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Instruccions per formalitzar la matrícula a les proves 
d'admissió als graus d'Educació Infantil i/o Primària 

Les persones que vulguin presentar-se a les proves han de seguir els tràmits següents per 
formalitzar la matrícula en el termini establert. 

Accedir a UIBdigital 

La Universitat de les Illes Balears disposa de l'eina UIBdigital, que permet accedir als serveis 
telemàtics de la UIB. 

Per poder accedir a UIBdigital, heu d’estar registrats i tenir credencials corporatives, que 
consisteixen en un nom d'usuari i una clau d'accés. 

• Si no teniu credencials:  
o Heu d’entrar a UIBdigital, a l'apartat Vull registrar-me a la UIB, i començar el 

procés de registre en línia 
• Si ja teniu credencials:  

o Heu d’entrar a UIBdigital i introduir les dades d’accés 
o Si heu oblidat l’usuari o la clau, entrau a UIBdigital, a l'apartat No record el 

nom d'usuari o la clau d'accés, i començau el procés de recuperació. Si teniu 
dubtes, escriviu a <alumnes@uib.cat>. 

Emplenar la sol·licitud de matrícula 

1. Accedir a la sol·licitud 

A UIBdigital, anau a la pestanya Gestions i serveis, i després, al menú lateral esquerra, pitjau 
Sol·licituds. 
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A la pestanya Disponibles, us ha d'aparèixer el llistat de sol·licituds disponibles, a l'apartat 
Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica, pitjau Matrícula per a la prova PAP. 

 

 

 

 

 

 

 

I sortirà la sol·licitud que heu d'emplenar. 
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Marcau les opcions que pertoquin. Segons l'opció que hàgiu marcada, haureu de presentar la 
documentació justificativa corresponent. 

Les persones amb discapacitat o necessitats especials poden sol·licitar a la comissió 
organitzadora de la prova que estableixi les mesures oportunes per examinar-se en les 
condicions adequades a la seva situació. 

Pitjau Continua i us sortirà una pantalla on heu de verificar les dades. Si hi ha qualque error, 
pitjau Torna per corregir-lo. Si tota la informació és correcta, pitjau Accepta. 
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Si tot ha funcionat correctament, veureu que la sol·licitud s'ha desada correctament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Validació de la sol·licitud de matrícula 

A l'apartat de Sol·licituds, a la carpeta Pendents, veureu que la vostra sol·licitud està en l’estat 
Pendent de validació. 

 

 

 

 

 

 

 

La sol·licitud pot passar per diversos estats, segons les opcions que hàgiu marcat. Els estats 
poden ser de dos tipus: 

Intermedi: indica que la sol·licitud està pendent de fer o verificar algun tràmit (interessat o 
servei administratiu). 

Final: indica que la sol·licitud està enllestida i que no queden més tràmits per fer. 
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Els estats possibles són: 

Estat Tipus Descripció 

Pendent de 

validar 
Intermedi 

Indica que els serveis administratius corresponents han de 

validar les dades i la documentació corresponent. 

Pendent 

d'adjuntar-hi 

documentació 

Intermedi 

Indica que la persona sol·licitant ha d'adjuntar la 

documentació. Consultau, a la web, la documentació que heu 

d'aportar. 

Pendent de 

pagar 
Intermedi 

Indica que s'ha generat un rebut, que trobareu a l'opció de 
menú Pagament de rebuts. Si hi entrau, podreu fer-hi el 
pagament amb targeta o podreu descarregar el rebut per 
pagar-lo al banc. La vigència dels rebuts són de 10 dies. Si no 
heu fet el pagament en el termini la sol·licitud, passarà a 

l'estat Cancel·lada per manca de pagament. 

Cancel·lada per 

manca de 

pagament 

Final 
Si el termini de matrícula està obert, podreu fer una altra 

sol·licitud. 

Matrícula 

formalitzada 
Final Indica que la matrícula està acabada i formalitzada. 

Si heu demanat convalidació de la fase escrita de les proves: 

Estat Tipus Descripció 

Pendent de 

resolució 
Intermedi 

Indica que està pendent de validar la documentació 

presentada per verificar la convalidació de la fase escrita. Si la 

resolució és desfavorable, l'estat de la matrícula serà 

Matrícula formalitzada i la persona sol·licitant haurà de fer 

les proves escrites. 

Matrícula 

formalitzada amb 

convalidació 

Final 
Indica que heu demanat la convalidació de les proves escrites 

i que us l’han acceptada. Solament haureu de fer la fase oral. 

 

Incidències 

Si teniu problemes amb la sol·licitud contactau amb <alumnes@uib.cat> 
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3. Documentació 

Segons el requisit de matrícula indicat, és necessari justificar-lo. La documentació pertinent 
només li serà reclamada si no s’ha pogut verificar el requisit. 

3.1. Exempció de català: 

 Document d'exempció que expedeix la Conselleria d'Educació, Cultura i 
Universitats o la sol·licitud d'exempció, que s’ha de presentar a la comissió 
organitzadora amb la documentació indicada a l'article 10 de l'Ordre del 
conseller d’Educació i Universitat de 8 de març de 2018. 

Si no es disposa de l’exempció: 

 Certificat històric d’empadronament emès per l’administració competent. 
 Justificació de la residència temporal, d’acord amb l’article 9.1 d’aquesta ordre, 

si escau. 

En aquest cas, la comissió organitzadora serà qui haurà d’atorgar l’exempció. 

3.2. Convalidació de la prova d’Educació 

 Convalidació completa: 

S'ha de presentar presencialment al Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica o a 
les seus universitàries de Menorca o Eivissa i Formentera una sol·licitud de 
convalidació de la prova completa. La sol·licitud de convalidació, tant si la 
resolució és favorable com si no ho és, té un cost de 16,79 €. No s’ha de 
formalitzar la matrícula de la prova a través d’UIBdigital excepte que la 
resolució de la sol·licitud de convalidació sigui desfavorable. En aquest cas, 
s’obrirà un termini extraordinari de matrícula. 

Les persones que reuneixin algun dels requisits següents podran sol·licitar la 
convalidació de les proves completes d'admissió d'Educació durant el termini 
de matrícula: 

 Haver superat com a mínim 90 crèdits del grau d’Educació Infantil o 
del d’Educació Primària 

 Tenir el grau d’Educació Infantil o el d’Educació Primària, o una 
titulació equivalent 

 Haver superat una prova (fase escrita i fase oral) d’admissió 
d’Educació en una altra comunitat autònoma 

 Convalidació de la fase escrita: 

La convalidació de la fase escrita s’ha de demanar amb el formulari de 
matrícula d’UIBdigital, a l’apartat corresponent. En aquest cas, s’ha de 
pagar la sol·licitud de convalidació i la matrícula de la prova. 

https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/4024162
https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/4024162
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10796/607297/ordre-del-conseller-d-educacio-i-universitat-de-8-
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10796/607297/ordre-del-conseller-d-educacio-i-universitat-de-8-
http://saga.uib.cat/
https://menorca.uib.cat/
https://eivissa.uib.cat/
https://estudis.uib.es/digitalAssets/632/632691_sol_conv_pap.doc

