova d'accés destinada
a atorgar un requisit d’accés a les persones amb el títol de batxiller. La PBAU és el que
en l’àmbit de la Llei orgànica 2/2006 i tots els seus desenvolupaments posteriors
s’anomena l’avaluació final de batxillerat.
La majoria d'estudiants amb títol de batxiller, si volen accedir a estudis de grau, han de
realitzar la PBAU.
Només hi ha l'excepció dels alumnes que han obtingut el títol de batxiller els anys 2016
o 2017, d'acord amb el currículum anterior a la LOMQE. Aquests alumnes poden
demanar plaça als estudis de grau sense prova d'accés. Cal tenir present que cada
universitat establirà els criteris d'admissió per a aquests alumnes. A la UIB, aniran a la
cua de sol·licituds a la convocatòria de setembre. Per tant, tindran preferència tots els
que hagin realitzat proves d'accés (PBAU).
Per millorar la nota d'accés i/o d'admissió, s'hi poden presentar tots els estudiants amb
el títol de batxiller o equivalent o bé amb el títol de tècnic superior o equivalent.
ESTRUCTURA
La prova està estructurada en dos blocs: bloc d’accés i bloc d’admissió.
Bloc d’accés: és obligatori per obtenir una nota d’accés a la Universitat. Consta de les
matèries troncals generals següents:
• Història d'Espanya
• Llengua Castellana i Literatura II
• Llengua Catalana i Literatura II
• La matèria de Primera Llengua Estrangera II que l’alumne hagi cursat a segon de
batxillerat (Anglès)

•

Matèria de modalitat cursada: els estudiants estan obligats a realitzar dins el bloc
d’accés la matèria de modalitat cursada al batxillerat, que pot ser:
o Matemàtiques II, per a la modalitat de Ciències
o Llatí II, per a l’itinerari d’Humanitats
o Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, per a l’itinerari de
Ciències Socials
o Fonaments de l’Art II, per a la modalitat d’Arts.

Bloc d’admissió: és de caràcter voluntari i té per objecte l'avaluació dels coneixements
i la capacitat de raonament en uns àmbits disciplinaris concrets relacionats amb els
estudis que es pretenen cursar. En aquest bloc els estudiants poden examinar-se de fins
a tres matèries d’opció del bloc d’assignatures troncals de segon curs de batxillerat.
PROCEDIMENT DE REVISIÓ
Els estudiants que sol·liciten revisió de l’examen han de saber que la qualificació final
pot ser més baixa que les inicialment atorgades.
1. Els exàmens sobre els quals s’hagi presentat una sol·licitud de revisió
s’assignaran a un segon corrector diferent del primer que va corregir l’examen.
2. Aquest segon corrector revisarà en primer lloc si hi ha qualque error material; en
aquest cas s’esmenarà l’error.
3. Si no hi ha error material, aleshores es procedirà a fer una segona correcció.
1. Si la diferència entre la primera qualificació i la segona és menor de dos
punts, la qualificació final de l’examen serà la mitjana aritmètica de les
dues qualificacions obtingudes en les dues correccions.
2. Si la diferència entre la primera qualificació i la segona és igual o superior
a dos punts, aleshores es farà una tercera correcció, i la qualificació final
serà la mitjana aritmètica de les tres qualificacions.
Les qualificacions finals substitueixen les primeres i, per tant, poden ser iguals, més
baixes o més altes que les inicialment atorgades.

