
 

PROVES DE BATXILLERAT PER A L’ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PBAU) 

 

Procediment per a la sol·licitud de suport  

Descripció

En col·laboració amb els centres educatius de les Illes Balears, la UIB, d’acord 

amb la legislació vigent, ha d’assegurar la igualtat d’oportunitats, la no-

discriminació i l’accessibilitat universal de totes les persones en ambdues 

convocatòries de la prova.

En funció de la situació dels alumnes amb necessitats específiques de suport 

s’han d’adoptar les mesures oportunes d’adequació de les condicions en les 

quals es realitzaran els exàmens. Mesures que, a grans trets, es concreten en: 

adaptació dels temps, dels formats dels exàmens, mitjans materials i humans, 

ajudes tècniques, espai físic accessible, revisió dels criteris de correcció, etc., 

entre altres que, per la seva excepcionalitat, no es poden preveure 

anticipadament.

El tràmit de sol·licitud de suport (informe psicopedagògic) és molt important per 

donar continuïtat als ajusts que s’han dut a terme al batxillerat. 

Qui demana el suport

El/La cap del Departament d’Orientació dels centres educatius de les Illes 

Balears.

Responsable del suport a la UIB i contacte

Dolors Forteza Forteza 

Tel.: 971 17 33 91

Adreça electrònica: suportpbau@uib.es

Contacte presencial: campus universitari, edifici Guillem Cifre de Colonya, 

despatx A104, amb cita prèvia per correu electrònic.

Tel.: 971 17 23 33 (Margalida Cànaves)
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Documentació requerida

S’ha d'emplenar l’informe psicopedagògic i remarcar les necessitats de 

l’estudiant, d’acord amb les adaptacions realitzades al batxillerat.

S’ha d’adjuntar la documentació corresponent que acrediti la consideració 

d’estudiant amb necessitat específica de suport (diagnòstic, informe mèdic, 

etc.). Per a l’alumnat que s’ha incorporat tardanament al sistema educatiu 

caldrà justificar la necessitat de suport i especificar les mesures preses per 

l’equip docent.

L’informe i la resta de documents s’han d’enviar a Dolors Forteza 

(suportpbau@uib.es).

Els estudiants que necessitin suport i que no tinguin relació amb un centre 

educatiu han de contactar amb el Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica de la 

UIB i presentar la documentació pertinent.

L’informe psicopedagògic és accessible a: http://oficinasuport.uib.cat/

Terminis

Per a una adequada organització i atenció als alumnes amb necessitats 

específiques de suport que es presentaran a les PBAU, és cabdal que les 

sol·licituds, així com la documentació complementària, s’enviïn abans del mes 

de maig (termini ordinari).

En dates més properes a la realització de les proves es podran remetre 

sol·licituds d’alumnes que, per causes sobrevingudes –malalties, accidents, 

diagnòstics tardans, etc.–, necessitin suport (termini extraordinari). En aquests 

casos excepcionals, s’ha de formalitzar, igualment, la sol·licitud a través del 

correu electrònic. Qualsevol dubte, en aquest sentit, es pot resoldre amb la 

persona responsable a través de les dades de contacte esmentades 

anteriorment. 

Qui resol

Resoldrà la persona responsable de la direcció i ordenació del suport (Dolors 

Forteza) en consonància, si escau, amb la proposta realitzada pels 

departaments. 

La comissió mixta organitzadora de la prova serà informada del conjunt de les 

adequacions i de les especificitats de les mesures.
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Normativa aplicable

Reial decret 310/2016, de 29 de juliol, pel qual es regulen les avaluacions finals 

d’educació secundària obligatòria i de batxillerat (Article 8. Desenvolupament i 

aplicació, punt 2; i Article 9. Qualificació de les proves, punt 2).

Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 15 de febrer de 2017 per la 

qual s’aproven les instruccions que estableixen les pautes i criteris d’actuació 

per a dur a terme les proves d’accés a la Universitat (Article 18. Persones amb 

discapacitat o necessitats especials).


