
Data On?

Termini per demanar plaça, presentar 
la documentació i, si escau, demanar 
ser estudiant a temps parcial

Termini per acceptar la plaça i 
matricular-se; o apuntar-se a la llista 
següent; o per fer reserva de plaça*

Sol·licitud de reconeixement 
de crèdits de cicles formatius 
de grau superior

*La reserva de plaça pendent de l'admissió a una altra universitat serà fins al 26 de juliol a les 21 hores i s'ha de sol·licitar 
mitjançant UIBdigital. Si en aquest termini no han formalitzat matrícula, sortiran del procés d'admissió i perdran la plaça 
adjudicada.

Primera llista d'admesos

Tercera llista d'admesos

Termini per acceptar la plaça 
i formalitzar la matrícula

Segona llista d'admesos

Termini per acceptar la plaça 
i formalitzar la matrícula

Sol·licitud de reconeixement de 
crèdits d'altres titulacions

UIBdigital

UIBdigital

UIBdigital

UIBdigital

De l'1 de juny a les 
9.30 h a l'1 de juliol 
a les 23.59 h

En qualsevol moment

Dia 18 de juliol 
a les 9.30 h

Del 18 de juliol a 
les 9.30 h al 20 de 
juliol a les 21 h

Dia 28 de juliol 
a les 9.30 h

Del 25 de juliol a les 
9.30 h al 26 de juliol a 
les 21 h

Dia 25 de juliol 
a les 9.30 h

Del 28 de juliol a les 
9.30 h al 29 de juliol 
a les 21 h

Consultau amb el vostre 
servei administratiu

Serveis administratius 
amb cita previa

Ju
lio

l
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Esdeveniment/ 
Tràmit

UIBdigital

AcadèmicUIBdigital

Preinscripció a grau 2022-23
Convocatòria ordinària 

Llista d'admesos

Consultau a la pàgina web 
les accions que es poden 
fer a cada llista d'admesos

AcadèmicUIBdigital

AcadèmicUIBdigital

https://sso.uib.es/cas/login?service=https%3A%2F%2Fuibdigital.uib.es%2Fuibdigital%2Flogin
https://sso.uib.es/cas/login?service=https%3A%2F%2Fuibdigital.uib.es%2Fuibdigital%2Flogin
https://sso.uib.es/cas/login?service=https%3A%2F%2Fuibdigital.uib.es%2Fuibdigital%2Flogin
https://sso.uib.es/cas/login?service=https%3A%2F%2Fuibdigital.uib.es%2Fuibdigital%2Flogin
https://citaprevia.uib.cat/
https://estudis.uib.cat/preinscripcio/
https://sso.uib.es/cas/login?service=https%3A%2F%2Fuibdigital.uib.es%2Fuibdigital%2Flogin
https://alu.uib.cat/group/guest/academic
https://sso.uib.es/cas/login?service=https%3A%2F%2Fuibdigital.uib.es%2Fuibdigital%2Flogin
https://estudis.uib.cat/estudis-de-grau/Com-hi-pots-accedir/admissio/admissio_general/Convocatoria-ordinaria/accions/#1
https://alu.uib.cat/group/guest/academic
https://sso.uib.es/cas/login?service=https%3A%2F%2Fuibdigital.uib.es%2Fuibdigital%2Flogin
https://alu.uib.cat/group/guest/academic
https://sso.uib.es/cas/login?service=https%3A%2F%2Fuibdigital.uib.es%2Fuibdigital%2Flogin


Esdeveniment/ 
Tràmit Data On?

Termini per acceptar la plaça i 
matricular-se

Termini per acceptar la plaça i 
matricular-se

Tercera llista de resultes

Primera llista de resultes

Termini per acceptar la plaça i 
matricular-se

Termini per acceptar la plaça i 
matricular-se

Quarta llista de resultes

Segona llista de resultes

Quinta llista de resultes

Sisena llista de resultes

Termini per acceptar la plaça i 
matricular-se

Termini per acceptar la plaça i 
matricular-se

UIBdigital

UIBdigital

UIBdigital

UIBdigital

UIBdigital

UIBdigital

Del 6 de setembre 
a les 9.30 h al 8 de 
setembre a les 21 h

Del 2 d’agost a les 
9.30 h al 3 d’agost a 
les 21.00 h

Dia 6 de setembre 
a les 9.30 h

Dia 2 d’agost 
a les 9.30 h

Del 15 de setembre a 
les 9.30 hores al 16 de 
setembre a les 21.00 h

Del 20 de setembre a 
les 9.30 hores al 21 de 
setembre a les 21.00 h

Dia 12 de setembre 
a les 9.30 h

Dia 5 d’agost 
a les 9.30 h

Dia 15 de setembre 
a les 9.30 h

Dia 20 de setembre 
a les 9.30 h

Del 12 de setembre 
a les 9.30 h al 13 de 
setembre a les 21 h

De l’1 de setembre a les 
9.30 h al 2 de setembre 
a les 21.00 h

A
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AcadèmicUIBdigital

AcadèmicUIBdigital

AcadèmicUIBdigital

AcadèmicUIBdigital

AcadèmicUIBdigital

AcadèmicUIBdigital

Després de la tercera llista d’admesos, les persones que no hagin obtingut plaça en la seva primera preferència, la UIB 
intentarà assignar-los plaça mitjançant processos d’adjudicació amb les vacants que hagin quedat després de cada termini de 
matrícula. Les llistes d’admesos d’aquestes adjudicacions es diuen llistes de resultes.

Preinscripció a grau 2022-23
Convocatòria ordinària 

Llista de resultes

Consultau a la pàgina web 
les accions que es poden 
fer a cada llista de resultes

https://sso.uib.es/cas/login?service=https%3A%2F%2Fuibdigital.uib.es%2Fuibdigital%2Flogin
https://sso.uib.es/cas/login?service=https%3A%2F%2Fuibdigital.uib.es%2Fuibdigital%2Flogin
https://sso.uib.es/cas/login?service=https%3A%2F%2Fuibdigital.uib.es%2Fuibdigital%2Flogin
https://sso.uib.es/cas/login?service=https%3A%2F%2Fuibdigital.uib.es%2Fuibdigital%2Flogin
https://sso.uib.es/cas/login?service=https%3A%2F%2Fuibdigital.uib.es%2Fuibdigital%2Flogin
https://sso.uib.es/cas/login?service=https%3A%2F%2Fuibdigital.uib.es%2Fuibdigital%2Flogin
https://estudis.uib.cat/preinscripcio/
https://alu.uib.cat/group/guest/academic
https://sso.uib.es/cas/login?service=https%3A%2F%2Fuibdigital.uib.es%2Fuibdigital%2Flogin
https://alu.uib.cat/group/guest/academic
https://sso.uib.es/cas/login?service=https%3A%2F%2Fuibdigital.uib.es%2Fuibdigital%2Flogin
https://alu.uib.cat/group/guest/academic
https://sso.uib.es/cas/login?service=https%3A%2F%2Fuibdigital.uib.es%2Fuibdigital%2Flogin
https://alu.uib.cat/group/guest/academic
https://sso.uib.es/cas/login?service=https%3A%2F%2Fuibdigital.uib.es%2Fuibdigital%2Flogin
https://alu.uib.cat/group/guest/academic
https://sso.uib.es/cas/login?service=https%3A%2F%2Fuibdigital.uib.es%2Fuibdigital%2Flogin
https://alu.uib.cat/group/guest/academic
https://sso.uib.es/cas/login?service=https%3A%2F%2Fuibdigital.uib.es%2Fuibdigital%2Flogin
https://estudis.uib.cat/estudis-de-grau/Com-hi-pots-accedir/admissio/admissio_general/Convocatoria-ordinaria/accions_resultes/#1

