2n de Batxillerat
INSTRUCCIONS PER PREMATRÍCULA I MATRÌCULA
DE SELECTIVITAT I SOL·LICITUD D’EXPEDICIÓ DEL TÍTOL DE BATXILLERAT,
CURS 2017-2018
1. PREMATRÍCULA SELECTIVITAT.
Totes les persones que vulguin fer la PBAU, obligatòriament han de fer la prematrícula en les següents
dates:
♦ Convocatòria ordinària: del 26 de febrer al 5 de març
♦ Convocatòria extraordinària: del 19 de juny al 25 de juny
Heu de emplenar el formulari online a http://estudis.uib.cat/grau/acces/batxiller/ i dur 2 còpies a secretaria.
2. SOL·LICITUD DEL TÍTOL DE BATXILLERAT. Els alumnes que aprovin han de sol·licitar el títol de
Batxillerat. Sense el pagament d’aquesta taxa NO ES POT FER LA SELECTIVITAT I NO ES TÉ EL TÍTOL.
•

Per pagar el títol de Batxillerat:
S’ha d’omplir per via telemàtica l’imprès de sol·licitud de títol:
- Entrau a google, cercau “model 046 atib”.
- Clicau aquesta entrada.
- Al llistat de Conselleries, seleccionau “Conselleria d’Educació cultura i universitats”.
- Triau “taxa per expedició de títols acadèmics, diplomes i certificats oficials”.
- Triau:
a) “Batxillerat: expedició del títol de batxillerat”
o bé:
b) “Batxillerat: expedició del títol de batxillerat Família Nombrosa General”
(Si teniu el carnet de Fª Nª, en vigor).
- Ompliu amb les vostres dades personals.
- Clicau “Guardar” (anotau la referència de recuperació). Clicau “Finalitzar”. Pagau (amb targeta VISA o a
una entitat bancària). Imprimiu 2 justificants / Els duis a les oficines (imprescindible) en les següents dates:
♦ Convocatòria ordinària: fins al 4 de juny, a les 13h.
♦ Convocatòria extraordinària: fins al 6 de juliol, a les 13h.
Fam. nombrosa especial: gratuït (amb el carnet de Fª Nª, en vigor). No fa falta fer cap pagament.

3. MATRÍCULA DE SELECTIVITAT:
Una vegada aproveu vos donarem un rebut amb les taxes que heu de pagar al banc: 69’21€ (bloc d’accés) i
13’85€ (bloc d’admissió per cada exercici). Aquest comprovant de pagament l’heu de dur damunt mentre durin
les proves de selectivitat. Dates de pagament al banc:
♦ Convocatòria ordinària: fins al 4 de juny, a les 13h.
♦ Convocatòria extraordinària: fins al 6 de juliol, a les 13h.
PRESENTACIÓ DEL REBUT SEGELLAT PEL BANC A LA SECRETARIA DE L’ESCOLA: A LA
VEGADA QUE DUGUEU EL DE TÍTOL DE BATXILLERAT.

