
XERRADA D’ORIENTACIÓ ACADÈMICA 
FINAL DE CURS

SEGON BATXILLERAT

IES Joan Ramis i Ramis 
maig 2021



RECORDEM EL PROCÉS DE 
FINAL DE CURS 

   Prova de batxillerat per a l'accés a la 
Universitat (PBAU)



UIB digital
Necessiteu tenir accés a la plataforma UIB digital per a tot el 
procés: 

● qualificacions PBAU
● document PBAU amb codi CSV
● petició revisió qualificacions PBAU
● trasllat expedient 
● ….i, els que ho desitgin, preinscripció i matrícula a la UIB



Pagament matrícula PBAU

Termini de pagament: Del 1 al 7 de juny

Preus de matrícula: 
Bloc d’accés: 69,21 euros
Bloc d’admissió: 13,85 euros per exercici

Alguns alumnes tenen exempcions i bonificacions dels preus de matrícula, 
si ho han acreditat a la matrícula

Pagament de la matrícula

El pagament de la matrícula s'ha de fer a l'apartat Pagament de la matrícula 
d'UIBdigital>Formació>Proves d’accés>Convocatòries dins el termini establert.

Allà es pot fer directament el pagament amb targeta o imprimir el rebut de pagament 
amb codi de barres i anar al banc a fer l’ingrés.
En aquest mateix apartat d’UIBdigital, els alumnes han de confirmar que el rebut està 
pagat. Si s’ha fet el pagament per targeta, gairebé serà immediat. Si es fa per finestreta, 
l’estat del pagament s’actualitzarà al dia següent de fer el pagament.

●

https://uibdigital.uib.es/


     Algunes dates rellevants 
          PBAU juny

1. Obtenció credencials a UIBdigital: del 30 d'abril al 9 de maig.
2. Pagament matrícula a UIBdigital: de l'1 al 7 de juny.
3. Publicació lloc d'examen: a partir del 3 de juny.
4. 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.



     Algunes dates rellevants 
          PBAU juliol

1. Obtenció credencials a UIBdigital: del 28 al 30 de juny.
2. Pagament matrícula a UIBdigital: de 30 de juny al 5 de juliol.
3. Publicació lloc d'examen: a partir de l'1 de juliol.
4. Realització de les proves: dies 6, 7 i 8 de juliol.
5. 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.



Informació i normes generals de la PBAU

Informació PBAU

Normes general per a la realització de les proves

https://estudis.uib.cat/grau/acces/batxiller/
https://estudis.uib.es/estudis-de-grau/Com-hi-pots-accedir/acces/batxiller/Informacio-general-de-la-PBAU/Normes-generals-per-a-la-realitzacio-de-la-prova.cid465508#cid465508


Revisió resultats PBAU

● Es podrà sol·licitar per UIB digital a la Comissió Organitzadora la 
revisió de la qualificació obtinguda en un o diversos exàmens de 
la PBAU.

● El termini de presentació de les sol·licituds serà de tres dies 
hàbils, comptats a partir de la data de publicació dels resultats 
provisionals.

● Esteu molt atents al procediment i plaços de revisió (teniu 
tota la normativa a la web de la UIB 
https://estudis.uib.cat/grau/acces/batxiller/ però recordeu que 
heu d’actuar amb prudència i estar segurs abans de fer-ho 
perquè les qualificacions finals després de la revisió 
substitueixen les primeres i poden ser iguals, més baixes o 
més altes que les inicialment atorgades. 

● Us aconsellem féu una consulta als professors de l’assignatura de 
l’IES abans de fer-ho.

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


Obtenció de les paperetes (document amb CSV on s’indica 
nota d’accés universitat i les notes de les assignatures fase admissió)

A partir de la data prevista de cada convocatòria, podeu obtenir els 
resultats de la prova d’accés i el resum per a preinscripció, ambdós amb 
codi de verificació electrònica.

Per obtenir aquests documents, heu d’anar a UIBdigital>Formació>Accés 
a la universitat>Proves d’accés>Documentació. En aquesta pantalla us 
apareix el botó “Sol·licitar resguard” que us permetrà seleccionar quins 
documents voleu obtenir i en quins idiomes. La generació dels documents 
pot tardar uns minuts i us apareixen en aquesta mateixa pàgina.

En cas de dubte, podeu contactar amb la Unitat d’Atenció al Alumnes al 
971101070 o a <alumnes@uib.cat>

https://uibdigital.uib.es/academic.acces.uid/acces/documentacio.html
https://uibdigital.uib.es/academic.acces.uid/acces/documentacio.html
https://saga.uib.cat/Alumnes/atencio_public/


CONVOCATÒRIES PBAU I MILLORA 
QUALIFICACIONS (1)

● Anualment es fan dues convocatòries, l'ordinària i l'extraordinària.
● La superació del bloc d’accés té validesa indefinida. 
● La qualificació de les matèries del bloc d’admissió té 

validesa per a l'accés a la Universitat durant els dos cursos 
acadèmics següents a l'obtenció d'aquestes qualificacions.

● Convocatòries per millorar la qualificació: Els estudiants es 
poden presentar en successives convocatòries per millorar la 
qualificació del bloc d’accés o de qualsevol de les matèries del 
bloc d’admissió. S'ha de tenir en consideració la qualificació 
obtinguda en la nova convocatòria, sempre que aquesta sigui 
superior a l'anterior.



CONVOCATÒRIES PBAU I MILLORA 
QUALIFICACIONS (i 2)

● Bloc d’accés: Per millorar la qualificació de la fase general la persona 
interessada ha de presentar-se a tots els exercicis de què consta 
aquesta fase, tot formalitzant una nova preinscripció.

● Bloc d’admissió: La persona interessada pot presentar-se en 
convocatòries successives de les proves d'accés a qualsevol dels 
exercicis de les matèries de modalitat de segon curs de batxillerat, tot 
formalitzant una nova preinscripció.

● Els alumnes que es presentin en successives convocatòries per tal de 
superar l’avaluació final, millorar la qualificació o canviar d’opció o 
modalitat, ho poden fer en l’àmbit de gestió de l’administració educativa 
en la qual resideix o en la qual va finalitzar els seus estudis.



RECORDEM EL PROCÉS DE 
FINAL DE CURS 

CAP ALS ESTUDIS UNIVERSITARIS



ESTUDIS UNIVERSITARIS AMB 
PROVA APTITUD PERSONAL 

Hi ha estudis que tenen PAP (proves d’aptitud personal) que 
s’han de superar si es vol accedir al procés de preinscripció, com 
per exemple:

● Educació Infantil i Primària a Catalunya i Illes Balears
● Ciències de l'activitat física i de l'esport
● Traducció i interpretació 
● Cinema i mitjans audiovisuals
● Pilot d'aviació comercial i operacions aèries
● Art Dramàtic
● ........

S’ha de ser APTE/A en aquestes proves per poder demanar plaça 
a aquests estudis.



Nota d’admissió DES DE BATXILLERAT 
per a estudis amb limitació de places

Nota d’admissió = nota d’accés + a × M1 + b × M2

Nota accés= 60% expedient batxillerat + 40% Bloc accés

– M1 i M2 són les dues qualificacions de matèries superades que li 
ofereixen millor puntuació en l’admissió. 

– a i b són paràmetres de ponderació de les matèries d’acord amb els 
paràmetres que té cada titulació. 



L’ADMISSIÓ: ORDRE DE PRELACIÓ

  Les universitats adjudiquen les places atenent els criteris següents:

a) En primer lloc, s’adjudiquen places als estudiants que hagin 
superat la prova d’accés a la Universitat en la convocatòria 
ordinària de l’any en curs o en convocatòries ordinàries o 
extraordinàries d’anys anteriors i els qui tinguin els títols de tècnic 
superior de formació professional, tècnic superior d’arts plàstiques i 
disseny o tècnic esportiu superior. (En el cas d’estudiants de FP es 
poden establir criteris complementaris referits a ser estudis afins, de la 
mateixa branca, per estar dins aquest grup prioritari)

b) En segon lloc, s’adjudiquen places als estudiants que hagin superat 
la prova d’accés a la Universitat en la convocatòria extraordinària 
(juliol/setembre)  de l’any en curs.

c) els esportistes d’alt nivell i les persones amb discapacitat poden optar 
a un percentatge de places reservades per a ells.



PROCEDIMENT D’ACCÉS A LES 
UNIVERSITATS PÚBLIQUES I CENTRES 

ADSCRITS (1)

● El juny/juliol controlar oferta places i procediment, calendari 
i procediment diferent a cada Comunitat Autònoma. 

● Tenir en compte diferència preu any acadèmic entre centre 
públic i centre adscrit a una universitat pública abans de 
triar les preferències i l’ordre de la selecció.

● Preinscripció a les universitats i/o titulacions que s’hagi 
decidit. No hi ha un nombre màxim ni mínim aconsellable. 
Té sentit demanar plaça on estem disposats a anar. 



PROCEDIMENT D’ACCÉS A LES 
UNIVERSITATS PÚBLIQUES I CENTRES 

ADSCRITS (2)

- Illes Balears-UIB: es fa tot el procés a la UIB digital. 

- Altres CCAA: Es fa la preinscripció per Internet. Les plataformes 
de preinscripció habilitades a la majoria de CCAA permeten adjuntar el 
document de nota PBAU amb CSV que en format PDF us baixareu de la 
UIB Digital (duu codi de barres, que és el codi segur de verificació). 
D’altres us indiquen com els heu de fer arribar la documentació requerida 
(bústia de contacte, correu certificat,...). Heu de estar molt atent a les 
indicacions i instruccions que se us indiquen ja que cada plataforma, 
cada CCAA,.té trets diferencials. 

Calendari procés ordinari admissió : cada CCAA té un calendari propi, 
amb diferències.



PROCEDIMENTS D’ACCÉS A LES 
UNIVERSITATS PUBLIQUES (3)

● Heu de controlar que la preinscripció estigui VALIDADA. Això ho fa 
l’Oficina de preinscripció de la CCAA quan han comprovat el vostre 
document PBAU que heu adjuntat/enviat (solen tardar uns dies). Si no 
està validada no serveix preinscripció, no tindrà validesa. Heu 
d’estar molt atents i controlar que es valida en plaç d’admissió. Si no, 
contacteu directament (per telèfon, per email,..) amb oficina preinscripció 
per subsanar error.

● Heu de controlar calendari procés admissió: llistes admesos 1ª/2ª/… 
assignació places,  dates matrícula,….Si un estudiant no es matricula a 
les dates que li correspon perd la plaça assignada.

● Es fan processos diferents segons cada CCAA, heu d’estar molt 
atents a les indicacions generals i a les especifiques que us fan durant el 
procés, seguir de forma molt estricte les indicacions que us donen i llegir 
molt bé els avisos que us fan a la plataforma virtual i/o per email



PROCEDIMENTS D’ACCÉS A LES 
UNIVERSITATS PUBLIQUES (4)

▪ Diferents exemples:

UIB:

Admissió UIB

Catalunya:

Assignació places Catalunya

Calendari preinscripció Catalunya

Madrid:

      Preinscripción universitaria Madrid

https://estudis.uib.cat/grau/acces/admissio_general/#cid477362
http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/que_saber_pre/proces_assignacio/
http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/calendari_preinscripcio/
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/solicitud-plaza-universitaria-preinscripcion


Calendari preinscripció estudis universitaris a diferents 
CCAA

UIB:
De l'1 de juny a les 9.30 h al 2 de juliol a les 14.00 h
Catalunya:
Del 2 de juny a l'1 de juliol
Madrid:
del 10 de juny (09:00) a 02 de juliol
Valencia:
del 21 de juny al 9 de juliol a les 14 hores
Andalucia:
Del 24 de juny al 2 de juliol
…….



PROCEDIMENTS D’ACCÉS A LES 
UNIVERSITATS PUBLIQUES (i 5)

▪ La plaça no es guarda si no hi ha matrícula formal.

▪ Excepcionalment es pot demanar fer una matrícula provisional o 
condicionada, pendent de l’admissió o no a una altra universitat o 
estudi.

▪ Després dels exàmens extraordinaris de Batxillerat s’obre un 
període extraordinari de preinscripció i matriculació si han quedat 
vacants sense cobrir.

▪ Cada CCAA pot tenir alguns elements diferenciadors dins aquest 
procediment general i, per tant, s’han de seguir les directrius 
específiques que ens marquin els diferents procediments a les 
webs oficials de preinscripció universitària de cada CCAA.



Recordatoris importants 
preinscripció

Cada estudi, centre,.. té un codi 
diferent, revisar-ho bé.

Revisar la diferent tipología d’estudis.



Repassar amb deteniment llistat 
places, codis, sigles,.....

● Estar molt atent a l’oferta actualitzada que cada CCAA publica la 
segona quinzena de maig, llegir-la amb deteniment i comprovar si hi 
ha CANVIS en l’oferta . 

● Llegir molt bé totes les observacions/abreviatures/llegendes dels 
estudis quan ompliu preinscripció. 

● Revisem molt bé preinscripció, dades personals/acadèmiques, i 
sobretot ORDRE de prioritats (no la podreu canviar quan es tanqui el 
procés)

● ……. Recordem costos: els que posen (U. Públ. CA) Centre adscrit a 
una universitat pública tenen un cost més elevat als que posen U. Públi. 

● …….. Recordem: cada CCAA té preus diferents.



Exemples de diferents tipologies en 
l’oferta d’estudis universitaris (1) 

⚫ Un sol estudi: L’estudiant tria un estudi i en finalitzar-lo obtindrà el 
títol oficial corresponent.

⚫ Agrupació d’estudis: El primer curs és comú i, un cop superat, 
l’estudiant podrà demanar l’estudi que vol continuar. En finalitzar, 
obtindrà un únic títol oficial corresponent al grau cursat. 

⚫ Alguns exemples:
⚫ Estudis catalans i occitans / Filologia hispànica / Estudis anglesos  UdLl
⚫ Enginyeria telemàtica / Enginyeria de sistemes de telecomunicació (inclou xarxes i 

Internet) UPC Castelldefels
⚫ Enginyeria química / Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil / Enginyeria elèctrica / 

Enginyeria electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica UPC Terrassa
⚫ Enginyeria mecànica / Enginyeria química / Enginyeria de recursos energètics i miners 

/ Enginyeria elèctrica / Enginyeria electrònica industrial i automàtica UPC Manresa
⚫ ……………………



Exemples de diferents tipologies en 
l’oferta d’estudis universitaris (2)

⚫ Simultaneïtat d’estudis o programa combinat (doble 
titulació): L’estudiant realitzarà dos estudis simultàniament i en 
finalitzar-los obtindrà els dos títols oficials de grau. Alguns exemples:

⚫ Ciències de l'activitat física i de l'esport / Educació primària UdL Lleida
⚫ Ciències polítiques i de l'Administració / Dret UB
⚫ Matemàtiques / Física UB, UAB,..
⚫ Infermeria / Fisioteràpia UdL Lleida
⚫ Matemàtiques / Administració i direcció d'empreses UB
⚫ Nutrició humana i dietètica / Farmàcia UB 
⚫ Administració i Direcció d’Empreses / Turisme UIB
⚫ Matemàtiques / Enginyeria Telemàtica UIB
⚫ Ciencias Políticas - Filosofía UCM
⚫ Historia - Filología Clásica UCM
⚫ Periodismo - Humanidades UC3M

…..



Exemples de diferents tipologies en 
l’oferta d’estudis universitaris (i 3)

⚫ Agrupació de simultaneïtat d’estudis (doble titulació 
oberta): Pots triar un estudi de grau "X" per cursar-lo 
simultàniament amb un segon estudi de grau "Y" o "Z". Durant els 
primers cursos faràs matèries del grau "X" i matèries comunes dels 
graus "Y" i "Z". Més endavant hauràs de triar definitivament el 
segon estudi de grau "Y" o "Z" que vols cursar. En acabar, 
obtindràs dues titulacions oficials corresponents als dos estudis de 
grau realitzats. Per exemple:

⚫ Enginyeria de Sistemes Aeroespacials / Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació 
- Enginyeria Telemàtica (UPC Castelldefels)

⚫  Altres tipologies…



Recordatoris importants 
matrícula universitària



TRÀMIT: TRASLLAT D’EXPEDIENT

● Si l’alumne/a no continua els seus estudis a la UIB i vol cursar estudis a 
una altra CCAA i, per tant, matricular-se a una altra universitat pública o 
privada, ha de tramitar el trasllat d’expedient i pagar la corresponent 
taxa abans d’anar a formalitzar la matrícula a la universitat desitjada.

● Procediment per sol·licitar el trasllat d'expedient: Un cop hagi estat 
admès en l’adjudicació de places de la preinscripció universitària, els 
alumnes han de fer el tràmit de trasllat d’expedient a la UIB digital, 
adjuntant com a document la carta d’admissió, i abonar les taxes 
acadèmiques corresponents (aprox. 35 €). Podran fer el pagament on-line 
amb targeta o es podran imprimir un document amb codis per fer-ho a 
través del banc.  Quan la UIB hagi comprovat que totes aquestes dades 
són correctes i que s’ha fet el pagament, els alumnes rebran un resguard 
que han de presentar a la universitat de destinació en el moment de la 
matrícula. 

● Hi ha algunes universitats que no apliquen aquesta normativa i no 
demanen el resguard d’haver formalitzat el trasllat d’expedient 



MATRICULA A LA UNIVERSITAT (1)

● Una vegada confirmada l’admissió/preinscripció s’ha de formalitzar la 
matrícula universitària. Aquest procediment ja no està centralitzat per 
CCAA, depèn de cada facultat. Cada facultat publica els documents 
que s’han d’aportar, el procediment de matrícula, amb dia, hora,… que 
depèn de diferents criteris (notes, DNI, cognom,..).

● Cada vegada hi ha més universitats que ofereixen la possibilitat 
d’automatrícula per Internet però fins ara poques ho fan per a la 1ª 
matrícula; en aquest cas es sol fer més de forma presencial (utilitzant 
una sala d’ordinadors de la propia facultat) perquè és el primer contacte 
amb futurs companys, facultat, serveis administratius,…En cas de no 
poder assistir contactar amb la secretaria de la facultat, es podria 
perdre la plaça si no segueix el procediment que s’indica (dia i hora 
establerts amb tota la documentació). 



MATRICULA A LA UNIVERSITAT (2)

⚫ Revisar molt bé les indicacions de matrícula abans de 
formalitzar-la, amb prou temps per si prèviament s’ha de demanar 
cap aclaració a la secretaria de la facultat,

⚫ És important tema grups i horaris, revisar-ho bé abans ja que allà 
heu d’anar amb idees prèvies i ordre de prioritats (en funció de la 
nota d’admissió o altres criteris  tindreu més o menys marge 
d’elecció).

⚫ L’import de la matrícula es pot fer efectiu en un únic termini o bé en 
diferents terminis que estableix la pròpia universitat. Revisar molt 
bé les indicacions de tipus i formes de pagament que té cada 
universitat abans d’anar a matricular-se perquè s’haurà 
d’assenyalar l’opció triada en el moment de formalitzar la matrícula.



MATRICULA A LA UNIVERSITAT (i 3)

⚫ Si es formalitza la matrícula com a futur becari MEC (fins a l’agost 
no surt la convocatòria) a vegades es pot ajornar el pagament (a 
algunes CCAA s’ha de fer el primer pagament i es retorna 
posteriorment si no hi ha hagut temps d’acreditar –ho segons el 
procediment que cada universitat té establert). Exemples: 

- Catalunya requereix acreditació mitjançant un document que s’obté a AGAUR
- Illes Balears i UCM només demana que l’estudiant indiqui que demanarà beca i 

pot ajornar el pagament,
- UAM s’ha d’avançar un primer pagament que posteriorment es retorna,.… 
- …..

⚫ La majoria de CCAA tenen, a més, ajuts i beques pròpies que 
convé tenir molt presents en el moment de la matrícula.  Exemples:

⚫ - Catalunya: beques Equitat
⚫ - UCM (Universitat Complutense Madrid): ajudes de matrícula,..

- … (revisar molt bé l’apartat d’ajudes i beques a la web de la universitat on 
anireu) 



RECORDEM EL PROCÉS DE 
FINAL DE CURS

CAP ALS ESTUDIS DE 
FORMACIÓ 

PROFESSIONAL



ELS ESTUDIS DE FORMACIÓ 
PROFESSIONAL DE GRAU SUPERIOR

⚫ A partir del mes de maig s’ha de controlar l’oferta d’estudis de formació 
professional de cada CCAA i el calendari del procés de preinscripció i 
matrícula. Cada CCAA té un calendari del procés diferent.

⚫ La preinscripció normalment és el mes de maig/juny (depèn de cada 
CCAA). 

⚫ La matrícula és el juny/juliol (amb el títol de batxiller a la convocatòria de 
juny/juliol). 

⚫ El títol que s’obté en haver cursat uns estudis de grau superior de formació 
professional és el de tècnic superior i acredita les qualificacions 
professionals i les unitats de competència incloses en el títol així com la 
formació que contenen.

⚫ La durada és de 2.000 hores, dos cursos acadèmics. 



Calendari preinscripció FP Grau Superior 
a diferents CCAA

Illes Balears:
De l'1 al 30 de juny

Catalunya:
Del 25 al 31 de maig

Madrid o altres CCAA:
del 5 al 12 de juliol

S’aconsella estar molt pendent de les webs de les CCAA o contactar 
directament amb els centres desitjats.



Accés a la universitat des de la 
formació professional 

● Amb el títol de Grau Superior es pot accedir directament a estudis 
universitaris. En cas d’estudis amb límit de plaça hi ha uns criteris que 
afavoreixen haver cursat uns estudis afins a la branca de coneixement que 
es vol accedir i haver-se examinat d’unes matèries del bloc d’admissió de la 
PBAU per apujar la seva nota d’accés inicial (nota mitjana dels dos cursos 
dels estudis).

● La nota d’admissió es calcula a partir del seu expedient:
Nota d’admissió = NMC + a × M1 + b × M2

○ NMC: nota mitjana del cicle formatiu.
○ M1 i M2: les millors qualificacions obtingudes en el bloc d’admissió, de 

les assignatures que hagin volgut examinar-se.
○ a i b són paràmetres de ponderació que estableix cada universitat

● Les universitats  han establert el reconeixement de crèdits dels estudis de 
grau de branques afins pels titulats dels Cicles Formatius de Grau Superior. 
Cada universitat estableix de forma autònoma aquests reconeixements.



RECORDEM EL PROCÉS DE 
FINAL DE CURS 

........I si queda a Menorca, 
perquè no pot o no vol 

marxar?



........I si queda no pot o no vol 
marxar de Menorca?

1. Possibilitats d’estudis universitaris a
Menorca:
⚫ Extensió universitària de la UIB a Alaior
⚫ UNED (Universitat Nacional d’Educació a 

Distància)
⚫ UOC (Universitat Oberta de Catalunya, a 

distància)

2. Possibilitats d’estudis de formació 
professional:

⚫ PRESENCIALS  a Menorca 
⚫ A DISTÀNCIA



OFERTA FP GRAU SUPERIOR 
PRESENCIAL A MENORCA

Oferta pública:
● Ensenyament i animació socioesportiva
● Administració i finances
● Sistemes electrotècnics i automatitzats
● Direcció de cuina
● Agències de viatge i gestió d’esdeveniments
● Desenvolupament d'aplicacions web
● Desenvolupament d’Aplicacions multiplataformes
● Manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids
● Prevenció de riscos professionals
● Educació Infantil
● Laboratori clínic i biomèdic
● Dietètica

Oferta privada:
⚫ Agències de viatges i gestió d’esdeveniments
⚫ Marketing i publicitat 
(També hi ha la possibilitat de cursar un Grau Mitjà d’algunes famílies, que no tenen Grau 

Superior presencial a Menorca o ensenyaments artístics o esportius de Grau Mitjà)



OFERTA FORMACIÓ PROFESSIONAL 
A DISTÀNCIA

Totes les CCAA tenen una oferta de formació professional a 
distància, s’ha de controlar plaços d’admissió i oferta. L’oferta 
actual a la nostra CCAA és:

● GS Administració i finances
● GS Assistència a la direcció
● GS Gestió d'allotjaments turístics
● GS Guia, informació i assistències turístiques
● GS Administració de sistemes informàtics en xarxa
● GS Educació infantil
● GM Atenció a persones en situació de dependència
● GM Gestió administrativa
● GM Instal·lacions elèctriques i automàtiques
● GM Sistemes microinformàtics i xarxes
● GM Emergències sanitàries
● GM Farmàcia i parafarmàcia



OFERTA A LA UIB DE MENORCA

● Infermeria
● Administració d’Empreses
● Dret
● Turisme
● Educació Primària
● Educació Social (en línia)



OFERTA DE LA UOC

⚫ Administració y Direcció d’Empreses
⚫ Comunicació
⚫ Criminologia
⚫ Dret
⚫ Educació Social
⚫ Informació i Documentació
⚫ Enginyeria Informàtica
⚫ Humanitats
⚫ Llengua i Literatura Catalanes
⚫ Màrqueting i Investigació de Mercats
⚫ Multimèdia
⚫ Psicologia
⚫ Relacions Laborals i Ocupació
⚫ Tecnologies de Telecomunicació
⚫ Turisme

………...



OFERTA DE GRAUS DE LA UNED

● FILOLOGÍA HISPÁNICA
● FILOLOGÍA INGLESA
● FILOSOFIA
● HISTORIA
● CIENCIES AMBIENTALS
● CIENCIES FISIQUES
● CIENCIES MATEMÀTIQUES
● CIENCIES QUIMIQUES
● ADE
● ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
● CIENCIES POLITIQUES I SOCIOLOGIA
● DRET
● ECONOMIA 
● EDUCACiÓ SOCIAL
● PEDAGOGIA
● PSICOLOGIA
● TREBALL SOCIAL
● TURISME
● ENGINYERIES (INFORMÀTICA, INDUSTRIAL,.....)
● …………...



Per si voleu ajuda en el procés 

Sessions a l’aula d’informàtica per ajuda 
individual/petit grup al procés: 

Divendres 18/6 i dilluns 21/6 organitzarem un calendari a l’aula 

d’informàtica en horari de matí o capvespre per ajudar-vos en el procés 

de preinscripció. 

Us apuntareu un màxim de 10 persones (alumnes/pare/mare) a una de 

les hores ofertades (aquest any hem de mantenir les mesures de 

seguretat previstes).  

Tindreu accés a un document de drive on us podreu apuntar.



Horari serveis administratius 
UIB Ca’n Salort (Alaior)

https://menorca.uib.es/seu/serveis/administratius/

Localització: Can Salort. Santa Rita, 11
Tel. 971.37.90.02

Aquest curs, per situació sanitària COVID, l’atenció presencial requereix cita 
prèvia: https://citaprevia.uib.es/

https://menorca.uib.es/seu/serveis/administratius/
https://citaprevia.uib.es/


Recordatoris finals (1)

● No oblideu DNI tots els dies d’exàmens PBAU. Us el poden 
demanar cada vegada que entreu a aula d’examen.

● No perdeu les etiquetes identificatives que us donen el primer dia 
a les PBAU.

● Recordatori altres qüestions: allotjaments, Casa de Menorca a 
Barcelona,…,…

● El control dels diferents calendaris i processos és de l’alumne/a i 
de la seva família. Des de l’IES us ajudem però no ho sabem tot 
ni ho controlem tot, són múltiples i dispars les situacions 
individuals.



Recordatoris finals (i 2) 

● No heu d’emprar ja l’email del IES en cap dels processos que 
hem comentat, heu d’indicar sempre el vostre email 
personal (i si en teniu més d’un, el que tingueu connectat al 
mòbil i que us mireu amb més freqüència).

● Heu de fer tots els tràmits personalment o haver autoritzat 
a una persona per a fer-los (teniu model al moodle per 
tràmits UIB, per exemple). Tampoc  poden fer cap tràmit els 
pares sense autorització expressa alumne/a i fotocòpia DNI.

● Contactar per email amb orientació jcaules@iesjoanramis.org 
si us sorgeixen qüestions  i/o dubtes i farem una trobada 
individual per a intentar ajudar-vos a resoldre-les, sigui 
presencial o per meet.

mailto:jcaules@iesjoanramis.org


● Recordeu que estarem al vostre costat durant aquest 
procés fins a mitjans juliol per si necessiteu compartir 
algun dubte.

● Molta sort!

● Gràcies a famílies i alumnes per aquests anys 
compartits.


