Instruccions per adjuntar documentació a la sol·licitud
d’admissió
Documentació
Adjuntar documentació
Una vegada heu desat la sol·licitud d’admissió, us apareix un avís amb la
documentació que heu de presentar en funció de les condicions que heu marcat.
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Per adjuntar la documentació, podeu anar al botó “Adjunta documentació” d’aquesta
pantalla o des de la pantalla de “Sol·licitud”. A continuació des del botó “Navega”
triau els documents que heu d’adjuntar a la sol·licitud i, en haver acabat, clicau a
“Desa”.
Pensau a adjuntar tota la documentació abans de desar perquè una vegada desada
aquesta sol·licitud només podreu afegir nova documentació si feu un canvi a la
sol·licitud d’admissió o si us reclamen més documentació.
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Fer el seguiment de l’estat de la documentació
El seguiment de l’estat de la documentació es fa a UIBdigital>Gestions i
serveis>Sol·licituds>Pendents. Tota la comunicació amb la UIB sobre la documentació
es farà en aquest apartat. De totes maneres, quan hi ha un canvi d’estat a la vostra
documentació, soleu rebre un missatge electrònic informant-vos-en.
En aquest apartat podreu comprovar l’estat en què es troba la vostra documentació:
• Pendent d’adjuntar documentació
• Pendent de revisar per la Unitat d’Atenció a l’Alumnat
• Pendent de verificar pels equips d’admissió
• Pendent d’esmenar errors
• Validada
• Arxivada
• Desestimada per manca de documentació
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Pendent d’adjuntar documentació

Si heu fet la sol·licitud d’admissió però encara no heu adjuntat cap document, a l’estat
de la sol·licitud per adjuntar documentació a la sol·licitud d’admissió us apareix a
l’apartat pendent de la meva intervenció amb l’estat de “Pendent d’adjuntar
documentació”. Per adjuntar-la podeu anar al llapis de la columna Resol (Rsl),
adjuntar la documentació i desar.

Pendent de revisió
Una vegada adjuntada la documentació, l’estat d’aquesta sol·licitud passa a l’apartat
pendent de resoldre amb l’estat de “pendent de revisar de la Unitat d’Atenció a
l’Alumnat”.
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Pendent de verificar
Quan la Unitat d’Atenció a l’Alumnat hagi revisat que heu aportat tota la
documentació requerida per acreditar les condicions marcades, que la documentació
aportada és vàlida i es llegeix correctament, passa la vostra documentació als
corresponents equips d’admissió perquè verifiquin la documentació per a cada
condició: temps parcial, canvi d’estudis, batxillerat, tècnic superior, més grans,
titulats.
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Pendent d’esmenar errors
Qualsevol equip d’admissió pot reclamar-vos que esmeneu errors en la documentació
presentada. En aquest cas, us apareixerà la sol·licitud a l’apartat de “Pendents de la
meva intervenció” amb l’estat esmenar errors.
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Per saber de quins errors es tracta i esmenar-los, anau al llapis de la columna Resol
“Rsl.” I veureu per tots els equips que ha passat la vostra sol·licitud per validar la
documentació adjuntada i les observacions indicades perquè esmeneu els errors.
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Documentació validada
Una vegada que tota la documentació ha estat verificada pels diferents equips
d’admissió, la vostra documentació passarà a l’estat de “Documentació validada” i
s’adjunta al procés d’admissió corresponent.
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Petició desestimada per manca de documentació
Passat el termini per adjuntar documentació a la sol·licitud d’admissió, si no s’ha
aportat la documentació necessària per acreditar les condicions indicades, la vostra
petició serà desestimada per manca de documentació.

Documentació arxivada
Una vegada que hagi acabat el procés d’admissió, tota la documentació passarà a
l’estat d’arxivada i finalitzarà la sol·licitud d’adjuntar documentació al procés
d’admissió.

Consulta de les sol·licituds
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En qualsevol cas, des de la icona de la columna Consulta “Cst.” podreu consultar més
detalladament la vostra sol·licitud d’adjuntar documentació al procés d’admissió: per
quins equips ha passat, quines accions han fet, si us han reclamat documentació i les
observacions fetes...

Documentació adjuntada a la vostra sol·licitud d’admissió
Una vegada validada la vostra documentació, també podreu comprovar l’estat de les
vostre condicions a la sol·licitud d’admissió i amb quina nota participau per a cada via
d’accés.

Més informació
En cas de dubte sobre la documentació per al procés d’admissió, contactau amb la
Unitat d’Atenció a l’Alumnat a <alumnes@uib.cat>.
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