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Nota de la PBAU = mitjana 
aritmètica de les qualificacions dels exàmens que 
integren el bloc de l’accés. Si l’estudiant no s’ha 
presentat a l’examen, la qualificació serà un 0.

Si la persona està exempta de Llengua Catalana 
i Literatura II, aleshores aquesta matèria no 
formarà part de la mitjana.

Aquesta nota es calcularà en una escala de 0 a 10 
punts amb tres xifres decimals arrodonides a la 
mil·lèsima més pròxima i, en cas d’equidistància, 
a la superior.

La superació del bloc d’accés té vigència per 
a qualsevol convocatòria. En el supòsit que 
l’estudiant es presenti a diferents convocatòries 
per millorar nota, només es tindrà en compte la 
qualificació més alta de tot el bloc.

Revisió d’exàmens:

Si no s’està d’acord amb la nota d’un examen, 
es podrà sol·licitar una revisió.

La revisió la farà un segon corrector diferent 
del primer que va corregir l’examen.

Si la diferència entre la primera qualificació 
i la segona és igual o superior a dos punts, 
aleshores es farà una tercera correcció. La 
qualificació final serà la mitjana aritmètica de 
totes les qualificacions. Per tant, la qualificació 
final pot baixar, pujar o quedar igual.

Es pot sol·licitar veure els exàmens revisats.

Acabat el procés de revisió, es podrà sol·licitar 
veure els exàmens revisats.

Qualificació 
de la PBAU MATRÍCULA LLIURE:

Únicament es fa el bloc d’admissió.
La poden fer:

 Les persones que ja han superat una PAU 
o equivalent

 Les tècnics superiors i tècnics esportius 
superiors

 Les persones que tenen el títol de 
Batxiller Europeu

 Les persones que tenen el diploma de 
Batxiller Internacional

 Les persones que tenen títols o diplomes 
declarats equivalents de països de la UE, 
o països amb conveni de reciprocitat.

Els tècnics superiors 
o equivalents, si 
volen fer la PBAU, 
obligatòriament han 
de fer la prematrícula 
per la modalitat de 
matrícula lliure.

Les persones que 
estan cursant un cicle 
formatiu de grau 
superior i encara no 
han obtingut el títol, 
però han superat tots 
els mòduls teòrics, 
poden fer la matrícula 
lliure de la PBAU.

Hi ha dues 
modalitats 
d’inscripció a
la PBAU:

MATRÍCULA 
COMPLETA
Es fa el bloc d’accés 
(obligatori) i el 
bloc d’admissió 
(voluntari).
Aquesta és obligatòria 
per als que estan 
cursant el batxillerat 
i no tenen una prova 
d’accés a la Universitat 
(PAU) superada.

Matrícula de la 
PBAU

BLOC 
D’ADMISSIÓ

BLOC 
D’ACCÉSS

BLOC
D’ADMISSIÓ

BLOC
D’ACCÉS

**A la UIB la matèria de 
modalitat de què l’estudiant 
s’ha matriculat en el bloc 
d’accés ja es considerarà per 
a l’admissió i l’estudiant no 
s’hi pot matricular en el bloc 
d’admissió en la mateixa 
convocatòria.

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 pretén cursar.

En aquest bloc els estudiants podran examinar-se de fins a tres matèries 
d’opció del bloc d’assignatures troncals de segon curs de batxillerat.

La qualificació obtinguda de cada matèria superada (nota igual o superior 
a 5 punts) pot servir per calcular la nota d’admissió si aquesta matèria 
pondera en el grau que es vol cursar.

*Estaran exemptes de la realització de l’examen 
de llengua catalana les persones que estiguin 
exemptes de ser avaluades de la matèria de 
Llengua Catalana i Literatura II en el batxillerat 
d’acord amb la normativa vigent.

La prova versarà exclusivament sobre les matèries 
generals cursades del bloc d’assignatures troncals 
de segon curs de batxillerat.

Per als alumnes de batxillerat, la prova per primera 
vegada s’ha de fer a la Universitat on està adscrit el 
centre de secundària on ha superat el batxillerat.

Nota d’accés
La nota d’accés és la qualificació final 
que dona accés a la Universitat.

Es calcularà de la forma següent: si 
l’alumne obté una nota de la PBAU igual 
o superior a 4 punts, aleshores es podrà 
calcular la nota d’accés de la següent forma: 

La persona haurà superat la PBAU i 
tindrà, per tant, accés a la Universitat 
si la nota d’accés és igual o superior a 5 
punts.

Nota específica
La nota específica serà un valor entre 0 i 
4 punts, calculats de la forma següent: 

M1 i M2 són les qualificacions de dues 
matèries superades del bloc d’admissió o 
de la matèria troncal de modalitat del bloc 
d’accés de la PBAU que proporcionin millor 
nota d’admissió.

a i b són els coeficients de ponderació 
de les matèries corresponents a les 
qualificacions M1 i M2 en el grau per al 
qual es calcula la nota d’admissió.

Les qualificacions M1 i M2 de les matèries 
que es considerin en el càlcul de la 
nota específica tindran validesa per a 
l’admissió a la UIB l’any en què s’obtenen 
més els dos anys acadèmics següents a 
l’obtenció de les qualificacions.

Paràmetres de
ponderació
Els paràmetres de ponderació a i b 
corresponents a les matèries de l’avaluació 
de batxillerat es troben a l’annex 1 de 
l’Acord normatiu 12189, del dia 20 de 
febrer de 2017, pel qual es regula l’accés i 
admissió als ensenyaments oficials de grau, 
o a les normatives que els actualitzin. 

Nota d’admissió
La nota d’admissió és la nota que es 
considera per establir l’ordre de prelació en 
una convocatòria d’admissió, entre altres 
criteris, a efectes d’admissió a un grau. La 
nota d’admissió es calcularà per a cada 
sol·licitud a un grau concret com la suma 
de la nota d’accés més la nota específica.

Requisits d’accés:
Conjunt de condicions necessàries 
per cursar ensenyaments universitaris 
oficials de grau a la UIB. S’han de complir 
prèviament a l’admissió a la Universitat.

Definicions

NOTA 
D’ACCÉS

60%
mitjana

de
batxillerat

40%
nota de la
PBAU

nota 
d’accés

nota   
específica

NOTA 
D’ADMISSIÓ

a * M1 b * M2NOTA 
ESPECÍFICA

Prova de batxillerat per
a l’accés a la Universitat
PBAU

És una prova d’accés 
destinada a atorgar un 
requisit d’accés a les 
persones amb el títol de 
batxiller

Estructura
La prova està estructurada 
en dos blocs:Biologia

Arts 
Escèniques

Geologia

Cultura 
Audiovisual II

Geografia

Dibuix 
Tècnic II

Economia de 
l’Empresa

Grec II

Llatí II**

Química

Història de 
la Filosofia

Matemàtiques 
Aplicades a 
les Ciències 
Socials II**

Fonaments 
de l’Art II**

Disseny

Física

EL BLOC 
D’ADMISSIÓ 
CONSTA DE 

LES SEGÜENTS 
MATÈRIES:

Matemàtiques II**

Història de l’Art

MATÈRIES
TRONCALS 
COMUNES

Llengua Castellana i Literatura II

Llengua Catalana i Literatura II*

Primera Llengua Estrangera II

Història d’Espanya

ARTS
Fonaments
de l’Art II

CIÈNCIES
Matemàtiques II

CIÈNCIES 
SOCIALS

Matemàtiques 
Aplicades a 
les Ciències 

Socials II

HUMANITATS
Llatí II

UNITAT D’ATENCIÓ A L'ALUMNE
alumnes@uib.cat
tel. 971 10 10 70
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