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AVALUACIÓ   DEL   BATXILLERAT 
 

 S’avalua per  CURSOS 

 

 La qualificació final es la MITJANA DE TOTES LES MATÈRIES CURSADES AL  LLARG DELS 

DOS CURSOS 

         

 

 

 

 
 

     TREBALL DE TREC  =    B ( Equival al 10% de tot el Batxillerat) 

 
 

     NOTA FINAL DE BATXILLERAT =                                          (Figurarà al Títol)    

 

 

     NOTA D’EXPEDIENT = Tot igual, però sense tenir en compte la nota de Religió.      

 

         ..............................................................................................................................................................   

 

 

 

 

 

 

AVALUACIÓ   DE  LES   PAU 
  

 

 

1) FASE GENERAL:         

 

 

 
                                              
  

                NOTA  D’ACCÉS :                                     

 

 

 
 

 

 

2) FASE ESPECÍFICA:                                                                              + MOD 4   

 

                                                  “ a “  i  “ b “ són paràmetres de ponderació (coeficients) 

        que valdran  0’1  o  0’2,  en funció del que dictamini 

        cada Universitat 

         

    

 NOTA  D’ADMISSIÓ:                   
            ( de 5  a  14  )               

        
 
 

 

 

Quadre de Ponderacions 2021: 

http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/preinscripcio/documentacio/Ponderacions-2021.pdf  

 

 Cat.I + Cat.II + Ed. Fís. +  Mat. I + Mat. II  + .......... 

-----------------------------------------------------------------------   =     

  nº total de matèries cursades al llarg del Batxillerat 

A . 0,9  +  B .  0,1 

Cat. + Cast.  +  Ang. +  Hist. + MOD. 1 

 ---------------------------------------------------- =  NOTA  BASE 

5                  ( Mínim igual a 4,   

                                              si expedient  a  6) 
 

( MOD 2  x  “ a “ ) + ( MOD 3  x  “ b “ )  

 

 

 

 

 

Nota Expedient  x  0,6   +   NOTA BASE  x  0,4 

 

 

 

 

NOTA D’ACCÉS  +  “ a “ x MOD 2  +  “ b “ x  MOD 3 

A 
ponderen per igual 

totes les matèries 

cursades 

http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/preinscripcio/documentacio/Ponderacions-2021.pdf


 

DADES I DATES  DE FI DE CURS 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

      DIA MAIG 

16/05 - 20/05 CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA. (segons horari)  

25/05 
19.30h: REUNIÓ  per a les famílies a càrrec de Direcció sobre  

             “Orientacions i tràmits abans i després de les PAU i Sortides Professionals”. 

23/05 – 08/06 HORARI PAU. Classes per als alumnes de 2n de batxillerat.   

27/05 

MATÍ: ( A la classe amb les tutores) 
 

09:00h:  
- LLIURAMENT BUTLLETÍ I CERTIFICAT D’EXPEDIENT ACADÈMIC AMB LES QUALIFICACIONS 

FINALS DEL CURS.  

- Lliurar a tutoria: 1 fotocòpia DNI alumne/a  (Cara per cara en un full DIN A4)            
 

10:00h: Sala d’Actes (Direcció) 
- SOL·LICITUD DEL TÍTOL DE BATXILLERAT (Es lliurarà circular informativa).  

 

11:30h : FORMALITZACIÓ MATRÍCULA PAU (Tutores i Núria Julià) 

     En el rebut de 30 de maig es carregarà la quantitat de 65 € en concepte de despeses del Centre, 
tràmits administratius i desplaçaments amb autocars per a realitzar les PAU. 

 
              

TARDA: Lliure 

27-29/05 

Abonar a LA CAIXA (ONLINE / CAIXER AUTOMÀTIC) l’import de: 
 

 TAXES DEL TÍTOL DE BATXILLERAT  
 

 Cost drets títol: 66,90 €  
 Per a famílies monoparentals i famílies nombroses l’import és de 33,45 €                   

 

 TAXES DE LA MATRÍCULA A LES PAU  
 

 Taxa ordinària amb 3 matèries de Fase Específica: 147,00 €   

                       (40,10 € drets + 66,70 € Fase General + 13,40 € x nº matèries Fase Específica).   

 Taxa famílies nombroses i monoparentals amb 3 matèries de Fase Específica: 73,50€     

           (20,05 € drets + 33,35 € F. General + 6,70 € x nº matèries  F. Específica).    

30/05 

Lliurar a les Tutores: 

 Sol·licitud del Títol de Batxillerat 

 Comprovant de pagament del Títol de Batxillerat a LA CAIXA 

 Comprovant de pagament de la matrícula a les PAU a LA CAIXA 

25/05 - 31/05 Preinscripció a Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) 



 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

DIA JUNY 

01- 08/06  HORARI PAU. Classes per als alumnes de 2n de batxillerat.   

08/06 
HORARI PAU. Classes per als alumnes de 2n de batxillerat.   

FORMALITZACIÓ PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA.  

9, 10  i 13 / 06  
Els   professors  restaran  a  disposició  dels alumnes  en  l’horari de classe per a qualsevol 
consulta.  

13/06 – 17/06 CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE 2n DE BATXILLERAT 

14, 15, 16/06 EXÀMENS DE LES PAU. 

14 

MATÍ 

 Sortida  a les 6:45 h. del Col·legi per anar a fer els exàmens de les PAU. 
   Els alumnes han de portar la documentació i el material necessari per a fer els exàmens.   
    No s’espera a ningú que arribi amb retard 

 

TARDA 

Sortida de Barcelona les 15:45 h i 17:45h segons horari d’exàmens    

15 

MATÍ 

 Sortida  a les 7:15 h del Col·legi per anar a fer els exàmens de les PAU. 
  Els alumnes han de portar la documentació i el material necessari per a fer els exàmens.   

     No s’espera a ningú que arribi amb retard  
 

TARDA 

Sortida de Barcelona a les 15:45h i 17:45h segons horari d’exàmens    

16 

MATÍ 

 Sortida  a les 7:15 h del Col·legi per anar a fer els exàmens de les PAU. 
  Els alumnes han de portar la documentació i el material necessari per a fer els exàmens.   

     No s’espera a ningú que arribi amb retard  
 

TARDA 

Sortida de Barcelona a les 15:45h i 17:45h segons horari d’exàmens    

17/06 22:00 h: FESTA DE GRADUACIÓ I DE LLIURAMENT D’ORLES . 

29/06 RESULTATS DE LES PAU a: https://accesuniversitat.gencat.cat/ 

29/06 - 01/07 Sol·licitud verificació i nova correcció a: https://accesuniversitat.gencat.cat/ 

30/06 

10:00h:   a la SALA D’ESTUDI  

- HISTORIAL BATXILLERAT 

- AUDIOVISUAL FESTA DE LLIURAMENT D’ORLES 
- GESTIONS SOL·LICITUD VERIFICACIÓ / NOVA CORRECCIÓ A LES PAU 

DIA JULIOL 

08/07 Resultats verificació i nova correcció  a: https://accesuniversitat.gencat.cat/  

18/07 - 22/07 Matrícula PAU setembre  a: https://accesuniversitat.gencat.cat/ 

18/07 - 22/07 Matrícula CFGS 

DIA SETEMBRE 

6,7,8/09 EXÀMENS DE LES PAU 

14-16/09 SEGONA FASE D’ADMISSIÓ CGFS 

19/09 Resultats de les PAU a: https://accesuniversitat.gencat.cat/  

19/09 – 21/09 Sol•licitud  verificació i nova correcció a: https://accesuniversitat.gencat.cat/ 

30/09 Resultats  verificació i nova correcció  a: https://accesuniversitat.gencat.cat/ 

https://accesuniversitat.gencat.cat/


 

 

 

INFORMACIÓ GENERAL PAU 

1. HORARI CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA 

 

 
 

 

 
 

 

DIA 14 DE JUNY 

08:00 - 09:00 Comprovació de les dades de l'alumnat matriculat en fase general  

09:00 - 10:30 Llengua castellana i literatura 

10:30 -12:00 Descans 

12:00 - 13:30 Llengua estrangera 

13:30 - 15:00 Descans 

15:00 - 16:30 

Cultura audiovisual 

Geografia 

Física 

DIA 15 DE JUNY 

09:00 - 10:30 Llengua catalana i literatura  

10:30 -12:00 Descans 

12:00 - 13:30 
Fonaments de les arts 

Matemàtiques aplicades a les ciències socials 

13:30 - 15:00 Descans 

15:00 - 16:30 

Economia d’empresa 

Química 

Tecnologia industrial 

DIA 16 DE JUNY  

09:00 - 10:30 Història   

10:30 -12:00 Descans 

12:00 - 13:30 
Llatí 

Matemàtiques                               

13:30 - 15:00 Descans 

15:00 - 16:30 

Història de la filosofia 

Literatura castellana 

Biologia 

Dibuix tècnic 

 La durada dels exàmens de cada matèria és d'una hora i mitja. 

 Els estudiants que vulguin examinar-se de matèries coincidents en una mateixa franja horària 
realitzaran aquestes proves de manera continuada sense sortir de l’aula, en el mateix tribunal 
i dia d’examen previst. 



 

 

 

2. DOCUMENTS QUE CAL PORTAR EL DIA DE L'EXAMEN 
 

Has de portar sempre el teu full de matrícula i el DNI per tal d'identificar-te en qualsevol moment de la 

prova a requeriment de qualsevol membre del tribunal.  

 

3. INSTRUCCIONS PER ALS ALUMNES 

 

1. Presentar el DNI/passaport i el resguard de matrícula als exàmens. 

2. Seguir en tot moment les indicacions dels vocals del tribunal. 

3. Guardar silenci absolut i comportar-se de manera correcta durant les proves. 

4. Deixar les bosses o les motxilles on els vocals del tribunal indiquin. 

5. Ocupar sempre el seient assignat a l’inici de les proves. 

6. No s’admet l’entrada de menjar o begudes a l’examen, excepte aigua. En aquest cas, l'ampolla ha de ser 

transparent i sense etiqueta. 

7. Els telèfons mòbils, smart watches o qualsevol aparell de telecomunicació han d’estar 

desconnectats i guardats a les bosses o motxilles. L’ús d’aquests aparells està rigorosament 

prohibit. 

8. Durant l’examen els alumnes han de tenir sempre les dues mans visibles i, han de tenir els pavellons 

auditius (les orelles) descoberts per a la verificació que no s’estan utilitzant dispositius auditius no 

permesos. 

9. Deixar obligatòriament sempre visible a sobre de la taula el DNI/passaport, i només els estris 

d’escriure, el material autoritzat per fer la prova i les etiquetes d’identificació. 

10. Els estris d’escriure permesos de tenir damunt la taula, si han d’estar en un estoig, aquest ha de ser 

transparent. 

11. No es pot escriure al full d’etiquetes d’identificació. 

12. Comprovar les dades de les etiquetes: DNI, nom i cognoms i matèries matriculades. En cas que es detecti 

alguna errada l’estudiantat ha d’avisar immediatament el vigilant de l’aula perquè es facin les 

comprovacions oportunes. 

13. Enganxar, sense arrugues, dues etiquetes d’identificació en el quadern d’examen (una a la cara 

anterior i l’altra a la cara posterior). 

14. Els exàmens són anònims. Qualsevol marca d’identificació personal anul·la la prova. 

15. No es pot respondre amb llapis (llevat de les matèries en què explícitament s’autoritzi), ni amb tinta 

vermella o verda. 

16. És obligatori respondre en la llengua corresponent els exàmens de Llengua catalana i literatura, 

Llengua castellana i literatura i Llengua estrangera. 

17. Als exàmens que consten de dues opcions, l’alumne n’ha d’escollir una i marcar-la a la caràtula. Si 

en un examen s’han respost preguntes de les dues opcions, el corrector o correctora puntuarà només les 

preguntes de l’opció que l’alumne ha marcat a la caràtula. 

18. Utilitzar un sol quadern de resposta per matèria. Els quaderns inclouen fulls suficients per respondre, fer 

esborranys, esquemes, etc. 

 

 

http://universitats.gencat.cat/ca/pau/pau_dia_prova/pau_info_dia/#bloc2


 

 

 

19. Lliurar sempre els exàmens, encara que s’hagin deixat en blanc. 

20. Si un estudiant no es presenta a algun examen de la fase general o no en lliura el quadern 

corresponent aquest examen serà qualificat com a NO PRESENTAT amb la conseqüent anul·lació 

d’aquesta fase de la prova d’accés. 

21. En cap de les tres franges horàries d’examen no es podrà sortir de l’aula fins que hagi transcorregut 

una hora des de l’inici de la prova, és a dir fins a les 10.00 hores, fins a les 13.00 hores, fins a les 

16.00 hores. 

22. En cas d’extrema necessitat, l’estudiant només podrà sortir acompanyat per algun vocal del tribunal. 

23. Tornar a les aules amb el temps suficient per iniciar els exercicis següents (15 minuts). 

24. Els estudiants que s’examinin de matèries coincidents en una mateixa franja horària han de fer 

aquestes proves de manera continuada sense sortir de l’aula, d’acord amb les instruccions que 

rebran del tribunal. 

25. L’ús de la calculadora està autoritzat només per a determinades matèries (Biologia, Dibuix tècnic, Economia 

de l’empresa, Física, Matemàtiques, Matemàtiques aplicades a les ciències socials, Química i Tecnologia 

industrial). No s’autoritzarà l’ús de calculadores que puguin portar informació emmagatzemada o 

puguin transmetre-la. No pot haver res escrit a les calculadores o a les seves fundes. 

26. En cas que es detecti que un estudiant té activat el telèfon mòbil o qualsevol altre aparell no 

autoritzat, i en fa ús, o que està copiant, aquest estudiant serà expulsat de l’aula, se li qualificarà 

amb un 0 aquell examen i, la comissió organitzadora de la PAU, d’acord amb la informació rebuda 

de la presidència del tribunal decidirá les possibles sancions, que poden comportar fins i tot 

l’anul·lació de tota la PAU. 

27. L’alumnat s’ha d’adreçar a la presidència del tribunal davant qualsevol incidència que pugui afectar el 

desenvolupament de les proves.  

 

 

 Si un estudiant per causes justificades (malaltia, ingrés hospitalari, defunció d’algun familiar accidents o 

incidències en el trànsit o el transport) no pot assistir a algun examen, haurà d’aportar a la presidència del 

tribunal o a l’oficina d’accés la documentació acreditativa corresponent en un termini màxim de 24 hores un 

cop finalitzades les PAU. La coordinació de les proves prendrà la resolució que pertoqui i es comunicarà a 

la persona interessada. 

 

 Si un estudiant per causes injustificades no es presenta a algun examen de la fase general, pot sol·licitar 

a la presidència del tribunal que aquest examen sigui qualificat amb un 0 per tal que no quedi anul·lada la 

fase general de les proves. 

 
 

 

 

 



 

 
 

4. MATERIAL D'EXAMEN COMPLEMENTARI AUTORITZAT 

 
Per a totes les matèries: 2 bolígrafs i rellotge. 
  
 Tecnologia Industrial - El material que has de portar és: regle, escaire, llapis, goma d'esborrar i 

calculadora. Tingues en compte que no s'autoritzarà l'ús d'aquelles calculadores que puguin portar 

informació emmagatzemada i que puguin transmetre-la. 
 

 Dibuix tècnic - Has de realitzar els dibuixos a llapis per la qual cosa has de portar el següent material: 

llapis, goma d'esborrar, regles, escaires, paral·lex, compàs, plantilles de corbes, transportador d'angles. 

Pots fer servir calculadora però no s'autoritza l'ús d'aquelles que portin informació emmagatzemada i 

que puguin transmetre-la. No es poden usar models de figures geomètriques. De manera opcional, pots 

portar un suport d'una mida superior al DIN A3 per aquelles casos en què no poguessis realitzar 

l'examen en una taula convencional. 

 Cultura Audiovisual - Es suggereix que portis diferents materials de dibuix, de tècniques seques, per 

realitzar la part gràfica: Bolígraf, Retoladors (nous, no gastats i que no travessin massa el paper), Llapis 

de fama tova i de diverses dureses, Ploma estilogràfica, Retoladors amb punta de pinzell, Llapis de 

colors, Una regla petita i escaires, Paper de dibuix DIN A4. No s’accepta l’ús de materials líquids 
 

 Biologia, Física, Matemàtiques, Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials, Química i 

Economia de l’empresa - Pots portar calculadora però no s’autoritzarà l’ús d'aquelles que puguin portar 

informació emmagatzemada i que puguin transmetre-la. 

 

 
 

5. RECOMANACIONS 
 

 
     En la redacció de la resolució de la prova cal mostrar el saber i el saber fer. Per 

això, és aconsellable tenir en compte sempre les recomanacions següents: 

 El vocabulari adient, una bona puntuació i ortografia, i una expressió sintàctica 

correcta són sempre requisits indispensables en tota la prova ja que 

demostren riquesa de llenguatge, domini gramatical i competència lingüística. 

 La presentació pulcra i clara és un valor afegit. 

 La claredat conceptual, l'ordre lògic i el rigor expositiu són components bàsics de 

tota la prova. 

 És necessari justificar les respostes donades, argumentar correctament i mostrar 

la capacitat de reflexió, de comprensió i de comunicació dels coneixements 

assolits, llevat del cas que es desprengui de l'enunciat que no cal fer-ho. 

 Cal tenir cura tant de les estratègies o plantejaments fets com dels desenvolupaments: 

les correccions i puntuacions avaluen i valoren tots els aspectes de les respostes o 

resolucions. 

 Es valora l'ús adequat de les terminologies específiques de les assignatures i 

dels llenguatges usats. 

TOTS ELS EXÀMENS SÓN AVALUATS EN FUNCIÓ D'ALLÒ QUE ES DEIXA PER ESCRIT 

 

 

 

 

http://universitats.gencat.cat/ca/pau/pau_dia_prova/pau_info_dia/#bloc3
http://universitats.gencat.cat/ca/pau/pau_dia_prova/pau_info_dia/#bloc4


 

 

6. RESULTATS DE LA PROVA 
 

 El dia 29 de juny podràs consultar els resultats de la prova al portal d'accés a la 

universitat  https://accesuniversitat.gencat.cat . 
 

 Al mateix web https://accesuniversitat.gencat.cat podràs descarregar-te un certificat de la prova 

amb les qualificacions. Aquest certificat és un document amb codi segur de verificació (CSV) 

que li dóna la mateixa validesa que un original. 

 

7.  REVISIÓ DE QUALIFICACIONS PAU 

 

Un cop publicats els resultats de la PAU, si no estàs d'acord amb la puntuació obtinguda en una o 

diverses matèries, pots demanar una revisió d'aquells exàmens en què es consideri incorrecta 

l'aplicació dels criteris generals d'avaluació i/o específics de correcció. 

 

 Les sol·licituds es fan del 29 de juny a l’1 de juliol al portal d'accés a la Universitat:   
https://accesuniversitat.gencat.cat. 

 Els  resultats de la revisió dels exàmens PAU es publicaran el 8 de juliol al portal 

d'accés a la Universitat  https://accesuniversitat.gencat.cat. 
 

L’alumne podrà sol·licitar: 

A) Verificació de la qualificació 

B) Nova correcció 

Tots dos sistemes són excloents en la mateixa matèria. Si demanes verificació d'una matèria, 

no es pot demanar nova correcció de la mateixa matèria. Sí que es pot demanar verificació 

d'una matèria i una nova correcció d'una altra diferent. 

A. Verificació de la qualificació 

 

Els exàmens sobre els quals s’hagi presentat sol·licitud de verificació, seran revisats per tal de 

comprovar que totes les qüestions han estat avaluades i que no existeixen errors d'aspectes 

formals ni errades en el càlcul de la qualificació final amb l’objectiu d’esmenar possibles errors 

materials. 

La nota resultant de la verificació només pot ser igual o superior a la nota inicial. 

Aquesta nova qualificació serà la definitiva. 

El termini de presentació de la verificació és de tres dies hàbils, a partir de la data de la publicació 

de les qualificacions. 

Si es fa una verificació no es pot sol·licitar una nova correcció del mateix examen. 

 

B. Nova correcció 

 

L’objectiu de la nova correcció és esmenar possibles errades en l’avaluació de continguts. Els 

professors que facin aquesta nova correcció seran diferents dels que van fer la primera correcció. 

 

https://accesuniversitat.gencat.cat/
https://accesuniversitat.gencat.cat/
https://accesuniversitat.gencat.cat/
https://accesuniversitat.gencat.cat/
https://accesuniversitat.gencat.cat/
https://accesuniversitat.gencat.cat/
http://universitats.gencat.cat/ca/pau/que_heu_saber/result_i_rev/#bloc1
http://universitats.gencat.cat/ca/pau/que_heu_saber/result_i_rev/#bloc2


 

 

La qualificació de l’examen resultarà de la mitjana de les qualificacions dels correctors. Si 

hi hagués una diferència de dos o més punts entre aquestes, s’efectuarà d’ofici una tercera 

correcció, realitzada per un corrector diferent dels anteriors i la qualificació final serà la 

mitjana aritmètica de les tres qualificacions. 

Abans d’efectuar la nova correcció es verificarà que totes les qüestions han estat avaluades i que 

no hi ha errors materials en el procés del càlcul de la qualificació inicial. 

La qualificació final de la nova correcció pot ser igual, superior o inferior a la nota inicial. 

El termini de presentació de la sol·licitud de la nova correcció és de 3 dies hàbils, a partir de la 

data de la publicació de les qualificacions. 

 

8. MILLORA DE LES QUALIFICACIONS 

 

Si vols millorar la qualificació de la PAU, pots presentar-te a successives convocatòries a la 

mateixa universitat on vas fer la prova, tret que justifiquis un canvi de residència.  

 

Per millorar la nota et pots presentar a la fase general o a la fase específica o a ambdues, i 

de les assignatures de modalitat que vulguis, segons l’estructura de la prova, 

independentment de les assignatures de les quals t’hagis examinat en convocatòries 

anteriors. Si et presentes de nou a la fase general t’hauràs d’examinar de les cinc matèries 

que la integren. 

 Si et presentes a més d’una convocatòria de la fase general sempre conservaràs la 

nota d’accés més alta (nota resultant que prové en un 60% de la qualificació mitjana 

de batxillerat + un 40% de la qualificació de la fase general).  

 

 Si et presentes a la fase específica, se’t tindrà en compte la nota més alta de les 

qualificacions de cadascuna de les assignatures, però recorda que la fase específica 

té una caducitat de dos anys. 

 

 En cas de presentar-te a la convocatòria de PAU juny i de PAU setembre, sempre 

tindrà prioritat per a l’assignació de places, la nota obtinguda a la convocatòria de 

PAU juny, tot i que la nota sigui més baixa que la nota obtinguda a la convocatòria de 

PAU setembre.    
 

 

PER A MÉS INFORMACIÓ:   
 

https://universitats.gencat.cat/ca/proves-acces-PAU-PAP/dates-claus-PAU/calendari-

terminis/convocatoria-ordinaria/  
 

 

 

***************************** 
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Tots els tràmits es faran al PORTAL D’ACCÉS 

https://accesuniversitat.gencat.cat/accesuniversitat/login 

  

PREINSCRIPCIÓ de JUNY  per  INTERNET  
utilitzant codi personal i al Portal d’Accés   

 

 

 
 

 

7 de juny a l’1 de juliol 

Matrícula als centres amb PAP (Proves d’Apt. Personal) 
http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/prova_aptitud/  

Consultar  Web 

CANVI DE PREFERÈNCIES  al Portal d’Accés   fins a l’1 de juliol 

Resultats de les PAAU  al Portal d’Accés   29 de juny 

Recollida DOCUMENTACIÓ de les PAU  ( al Col·legi ) 29 de juny a les 10 h. 

1ª assignació  al Portal d’Accés  (*) 13  Juliol 
Matrícula a la UNIVERSITAT, només 1ª assignació  15  al 20 de juliol 

De la 2ª a la 8ª preferència s’hi pot renunciar del 14 al 18 de juliol al Portal  

d’Accés  fent el tràmit d’ Assignació definitiva 

i matricular-se el dia 20 de juliol 

2ª assignació  (*)    25 de juliol 

Matrícula a la UNIVERSITAT, 1ª preferència ( Reclamacions) 20 juliol 

Matrícula a la UNIVERSITAT, resta de preferències (2ª a 8ª) 

Ara bé, tot i estant matriculat, si es vol continuar en el procés de 

reassignació, cal fer el tràmit Continuar en el procés de 

reassignació de places al Portal d’Accés  des del dia 25 
de juliol al 26 d’agost. 

26 al 28 de juliol 

1ª reassignació      (*) 2  setembre 

Matrícula 1ª Reassignació   i si s’ha modificat la preferència, 

s’haurà de matricular al nou centre.  Hi haurà posteriors reassignacions fins a 
l’octubre 

5 i 6 de setembre 

2ª reassignació      (*) 12 d’octubre 

Matrícula 2ª  reassignació  13 setembre 

S E T E M B R E ( per als alumnes aprovats de PAU al setembre) 
 
 

 
 

 

 

PREINSCRIPCIÓ de  SETEMBRE per INTERNET 
utilitzant codi personal i al Portal d’Accés   

20 i 21 de setembre 

Assignació de la convocatòria de setembre    (*) 27 de setembre 

Matrícula ensenyaments assignats al setembre 28 de setembre 

Reassignacions de setembre 3 d’octubre 

Matrícula Reassignacions i reclamacions L’endemà  de cada publicació 

        
      (*) La notificació de l’assignació de plaça de totes les convocatòries es farà a través del PORTAL 

D’ACCÉS en les dates corresponents. També s’indicarà el termini de matrícula. Es recomana als 
alumnes que s’informin del resultat de les successives assignacions per aquests mitjans. Els alumnes 
que no es matriculin en la data que els correspongui, perdran la plaça. 

 

http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/
https://accesuniversitat.gencat.cat/accesuniversitat/login
http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/prova_aptitud/


 Anglès 

 Animació 

 Animació (Anglès) 

 Antropologia i Evolució Humana 

 Arqueologia 

 Arqueologia + Història 

 Art Dramàtic 

 Arts 

 Arts Digitals 

 Arts Escèniques 

 Arts i Disseny 

 Belles Arts 

 Ciència, Tecnologia i Humanitats 

 Ciències Socials 

 Cinematografia 

 Comunicació Cultural 

 Comunicació i Periodisme Audiovisuals 

 Conservació - Restauració de Béns Culturals 

 Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats 

 Dansa 

 Disseny 

 Disseny (Online) 

 Estudis Anglesos 

 Estudis Àrabs i Hebreus 

 Estudis d'Anglès i de Català 

 Estudis d'Anglès i de Clàssiques 

 Estudis d'Anglès i de Francès 

 Estudis d'Anglès i d'Espanyol 

 Estudis d'Àsia Oriental (Japonès) 

 Estudis d'Àsia Oriental (Xinès) 

 Estudis de Català i d'Espanyol 

 Estudis d'Espanyol i de Xinès 

 Estudis Francesos 

 Estudis Literaris 

 Filologia Catalana 

 Filologia Catalana i Estudis Occitans 

 Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística. 

 Filologia Clàssica 

 Filologia Hispànica 

 Filosofia 

 Filosofia + Economia 

 Filosofia, Política i Economia 

 Geografia 

 Geografia + Turisme 

 Geografia, Ordenació del Territori i  

  Gestió del Medi Ambient 

 Història 

 Història de l'Art 

 Història de l'Art i Arqueologia 

 Història de l'Art i Gestió del Patrimoni Artístic 

 Història, Geografia i Història de l'Art 

 Humanitats 

 Humanitats + Periodisme 

 Humanitats i Estudis Culturals + 

   International Studies 

 Humanitats i Estudis Culturals + Periodisme 

 Humanitats i Estudis Culturals + Political Science 

 Lingüística 

 

 Llengua i Literatura Catalanes 

 Llengua i Literatura Espanyoles 

 Llengua i Literatura Hispàniques 

 Llengües Aplicades 

 Llengües Aplicades i Traducció + Estudis Anglesos 

 Llengües Aplicades i Traducció +  

Filologia Catalana i Estudis Occitans  

 Llengües Aplicades i Traducció + Filologia Hispànica 

 Llengües i Literatures Modernes 

 Llengües Romàniques i les seves Literatures 

 Música 

 Musicologia 

 Producció de Música i So per a la Indústria de l'Entreteniment 

 Traducció i Interpretació (Alemany) 

 Traducció i Interpretació (Anglès) 

 Traducció i Interpretació (Francès) 

 Traducció i Interpretació (Llengua de Signes) 

 Traducció i Interpretació + Llengües Aplicades 

 Biologia 

 Biologia + Biotecnologia 

 Biologia Ambiental 

 Bioquímica 

 Bioquímica i Biologia Molecular 

 Biotecnologia 

 Biotecnologia + Administració i Direcció d'Empreses 

 Biotecnologia + Bioquímica i Biologia Molecular 

 Biotecnologia + Enginyeria Informàtica 

 Ciència i Tecnologia dels Aliments 

 Ciències 

 Ciències Ambientals 

 Ciències Ambientals + Biologia 

 Ciències Ambientals + Geologia 

 Ciències Biomèdiques 

 Ciències del Mar 

 Ciències i Tecnologies del Mar 

 Conservació de la Natura + Enginyeria Forestal 

 Enologia 

 Estadística Aplicada 

 Física 

 Física + Matemàtiques 

 Física + Química 

 Genètica 

 Geologia 

 Matemàtica Computacional i Analítica de Dades 

 Matemàtiques 

 Matemàtiques + Enginyeria Informàtica 

 Microbiologia 

 Nanociència i Nanotecnologia 

 Química 

 Química (Anglès) 

 Química + Administració i Direcció d'Empreses 
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 Bioinformatics 

 Biologia Humana 

 Ciència i Tecnologia dels Aliments 

 Ciències Biomèdiques 

 Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport 

 Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport + Fisioteràpia 

 Farmàcia 

 Farmàcia + Nutrició Humana i Dietètica 

 Fisioteràpia 

 Fisioteràpia (Anglès) 

 Fisioteràpia + Infermeria 

 Fisioteràpia + Nutrició Humana i Dietètica 

 Infermeria 

 Infermeria + Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport 

 Infermeria + Nutrició Humana i Dietètica 

 Logopèdia 

 Medicina 

 Nutrició Humana i Dietètica 

 Nutrició Humana i Dietètica +  

Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport 

 Odontologia 

 Odontologia (Anglès) 

 Òptica i Optometria 

 Podologia 

 Podologia (semipresencial) 

 Podologia + Fisioteràpia 

 Psicologia 

 Psicologia + Logopèdia 

 Teràpia Ocupacional 

 Veterinària 

 Veterinària + Ciència i Producció Animal 

 

 ADE 

 Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació 

 Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació (Anglès) 

 Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació +  

Màrqueting i Comunitats Digitals 

 Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació +  

Turisme i Gestió del Lleure 

 Administració i Direcció d'Empreses (Anglès) 

 Administració i Direcció d'Empreses (semipresencial) 

 Administració i Direcció d'Empreses + BSc in Economics 

 Administració i Direcció d'Empreses +  

BSc in Financial Economics 

 Administració i Direcció d'Empreses +  

BSc in Marketing 

 Administració i Direcció d'Empreses + Dret 

 Administració i Direcció d'Empreses +  

Enginyeria en Organització Industrial 

 Administració i Direcció d'Empreses + Enginyeria Informàtica 

 Administració i Direcció d'Empreses + Finances i Comptabilitat 

 Administració i Direcció d'Empreses +  

Humanitats i Estudis Culturals 

 Administració i Direcció d'Empreses +  

Màrqueting i Comunicació Digital  

 Administració i Direcció d'Empreses +  

Màrqueting i Comunicació Empresarial 

 Administració i Direcció d'Empreses + Matemàtiques 

 Administració i Direcció d'Empreses +  

Publicitat i Relacions Públiques 

 Administració i Direcció d'Empreses + Química 

 Administració i Direcció d'Empreses + Sociologia 

 Administració i Direcció d'Empreses +  

Tècniques de Desenvolupament d'Aplicacions Web i Mòbils 

 Administració i Direcció d'Empreses + Turisme 

 Antropologia Social i Cultural 

 Audiovisual i Multimèdia 

 Business Administration-BBA 

 Business Intelligence and Data Analytics (Anglès) 

 Ciència Política i Gestió Pública 

 Ciència Política i Gestió Pública + Dret 

 Ciència Política i Gestió Pública + Sociologia 

 Ciències Culinàries i Gastronòmiques 

 Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport 

 Ciències de l'Antiguitat 

 Ciències Empresarials-Management 

 Ciències Polítiques i de l'Administració 

 Comptabilitat i Finances 

 Comunicació 

 Comunicació Audiovisual 
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 Enginyeria en Tecnologies Industrials +  
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 Enginyeria Física + Enginyeria Civil 
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Serveis de Telecomunicació 
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https://graus.unportal.net/wbd/ca/cercador/resultats-cerca.html?estudi=enginyeria_vehicles_aeroespacials
https://graus.unportal.net/wbd/ca/cercador/resultats-cerca.html?estudi=enginyeriafisica
https://graus.unportal.net/wbd/ca/cercador/resultats-cerca.html?estudi=engiyeriafisicacienciaenginyeriadades
https://graus.unportal.net/wbd/ca/cercador/resultats-cerca.html?estudi=enginyeriafisicaenginyeriacivil
https://graus.unportal.net/wbd/ca/cercador/resultats-cerca.html?estudi=enginyeriafisicaenginyeriatecnologiesserveistelecomunicacio
https://graus.unportal.net/wbd/ca/cercador/resultats-cerca.html?estudi=enginyeriafisicaenginyeriatecnologiesaeroespacials
https://graus.unportal.net/wbd/ca/cercador/resultats-cerca.html?estudi=enginyeriafisicaenginyeriatecnologiesindustrials
https://graus.unportal.net/wbd/ca/cercador/resultats-cerca.html?estudi=enginyeriafisicaenginyeriainformatica
https://graus.unportal.net/wbd/ca/cercador/resultats-cerca.html?estudi=enginyeriafisicamatematiques
https://graus.unportal.net/wbd/ca/cercador/resultats-cerca.html?estudi=enginyeria_forestal
https://graus.unportal.net/wbd/ca/cercador/resultats-cerca.html?branca=enginyeria_arquitectura
https://graus.unportal.net/wbd/ca/cercador/resultats-cerca.html?branca=enginyeria_arquitectura


 Enginyeria Informàtica 

 Enginyeria Informàtica (Anglès) 

 Enginyeria Informàtica + Direcció d'Empreses Tecnològiques 

 Enginyeria Informàtica + Enginyeria de Sistemes Audiovisuals 

 Enginyeria Informàtica + Eng. de Sist. de Telecomunicació 

 Enginyeria Informàtica + Eng. Electrònica de Telecomunicació 

 Enginyeria Informàtica + Enginyeria Multimèdia 

 Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació 

 Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació +  

Disseny i Producció de Videojocs 

 Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades 

 Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades (Anglès) 

 Enginyeria Matemàtica i Física 

 Enginyeria Mecànica 

 Enginyeria Mecànica + Energy and Environmental Engineering 

 Enginyeria Mecànica + Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat 

 Enginyeria Mecànica + Enginyeria de Tecnol. i Disseny Tèxtil 

 Enginyeria Mecànica + Enginyeria Química 

 Enginyeria Mecatrònica 

 Enginyeria Multimèdia 

 Enginyeria Química 

 Enginyeria Química + Administració i Direcció d'Empreses 

 Enginyeria Química + Eng. de Tecnologia i Disseny Tèxtil 

 Enginyeria Química + Química 

 Enginyeria Química + Tècniques de Bioprocessos Alimentaris 

 Enginyeria Telemàtica 

 Enginyeria Telemàtica (febrer) 

 Enginyeria Telemàtica + Enginyeria de Sistemes Audiovisuals 

 Enginyeria Telemàtica + Enginyeria Informàtica 

 Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles 

 Industrial Technologies and Economic Analysis 

 Informàtica i Serveis 

 Innovació i Seguretat Alimentària 

 Intel·ligència Artificial 

 International Computer Engineering (Anglès) 

 International Computer Engineering +  

Management of Business and Technology (Anglès) 

 Matemàtiques 

 Matemàtiques + Ciència i Enginyeria de Dades 

 Matemàtiques + Enginyeria Informàtica 

 Matemàtiques + Música 

 Multimèdia 

 Multimèdia, Aplicacions i Videojocs 

 Nàutica i Transport Marítim 

 Paisatgisme 

 Pilot d'Aviació Comercial i Operacions Aèries 

 Química + Enginyeria Química 

 Tècniques d'Aplicacions de Software 

 Tècniques de Bioprocessos Alimentaris 

 Tècniques de Desenvolupament d'Aplicacions Web i Mòbils 

 Tècniques d'Interacció Digital i de Computació 

 Tecnologies de Camins, Canals i Ports (Anglès) 

 Tecnologies Marines 

 Tecnologies Marines + Eng. en Sistemes i Tecnologia Naval 

 

 
UNIVERSITAT DE BARCELONA (UB) 

 Negocis Digitals i Innovació en Turisme 

4 anys de durada. CETT School of Business, Hospitality and  
Gastronomy. Centre adscrit. Preu privat. 

 

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB) 

 Artificial Intelligence (Anglès) 

4 anys de durada. Escola d'Enginyeria. Títol propi de la 
UAB. Preu públic.  

 Ciència, Tecnologia i Humanitats 

4 anys de durada. Facultat de Filosofia i Lletres. Títol 
interuniversitari impartit de forma conjunta amb les 
universitats Autónoma i Carlos III de Madrid. Preu públic. 

 

 Història, Política i Economia Contemporànies 

4 anys de durada. Facultat de Filosofia i Lletres. Preu 
públic. 

 

 
 

 

   UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA (UPC) 

 Enginyeria de Recursos Minerals i el seu Reciclatge 

4 anys de durada. Escola Politècnica Superior d'Enginyeria 
de Manresa. Preu públic. 

 

 Intel·ligència Artificial 

4 anys de durada. Facultat d'Informàtica de Barcelona. Preu 
públic. 
 

 

 
 

   UNIVERSITAT DE LLEIDA (UdL) 

 Enginyeria en Organització Industrial i Logística + 
Administració i Direcció d'Empreses 

5 anys de durada. Escola Politècnica Superior i Facultat de 
Dret, Economia i Turisme (campus d'Igualada). Preu públic. 

 
 

 
 

 

   UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI (URV) 

 Enginyeria Matemàtica i Física 

4 anys de durada. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria. 
Preu públic. 

 
 

 

 

   UNIVERSITAT RAMON LLULL (URL) 

 Digital Media 

Blanquerna. 4 anys de durada. Preu privat. 
 

 Educació Primària + CAFE 

Blanquerna. 5 anys de durada. Preu privat. 
 

  Transformational Business and Social Impact 

Esade. 3 anys de durada. Preu privat. 
 

 Business Intelligence and Data Analytics (Anglès) 

La Salle. 4 anys de durada. Preu privat. 
 

 International Business 

IQS. 4 anys de durada. Preu privat. 
  

   UNIVER. DE VIC-CENTRAL DE CATALUNYA (UVic-UCC) 

 Podologia (Semipresencial) 

UManresa. 4 anys de durada. Preu privat 
  

  UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA (UOC) 

 Educació Primària 

4 anys de durada. Preu semiprivat. 

 

 
NOUS GRAUS ( Cursos 2021- 22 

                                     i 2022-23 ) 

 

Estudis amb PAP (Prova Aptitud Personal) 

 Ciències de l'activitat física i de l'esport   

 Cinematografia  UB  

 Educació infantil/educació primària  

 Màrqueting (Anglès) ESIC-URV 

 Pilot d'aviació comercial i oper. aèries URV 

 Producció de Música i So per a la indústria 

de l’entreteniment  UB  

 Traducció i interpretació -anglès-  

 

https://graus.unportal.net/wbd/ca/cercador/resultats-cerca.html?estudi=enginyeria_informatica
https://graus.unportal.net/wbd/ca/cercador/resultats-cerca.html?estudi=enginyeria_informatica_angles
https://graus.unportal.net/wbd/ca/cercador/resultats-cerca.html?estudi=enginyeriainformaticadireccioempresestecnologiques
https://graus.unportal.net/wbd/ca/cercador/resultats-cerca.html?estudi=enginyeriadesistemesaudiovisualsenginyeriainformatica
https://graus.unportal.net/wbd/ca/cercador/resultats-cerca.html?estudi=enginyeriainformaticaenginyeriasistemestelecomunicacio
https://graus.unportal.net/wbd/ca/cercador/resultats-cerca.html?estudi=enginyeriainformaticaenginyeriaelectronicatelecomunicacio
https://graus.unportal.net/wbd/ca/cercador/resultats-cerca.html?estudi=enginyeriainformaticaenginyeriamultimedia
https://graus.unportal.net/wbd/ca/cercador/resultats-cerca.html?estudi=enginyeriainformaticadegestioisistemesdinformacio
https://graus.unportal.net/wbd/ca/cercador/resultats-cerca.html?estudi=enginyeriainformaticadissenyproducciovideojocs
https://graus.unportal.net/wbd/ca/cercador/resultats-cerca.html?estudi=enginyeria_matematica_ciencia_dades
https://graus.unportal.net/wbd/ca/cercador/resultats-cerca.html?estudi=enginyeriamatematicacienciadadesangles
https://graus.unportal.net/wbd/ca/cercador/resultats-cerca.html?estudi=enginyeriamatematicafisica
https://graus.unportal.net/wbd/ca/cercador/resultats-cerca.html?estudi=enginyeria_mecanica
https://graus.unportal.net/wbd/ca/cercador/resultats-cerca.html?estudi=enginyeriamecanicaenergyenvironmentalengineering
https://graus.unportal.net/wbd/ca/cercador/resultats-cerca.html?estudi=enginyeriamecanicaenginyeriaenergiasostenibilitat
https://graus.unportal.net/wbd/ca/cercador/resultats-cerca.html?estudi=enginyeriatecnologiadissenytextilenginyeriamecanica
https://graus.unportal.net/wbd/ca/cercador/resultats-cerca.html?estudi=enginyeriamecanicaenginyeriaquimica
https://graus.unportal.net/wbd/ca/cercador/resultats-cerca.html?estudi=enginyeria_mecatronica
https://graus.unportal.net/wbd/ca/cercador/resultats-cerca.html?estudi=enginyeriamultimedia
https://graus.unportal.net/wbd/ca/cercador/resultats-cerca.html?estudi=enginyeriaquimica
https://graus.unportal.net/wbd/ca/cercador/resultats-cerca.html?estudi=enginyeriaquimicaadministraciodireccioempreses
https://graus.unportal.net/wbd/ca/cercador/resultats-cerca.html?estudi=enginyeriatecnologiadissenytextilenginyeriaquimica
https://graus.unportal.net/wbd/ca/cercador/resultats-cerca.html?estudi=enginyeriaquimicaquimica
https://graus.unportal.net/wbd/ca/cercador/resultats-cerca.html?estudi=enginyeria_quimica_tecniques_de_bioprocessos_alimentaris
https://graus.unportal.net/wbd/ca/cercador/resultats-cerca.html?estudi=enginyeria_telematica
https://graus.unportal.net/wbd/ca/cercador/resultats-cerca.html?estudi=enginyeria_telematica_febrer
https://graus.unportal.net/wbd/ca/cercador/resultats-cerca.html?estudi=enginyeriadesistemesaudiovisualsenginyeriatelematica
https://graus.unportal.net/wbd/ca/cercador/resultats-cerca.html?estudi=enginyeriainformaticaenginyeriatelematica
https://graus.unportal.net/wbd/ca/cercador/resultats-cerca.html?estudi=gestio_de_ciutats_inteligents_i_sostenibles
https://graus.unportal.net/wbd/ca/cercador/resultats-cerca.html?estudi=industrial_technologies_and_economic_analysis
https://graus.unportal.net/wbd/ca/cercador/resultats-cerca.html?estudi=informatica_serveis
https://graus.unportal.net/wbd/ca/cercador/resultats-cerca.html?estudi=innovacioseguretatalimentaria
https://graus.unportal.net/wbd/ca/cercador/resultats-cerca.html?estudi=intelligencia_artificial
https://graus.unportal.net/wbd/ca/cercador/resultats-cerca.html?estudi=internationalcomputerengineering
https://graus.unportal.net/wbd/ca/cercador/resultats-cerca.html?estudi=internationalcomputerengineeringmanagementbusinesstechnology
https://graus.unportal.net/wbd/ca/cercador/resultats-cerca.html?estudi=matematiques
https://graus.unportal.net/wbd/ca/cercador/resultats-cerca.html?estudi=matematiquescienciaenginyeriadades
https://graus.unportal.net/wbd/ca/cercador/resultats-cerca.html?estudi=matematiquesenginyeriainformatica
https://graus.unportal.net/wbd/ca/cercador/resultats-cerca.html?estudi=matematiquesmusica
https://graus.unportal.net/wbd/ca/cercador/resultats-cerca.html?estudi=multimedia
https://graus.unportal.net/wbd/ca/cercador/resultats-cerca.html?estudi=multimediaaplicacionsivideojocs
https://graus.unportal.net/wbd/ca/cercador/resultats-cerca.html?estudi=nautica_transport_maritim
https://graus.unportal.net/wbd/ca/cercador/resultats-cerca.html?estudi=paisatgisme
https://graus.unportal.net/wbd/ca/cercador/resultats-cerca.html?estudi=pilot_aviacio_comercial_operacions_aeries
https://graus.unportal.net/wbd/ca/cercador/resultats-cerca.html?estudi=quimicaenginyeriaquimica
https://graus.unportal.net/wbd/ca/cercador/resultats-cerca.html?estudi=tecniques_daplicacions_de_software
https://graus.unportal.net/wbd/ca/cercador/resultats-cerca.html?estudi=tecniques_de_bioprocessos_alimentaris
https://graus.unportal.net/wbd/ca/cercador/resultats-cerca.html?estudi=tecniques_de_desenvolupament_daplicacions_web_i_mobils
https://graus.unportal.net/wbd/ca/cercador/resultats-cerca.html?estudi=tecniques_dinteraccio_digital_i_de_computacio
https://graus.unportal.net/wbd/ca/cercador/resultats-cerca.html?estudi=tecnologies_camins_canals_ports_angles
https://graus.unportal.net/wbd/ca/cercador/resultats-cerca.html?estudi=tecnologies_marines
https://graus.unportal.net/wbd/ca/cercador/resultats-cerca.html?estudi=tecnologiesmarinesenginyeriasistemestecnologianaval
https://graus.unportal.net/wbd/ca/grau/UB/UB15_cett_barcelona_school_tourism_hospitality_gastronomy/negocis_digitals_innovacio_turisme.html#.YDTe4OhKjFg
https://graus.unportal.net/wbd/ca/grau/UAB/UAB1_campus_bellaterra/artificial_intelligence#.YC1fmehKiUk
https://graus.unportal.net/wbd/ca/grau/UAB/UAB1_campus_bellaterra/ciencia_tecnologia_humanitats#.YC1gTOhKiUk
https://graus.unportal.net/wbd/ca/grau/UAB/UAB1_campus_bellaterra/historia_politica_economia_contemporanies#.YC1gsOhKiUk
https://graus.unportal.net/wbd/ca/grau/UPC/UPC11_escola_politecnica_superior_enginyeria_manresa_epsem/enginyeria_recursos_minerals_reciclatge#.YC1hK-hKiUk
https://graus.unportal.net/wbd/ca/grau/UPC/UPC1_campus_diagonal_nord/intelligencia_artificial#.YC1iF-hKiUk
https://graus.unportal.net/wbd/ca/grau/UdL/UdL10_campus_universitari_igualada/enginyeria_organitzacio_industrial_logistica_ade.html#.YEe6R2hKjFg
https://graus.unportal.net/wbd/ca/grau/UdL/UdL10_campus_universitari_igualada/enginyeria_organitzacio_industrial_logistica_ade.html#.YEe6R2hKjFg
https://graus.unportal.net/wbd/ca/grau/URV/URV4_campus_sescelades/enginyeria_matematica_i_fisica#.YDThPehKjFg
https://graus.unportal.net/wbd/ca/grau/URL/URL4_facultat_comunicacio_blanquerna/digital_media.html#.YC1inOhKiUk
https://graus.unportal.net/wbd/ca/grau/URL/URL4_facultat_comunicacio_blanquerna/digital_media.html#.YC1inOhKiUk
https://graus.unportal.net/wbd/ca/grau/URL/URL2_facultat_psicologia_ciencies_educacio_esport_blanquerna/educacio_primaria_i_ciencies_activitat_fisica_esport#.YDVYXWhKiUk
https://graus.unportal.net/wbd/ca/grau/URL/URL8_escola_superior_administracio_direccio_empreses_esade_sant_cugat/transformational_business_social_impact#.YC5hNY9KjIU
https://graus.unportal.net/wbd/ca/grau/URL/URL5_la_salle_campus_barcelona/business_intelligence_data_analytics#.YC1jD-hKiUk
https://graus.unportal.net/wbd/ca/grau/URL/URL5_la_salle_campus_barcelona/business_intelligence_data_analytics#.YC1jD-hKiUk
https://graus.unportal.net/wbd/ca/grau/URL/URL1_iqs_institut_quimic_sarria/international_business#.YDTwW-hKjFg
https://graus.unportal.net/wbd/ca/grau/URL/URL1_iqs_institut_quimic_sarria/international_business#.YDTwW-hKjFg
https://graus.unportal.net/wbd/ca/grau/UVic/UVic5_fundacio_universitaria_bages/podologia.html#.YFnX2lVKjIU


Escola Tècnica 
Superior IQS  

CIE 

EIA 

EIA 

EIA 

CCS 

 

 

 

Grau en química 

Grau en enginyeria química 

Grau en biotecnologia 

Grau en enginyeria i tecnol. industrials 

Grau en farmàcia   (disseny i producció de 

fàrmacs, gestió i màrqueting farmacèutic, 

alimentació i nutrició, i farmàcia assistencial) 

 

   

Facultat 
d'Economia 
IQS  

 CSJ 
Grau en administració i direcció d'empreses 

  Grau en Màrqueting Internacional 

    

Facultat de 
Psicologia, Ciències  
de l'Educació    i             
de l'Esport   
Blanquerna  

 CCS 

 CCS 

 CSJ 

 CSJ 

 CSJ 

Grau en psicologia 
Grau en logopèdia 
Grau en ciències de l'activitat física i l'esport 
Grau en educació infantil 
Grau en educació primària 

 

Facultat de 
Comunicació 
Blanquerna  

 CSJ 

 CSJ 

 CSJ 

 CSJ 

Grau en periodisme 
Grau en cinema i televisió 
Grau en publicitat i relacions públiques  

Grau en Relacions Internacionals 
  
  

Facultat de Ciències 
de la Salut  
Blanquerna 
  

 CCS 

 CCS 

 CCS 

Grau en infermeria 
Grau en fisioteràpia  
Grau en nutrició humana i dietètica 

   

Facultat de Filosofia 
 AIH 
 AIH 

Grau en filosofia 
Grau en filosofia, política i Economia 

    

Escola Universitària  
d'Enginyeria Tècnica 
de Telecomunicació 
La Salle 

 EIA 
 EIA 
 EIA 
 EIA 
 EIA 
  
 EIA 
  
EIA 
CSJ 

Grau en eng. de sist. de telecomunicació 
Grau en eng. de sistemes audiovisuals 
Grau en eng. Electròn. de telecomunicació 
Grau en enginyeria telemàtica 
Grau en enginyeria multimèdia 
(es pot cursar en català, castellà o anglès) 
Grau en eng. en organització de les TIC 
(tecnologies de la informació i la comunicació) 
Grau en enginyeria informàtica 
Grau en direcció d'emp. tecnològiques  
(impartit íntegrament en anglès o en bilingüe 
                                               anglès-castellà) 

 

 
ETS d'Arquitectura 
La Salle (BCN) / 
EPS La Salle 
(Tarragona) 

EIA 
 
 
EIA 

Grau en arquitectura (es pot cursar en català, 
castellà o anglès) 
 
Grau en ciències i tecnologies de l'edificació 

 

 

 

UNIVERSITATS PRIVADES CATALANES 
 

 

GRAUS  A  LA  URLL  
( Universitat  Ramon Llull ) 

   

http://www.url.es/estudis/graus/llistat   
 

 

 

 
  

DOBLES  GRAUS : CONSULTAR WEB  

 

 

Arts i humanitats AIH 

Ciències CIE 

Ciències de la  salut CCS 

Ciències socials i jurídiques CSJ  

Enginyeria i arquitectura EIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ESADE   CSJ Grau en direcció d'empreses   
  

Facultat de Dret 
ESADE   CSJ Grau en dret   

   

Facultat 
d’Educació 
Social 
i Treball Social 
Pere Tarrés 

CSJ 
 
CSJ 

Grau en educació social 
 
Grau en treball social 

  

EU de Turisme 
Sant Ignasi  

CSJ Grau en gestió turística i hotelera 

  

Escola Superior 
de Disseny 
ESDi (centre 
adscrit) 

 AIH 
  

Grau en disseny   
  

http://www.iqs.url.edu/pages/view/47bc4bed05fc9/47bc4bed247fe/47bc4bed33a25
http://www.iqs.url.edu/pages/view/47bc4bed05fc9/47bc4bed247fe/47bc4bed33a25
http://www.blanquerna.url.edu/inici.asp?id=fpcee.estudis.glogopedia.Inici
http://www.blanquerna.url.edu/inici.asp?id=fpcee.estudis.GCafe.Inici
http://www.blanquerna.url.edu/inici.asp?id=fpcee.estudis.GEducacioInfantil.Inici
http://www.blanquerna.url.edu/inici.asp?id=fpcee.estudis.GEducacioPrimaria.Inici
http://www.blanquerna.url.edu/web/interior.aspx?alias=fcc.estudis-grau.periodisme&lang=
http://www.blanquerna.url.edu/web/interior.aspx?alias=fcc.estudis-grau.cinema-televisio&lang=
http://www.blanquerna.url.edu/web/interior.aspx?alias=fcc.estudis-grau.publicitat-relacions-publiques&lang=
http://www.blanquerna.url.edu/inici.asp?id=euif.infermeria
http://www.blanquerna.url.edu/inici.asp?id=euif.fisioterapia
http://www.blanquerna.url.edu/inici.asp?id=euif.dietetica
http://www.filosofia.url.edu/index.php/horaris/omple_presentacio/filo_pres
http://www.filosofia.url.edu/index.php/horaris/omple_presentacio/filo_pres
http://www.url.es/estudis/graus/llistat
http://www.esade.edu/carreras_universitarias/bba
http://www.esade.edu/carreras_universitarias/ged
http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/eutses/home/estudis/graus_diplomatures/educacio_social/educador_social/
http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/eutses/home/estudis/graus_diplomatures/treball_social/treballador_social/
http://www.tsi.url.edu/grauturisme/index.htm
http://www.esdi.es/continguts/fitxa.php?id=2&id_fitxa=28


GRAUS A L’ UAO-CEU  
(Abat Oliva) 

Titularitat: Fundación Universitaria San Pablo  

CEU,  institució fundada el 1933 per la Asociación 

Católica de Propagandistas. 

  http://www.uaoceu.es/nuevo-alumno  
 

Grau en Dret 

Grau en Criminologia i Seguretat  

Grau en Periodisme   

Grau en Publicitat i RR.PP 

Grau en Direcció d'Empreses  

Grau en Màrqueting i Direcció Comercial  

Grau en Economia i Gestió  

Grau en Psicologia  

Grau en Educació Infantil  

Grau en Educació Infantil  

Grau en Educació Primària 

Grau en Educació Primària - bilingual 

Grau en Filosofia 

 

DOBLES GRAUS: CONSULTAR LA WEB 

GRAUS A LA UIC   

( Internacional de Catalunya ) 
Titularitat: Fundació Privada. Atenció pastoral del 

Servei de Capellania de la Prelatura del Opus Dei  
  

https://www.uic.es/es/estudios/estudios?class%5B0%5

D=173&class%5B1%5D=174  

 
Grau en Administració i Direcció d'Empreses 

Grau en Arquitectura 

Grau en Bioenginyeria 

Grau en Ciències Biomèdiques 

Grau en Comunicació Audiovisual 

Grau en Dret    

Grau en Educació Infantil 

Grau en Educació Primària 

Grau en Fisioteràpia 

Grau en Humanitats i Estudis Culturals   

Grau en Infermeria 

Grau en Medicina 

Grau en Odontologia 

Grau en Periodisme 

Grau en Psicologia 

Grau en Publicitat i Relacions Públiques 

 
DOBLES GRAUS: CONSULTAR LA WEB 

 

GRAUS  A  LA    UVic  
( Universitat Central de Catalunya ) 

 Titularitat: Fundació Universitària Balmes 

(UVic-UCC/FUB). Naturalesa pública i  
gestió de patronat  

 
 http://www.uvic.es/titulacions  

 

Administració i Direcció d'Empreses  

Biologia  

Biotecnologia  

Ciències Ambientals  

Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport  

Comunicació Audiovisual  

Disseny (BAU, Barcelona) 

Educació Social 

Enginyeria Biomèdica 

Enginyeria Electrònica Industrial i 

Automàtica  

Enginyeria en Tecnologies Industrials  

Enginyeria Mecatrònica  

Enginyeria Multimèdia 

Estadística aplicada  

Fisioteràpia  

Grau en Lleng. Aplic. i Com. Intercultural  

Grau en Màrqueting i Comunicació 

Empresarial   

Infermeria  

Mestre d'Educació Infantil  

Mestre d'Educació Primària  

Nutrició Humana i Dietètica  

Periodisme  

Psicologia  

Publicitat i Relacions Públiques  

Tecnologia i Gestió Alimentària  

Teràpia Ocupacional  

Traducció i Interpretació  

Treball Social 
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Graus sense competència directa 
Publicat el 27-02-2020 per Unportal  

 
Hi ha una quinzena d’estudis únics, sovint poc coneguts, que només s’ofereixen en una 
universitat. N’hi ha que fa anys que no tenen competidors directes, però en trobareu d’altres 
també amb escassos vincles de parentiu amb la resta de l’oferta de graus, que s’han incorporat 
recentment al catàleg dels títols que es poden cursar al sistema universitari català. Dobles 
titulacions a banda. 
 
ÒPTICA i OPTOMETRIA (UPC).- Els titulats d’aquest grau de la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC) figuren al capdavant del rànquing de graduats que troben feina més aviat: el 
100% va trigar menys de 3 mesos a tenir ocupació, segons l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari (AQU). La titulació, adscrita a la facultat del campus de Terrassa que porta el nom del 
grau, ofereix 90 places de primer curs. 
 
ESTUDIS SOCIOCULTURALS DE GÈNERE (UAB).- Estrenat com a títol oficial el curs 2018-
2019, aquest grau curt de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), de 3 anys de durada, 
ofereix 60 places que van comptabilitzar 108 sol·licituds en primera preferència a la preinscripció 
universitària del 2019. La nota de tall es va acostar al 9 (8,722). 
 
ENOLOGIA (URV).- Els estudis que donen nom a una de les facultats de la Universitat Rovira i 
Virgili (URV) de Tarragona, la mateixa que imparteix el doble grau de Biotecnologia i Bioquímica i 
Biologia Molecular (la 6a nota de tall més alta del 2019), programen fins a 7 mencions o itineraris 
d’especialització que inclouen aspectes relacionats tant amb la tecnologia i la química com amb la 
viticultura i l’economia i la gestió vinícola. 
 
GESTIÓ D’EMPRESES EN COMERÇ i DISTRIBUCIÓ (ESCODI – UB).- L’Escola Superior de 
Comerç i Distribució (ESCODI) de Terrassa, adscrita a la Universitat de Barcelona (UB), forma 
professionals especialitzats en la direcció i gestió de tot tipus d’establiments comercials. La 
formació es duu a terme en grups reduïts i el gruix del professorat està format per professionals 
del sector en actiu. 
 
CINEMATOGRAFIA (ESCAC – UB).- L’Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya 
(ESCAC) de Terrassa, també adscrita  a la UB, ofereix una alternativa als estudis del grau de 
Comunicació Audiovisual orientada a formar perfils professionals vinculats directament al món del 
cinema. El títol, de 3 anys, ha substituït l’antic grau de Cinema i Mitjans Audiovisuals, de 4 anys 
de durada. 
 
ENGINYERIA DE TECNOLOGIA i DISSENY TÈXTIL (UPC).-  El grau, que s’imparteix a 
Terrassa, on la història de la ciutat no es pot desvincular de la indústria tèxtil, monopolitza l’oferta 
universitària existent en aquesta especialitat. La titulació es pot combinar amb sis graus més que 
formen part de la programació que ofereix el campus de la UPC. 
 
ENGINYERIA MINERA (UPC).- Vinculada a la indústria extractiva existent al Bages, el títol de la 
UPC, impartit des del campus de Manresa, és una opció d’estudis amb una elevada taxa 
d’inserció laboral i remuneracions situades en els 2.000 euros mensuals bruts, o més, tres anys 
després d’haver obtingut la titulació, segons l’AQU. 
 
GESTIÓ DE CIUTATS INTEL·LIGENTS  i SOSTENIBLES (UAB).- La gestió de la mobilitat, el 
medi ambient o l’Administració als nuclis urbans a través de l’ús de les tecnologies de la 
informació i la comunicació són alguns dels reptes als quals s’hauran d’enfrontar els professionals 
formats en aquests grau, de tres anys de durada, incorporat el 2018 a la programació de la UAB. 
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INFORMÀTICA i SERVEIS (GIMBERNAT – UAB).- Les Escoles Universitàries Gimbernat, 
adscrites a l’Autònoma (UAB), ofereixen un grau singular de l’àmbit de l’enginyeria informàtica 
orientat a la formació d’analistes i desenvolupadors de sistemes d’informació per a les empreses 
de serveis, especialment de les que operen per internet, que generen força ocupació. 
 
PREVENCIÓ i SEGURETAT INTEGRAL (FUAB).- La Fundació Universitat Autònoma (FUAB) 
oferta uns estudis polivalents en l’àmbit de la seguretat, amb quatre mencions o itineraris 
d’especialització que s’endinsen en àmbits diversos com la gestió de riscos naturals, la seguretat 
laboral o la investigació privada. 
 
MUSICOLOGIA (UAB).- Formar gestors del patrimoni musical o investigadors que es dediquin a 
la recerca musicològica són dos dels objectius d’aquest títol de la UAB que només entra en 
competència amb l’especialitat del mateix nom dels ensenyaments artístics superiors de Música 
de l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC). 
 
GESTIÓ ESPORTIVA (BLANQUERNA- URL).- Emparentat amb els graus d’Administració i 
Direcció d’Empreses (ADE) i Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE), però allunyat de 
tots dos, aquests estudis, incorporats a la programació de Blanquerna (Universitat Ramon Llull) el 
2017, formen gestors d’organitzacions i equipaments esportius i recreatius, vinculats, si s’escau, a 
d’altres sectors, com la salut, el turisme o l’espectacle, amb projecció, també, internacional. 
 
GRAU OBERT (UPF).- Aquesta fórmula, instaurada per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) el 
2015, permet als estudiants cursar assignatures de diferents títols i esperar fins al segon any de 
la seva estada a la universitat per decidir-se definitivament per un grau concret. 
 
EDUCACIÓ INFANTIL o EDUCACIÓ PRIMÀRIA + PSICOLOGIA (UIC).- La Universitat 
Internacional (UIC Barcelona) començarà a impartir el curs vinent aquests dos dobles graus, 
inèdits al sistema universitari català, que han d’afavorir l’ocupabilitat dels graduats de Psicologia 
als centres educatius, on ara es troben amb dificultats per accedir-hi si no disposen d’un títol de 
Magisteri. 
 
FILOSOFIA + ECONOMIA (UdG).- Aquest doble grau de la Universitat de Girona (UdG), de 5 
anys de durada, combina dues disciplines aparentment allunyades. La nota de tall de juliol per a 
les 10 places que oferta es va enlairar el 2019 fins al 9,206. 
 
CONSERVACIÓ DE LA NATURA + ENGINYERIA FORESTAL (UdL).- La Universitat de Lleida 
(UdL) oferta des del 2017 aquesta doble titulació de 5 anys de durada adreçada a la formació de 
graduats coneixedors dels recursos naturals del territori que tinguin capacitat d’elaborar anàlisis i 
diagnòstics que facin compatible la seva preservació amb l’aprofitament de la massa forestal. 
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Graus d’Enginyeria que no ho semblen 
Publicat el 12 de maig de 2022  per Unportal  

 
Entre els més de 200 títols d’enginyeria que l’estudiant pot triar a les universitats catalanes n’hi ha una vintena 
que, tot i que també ho són, no porten a la seva denominació el nom que les defineix com a tals. 

Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles, un grau que imparteix la Universitat Autònoma (UAB) n’és un 
exemple, com ho és el grau en Paisatgisme de la Universitat Politècnica (UPC), el d’Innovació i Seguretat 
Alimentària de la Universitat de Girona (UdG) o els estudis de Disseny Digital i Tecnologies Creatives de la 
Universitat de Lleida (UdL). 

Intel·ligència Artificial  Els dos graus en Intel·ligència Artificial que la UPC i la UAB han començat a impartir 
aquest curs en són una bona mostra, igual que les titulacions en videojocs que, a partir del títol 
pioner, Continguts Digitals Interactius que ofereix ENTI, adscrit a la UB, han anat afegint-se a la programació. 

Videojocs  Ara mateix hi ha mitja dotzena de graus en videojocs, d’entre els quals sobresurten els de Disseny i 
Desenvolupament de Videojocs del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) de la UPC, a preu 
privat, per la bona matrícula que registra i l’elevat rendiment acadèmic dels estudiants de primer curs, i el de 
la UdG, l’únic de la programació que s’ofereix a preu públic. 

Estudis marítims   La universitat de les enginyeries, la UPC, oferta els graus en Tecnologies de Camins 
Canals i Ports, Tecnologies Marines, Nàutica i Transport Marítim o Industrial Technologies and Economic 
Analysis, en aquest cas en col·laboració amb la Universitat Pompeu Fabra (UPF), vinculats tots a la branca 
d’Enginyeria i Arquitectura. I un centre adscrit de la UPC, l’Euncet, programa Ciències i Tecnologies Aplicades a 
l’Esport i al Condicionament Físic, relacionat també amb la mateixa àrea. 

Serveis informàtics  Per als estudiants als quals els estudis generalistes d’Enginyeria Informàtica no els 
acaben de fer el pes, les Escoles Universitàries Gimbernat de Sant Cugat del Vallès, adscrites a la UAB, 
oferten Informàtica i Serveis, una enginyeria aplicada al subministrament de solucions informàtiques a les 
empreses. 

Graus curts  I per als que troben que un grau de 240 crèdits ECTS és molt llarg, la Universitat Rovira i Virgili 
(URV) de Tarragona proposa el grau en Tècniques de Bioprocessos Alimentaris, una enginyeria amb una 
formulació temporal (180 crèdits ECTS, o sigui, tres anys de durada teòrica) encara vigent, però amb data de 
caducitat, ja que tots els plans d’estudi hauran de ser de 240 crèdits (quatre anys) com a mínim a partir del curs 
2023-24 si el Ministeri d’Universitats no desactiva abans una de les últimes decisions que va prendre l’anterior 
titular de la cartera ministerial, Manuel Castells, cosa que sembla improbable. 

En la mateixa situació es troben els graus de tres anys de Tècniques d’Interacció Digital i 
Multimèdia i Techniques for Software Application Development de la UOC, adscrits també a la branca 
d’Enginyeria i Arquitectura, com passa amb els de Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles (UAB) i Disseny 
Digital i Tecnologies Creatives (UdL) ja esmentats, que també tenen una durada teòrica més curta. 

Pilot d’aviació   A la llista de les enginyeries que no ho semblen perquè la seva denominació ho obvia caldria 
també afegir-hi els estudis de Pilot d’Aviació Comercial i Operacions Aèries d’un centre adscrit a la URV, 
Cesda. 

50  Graus nous que potser no coneixes 
Publicat el 12 de maig de 2022  per Unportal  

 
https://blog.unportal.net/50-graus-recent-creacio/  
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TOTA LA INFORMACIÓ A: 
 
https://universitats.gencat.cat/ca/acces-universitat/sobre-preus-beques/beques-ajuts-disponibles/  
 

El dia 16 de maig finalitzava la sol·licitud de BEQUES 
 
PER AL CURS 2022-23 LA GENERALITAT PREVEU REBAIXAR els cost de la 
Matrícula Universitària, però encara no s’ha publicat oficialment 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El curs passat va ser així: 
 

 

https://universitats.gencat.cat/ca/acces-universitat/sobre-preus-beques/beques-ajuts-disponibles/


 

CICLES   FORMATIUS  GRAU SUPERIOR ( amb CODI ) 
( 24 FAMÍLIES – 88 CFGS ) 

https://triaeducativa.gencat.cat/ca/fp/gs/families-professionals/         
http://www.gencat.cat/ensenyament/eac/pdf/CFP_CGGS_CA.pdf  

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Activitats físiques i esportives 
 • Ensenyament i Animació Socioesportiva 

2.000  (CFPS AEA0) 
 • Condicionament Físic    2.000 (CFPS AEB0 ) 

 
Administració i gestió 

• Administració i finances 2.000 (CFPS AGB0) 
   • Assistència a la direcció  2.000  (CFPS AGA0)  

 

Agrària 

• Gestió forest. i del m. nat.  2.000 (CFPS ARA0) 

• Paisatgisme i medi rural  2.000   (CFPS ARB0) 
• Ramaderia i assistència en sanitat animal   2.000  
(CFPS ARC0) 

 

Arts gràfiques 

• Disseny i edició de publicacions impreses i 
multimèdia  2.000 (CFPS AFA0) 

• Disseny i gestió de la producció gràfica  2.000 
(CFPS AFB0) 

 

Comerç i màrqueting 

• Comerç internacional  2.000   (CFPS CMB0) 
• Gestió de vendes  i espais  
  comercials 2.000  (CFPS CMA0) 
• Màrqueting i publicitat  2.000  (CFPS CMD0)  
• Transport i logística  2.000     (CFPS CMC0) 

 

   Edificació i obra civil 

• Org. I Control d’Obres Const. 2.000  (CFPS 
EOC0) 

• Projectes d’obra civil 2.000  (CFPS EOA0) 
• Projectes d’edificació 2.000  (CFPS EOB0) 

• Proj. d’edificació(perfil prof. Restauració  CFPS EOB1) 

• Proj. d’obra civil (perfil prof. SIGeogr.  CFPS EOA2) 

 
Electricitat i electrònica 

• Automat .i robòtica industrial    2.000 (CFPS 
EEB0) 

• Electromedicina Clínica 2.000   (CFPS EEE0) 
• Sistemes electrotècnics i automatitzats   
   2.000  (CFPS EEA0) 
• Manteniment electrònic  2.000  (CFPS EEC0) 

   • Sistemes de telecomunicació i informàtics  
     2.000 (CFPS EED0) 
 
 

 
 

Energia i aigua ) 

• Eficiència energètica i energia solar tèrmica  
2.000 (CFPS EAA0) 
• Energies renovables  2.000  (CFPS EAC0) 
• Gestió de l’Aigua  2.000  (CFPS EAO0) 

 

Fusta, moble i suro 
• Disseny i moblament 2.000 (CFPS  FSA0) 

• Ídem  const. efímeres i dec. 2.000 (CFPS  FSA1) 
 

 

 

 
 

 
 

Fabricació mecànica 
• Construccions metàl·liques 2.000 (CFPS FMA0) 
• Disseny en fabricació mecànica 2.000 (CFPS FMC0) 

• Òptica d’ullera 2.000  (CFPS 1455) 
• Programació de la producció en   emmotllament de         

metalls i polímers  2.000 (CFPS FMD0) 
• Programació de la producció en fabricació 

mecànica 2.000  (CFPS FMB0) 
• Programació de la producció en fabricació mecàn. 

Perfil motlles i matrius  2.000  (CFPS FMB0) 
 
Hoteleria i turisme 

• Agències de viatges i gestió  

  d’esdeveniments 2.000  (CFPS HTA0) 

• Direcció de cuina 2.000 (a) (CFPS HTD0) 

• Direcció de Serveis de restauració    2.000 (a) (CFPS 
HTE0) 

• Gestió d’allotjament turístic 2.000 (CFPS HTB0) 
• Guia, infor. i assis. turístiques 2000  (CFPS HTF0) 
• Ídem p.p. Animació Turist. 2000  (CFPS HTF1) 

 
Imatge i so 

 • Animacions 3D, jocs i entorns interactius  

   2.000 (CFPS ISE0) 
• Il·luminació, captació i tractament  de la imatge 
2.000 (CFPS ISB0) 
• Producció d’audiovisuals i espectacles 
  2.000 (CFPS ISD0) 
• Realització de projectes audiovisuals  
  i espectacles 2.000 (CFPS ISA0) 

   • So per a audiovisuals i espectacles   
     2.000 (CFPS ISC0) 
 

Imatge personal 
• Assessoria d’imatge personal i corporativa 2.000 

(CFPS IPA0)   
• Caracterització i maquillatge prof. 2.000 (CFPS 

IPD0) 
• Estètica integral i benestar  2.000  (CFPS IPB0)   
• Estilisme i direcció de perruq. 2.000 (CFPS IPC0) 
• Termalisme i benestar  2.000 (CFPS IPE0)     
 

Indústries alimentàries 

• Processos i qualitat en la Indústria  Alimentària  

  2.000 (CFPS IA10) 
   • Vitivinicultura 2.000  (CFPS IAA0) 
 
Informàtica i comunicacions 

 • Administració de sistemes informàtics   

  en xarxa 2.000 (CFPS ICA0) 
• Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma (b) 

2.000 (CFPS ICB0) 
• Desenvolupament d’aplicacions web (b)  

   2.000 (CFPS ICC0) 

https://triaeducativa.gencat.cat/ca/fp/gs/families-professionals/
http://www.gencat.cat/ensenyament/eac/pdf/CFP_CGGS_CA.pdf


 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

(a) o  (b) : Cicles amb 1r curs comú 
 
 
 

Instal·lació i manteniment 

 • Desenvolupament de projectes d’instal·lacions 
tèrmiques i de fluids 2.000  (CFPS IMB0) 
• Manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids 

2.000 (CFPS IMA0) 
   • Mecatrònica industrial 2.000  (CFPS IMC0) 
   • Prevenció de riscos professionals  2.000 (CFPS 1954) 

 
Maritimopesquera 

 • Aqüicultura  2.000 (CFPS MPB0)   
• Organització del manteniment de maquinària     
  de vaixells i embarcacions  2.000 (CFPS MPC0)   

   • Transport marítim i pesca d’altura   
     2.000 (CFPS MPA0)   
 

Química 

 • Fabricació de productes farmacèutics, 

  biotecnològics i afins 2.000   (CFPS QUB0) 
• Laboratori d’anàlisi i de control de  qualitat 2.000 
(CFPS QUD0) 
 • Química industrial 2.000   (CFPS QUA0) 

 
Sanitat 

• Anatomia patològica i citodiagnòstic  

  2.000  (CFPS SAC0) 
• Audiologia protètica 2.000  (CFPS SAG0) 
• Dietètica   2.000 (CFPS 1651) 
• Documentació i adm. sanitària 2.000 (CFPS SAD0) 
• Higiene bucodental  2.000   (CFPS SAH0) 
• Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear  
   2.000  (CFPS SAI0) 
• Laboratori clínic i biomèdic 2.000  (CFPS SAE0) 
• Ortopròtesi  i  prod. de suport  2.000  (CFPS SAB0) 
• Pròtesis dentals 2.000   (CFPS SAA0) 
• Radioteràpia i dosimetria  2.000  (CFPS SAF0) 

 

Seguretat i medi ambient  

• Educació i control ambiental  2.000 (CFPS SMA0) 
   • Química i salut ambiental  2.000 (CFPS SMC0) 
 

Serveis socioculturals i a la comunitat 

• Animació sociocultural i turíst. 2.000 (CFPS SCA0) 
• Educació infantil 2.000  (CFPS SCB0) 
• Integració social  2.000  (CFPS SCC0) 
• Mediació comunicativa  2.000 (CFPS SCE0) 
• Prom.de la igualtat de gènere 2.000 (CFPS SCD0)  

 

Tèxtil, confecció i pell 

• Disseny tècnic  en tèxtil i pell  2.000 (CFPS TXA0) 

• Patronatge i moda  2.000  (CFPS TXE0)  
• Vestuari a mida i per a espect. 2.000 (CFPS TXB0) 

 
Transport i manteniment de vehicles 

• Automoció 2.000  (CFPS 0553)   
• Manteniment  aeromecànic 2.000 (CFPS 0552)   
• Manteniment d’aviònica 2.000 (CFPS 0553) 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Cicles d'arts plàstiques i disseny 

 Arts aplicades a la indumentària ( m i s ) 

 Art floral  (m i s) 

 Arts aplicades al llibre (m i s) 

 Arts aplicades al mur (m i s) 

 Ceràmica artística  (m i s) 

 Comunicació Gràfica i Audiovisual (m i s) 

 Escultura (m i s) 

 Esmalts artístics (m i s) 

 Joieria d'art (m i s) 

 Vidre artístic (m) 

 Disseny d’interiors  (s) 

 Disseny industrial ( s) 

 Tèxtils artístics  (s) 

 Teatre  (s) 

Cicles Ensenyaments Esportius 
 Atletisme  (m i s) 

 Bàsquet  (m i s) 

 Busseig esportiu  (m) 

 Esgrima  (m ) 

 Espeleologia  (m ) 

 Esports d'hivern (m i s) 

 Esports de muntanya i escalada  (m i s) 

 Futbol i futbol sala  (m i s) 

 Handbol  (m i s) 

 Hípica   (m i s) 

 Judo i defensa   (m) 

 Piragüisme  (m) 

 Salvament i socorrisme   (m i s) 

 Vela  (m i s) 

Enseny. artístics de Grau Professional  
 
 

 
 

 

Arts escèniques, Música i Dansa 
 
 

 
 

 
 

Enseny. artístics de Grau Universitari            

 
 

 
 

                                                                 

 
 

 
 

 

Art dramàtic  

Conserv. i Restaur. Bens  Culturals  

Dansa  

Disseny (Gràfic/Interiors/Productes/Moda) 

Música  
 

ENSENYAMENTS   ARTÍSTICS   I 
ESPORTIUS 

 

http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/menuitem.d7cfc336363a7af8e85c7273b0c0e1a0/?vgnextoid=95da382327f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=95da382327f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/menuitem.796f7d19c318c94cd56a1c76b0c0e1a0/?vgnextoid=b50d382327f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b50d382327f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/menuitem.796f7d19c318c94cd56a1c76b0c0e1a0/?vgnextoid=9a4b382327f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=9a4b382327f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/menuitem.796f7d19c318c94cd56a1c76b0c0e1a0/?vgnextoid=d75c382327f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d75c382327f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/menuitem.796f7d19c318c94cd56a1c76b0c0e1a0/?vgnextoid=b50d382327f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b50d382327f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/menuitem.796f7d19c318c94cd56a1c76b0c0e1a0/?vgnextoid=81fd382327f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=81fd382327f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/menuitem.796f7d19c318c94cd56a1c76b0c0e1a0/?vgnextoid=f790382327f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f790382327f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/menuitem.796f7d19c318c94cd56a1c76b0c0e1a0/?vgnextoid=b851382327f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b851382327f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/menuitem.796f7d19c318c94cd56a1c76b0c0e1a0/?vgnextoid=1bff382327f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=1bff382327f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/menuitem.796f7d19c318c94cd56a1c76b0c0e1a0/?vgnextoid=1bff382327f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=1bff382327f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/menuitem.796f7d19c318c94cd56a1c76b0c0e1a0/?vgnextoid=b851382327f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b851382327f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/menuitem.796f7d19c318c94cd56a1c76b0c0e1a0/?vgnextoid=b851382327f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b851382327f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/menuitem.ef1906fb69d36fe8e85c7273b0c0e1a0/?vgnextoid=9b8138ffb7f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=9b8138ffb7f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/menuitem.796f7d19c318c94cd56a1c76b0c0e1a0/?vgnextoid=179238ffb7f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=179238ffb7f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/menuitem.796f7d19c318c94cd56a1c76b0c0e1a0/?vgnextoid=525338ffb7f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=525338ffb7f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/menuitem.796f7d19c318c94cd56a1c76b0c0e1a0/?vgnextoid=2a9438ffb7f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=2a9438ffb7f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/menuitem.796f7d19c318c94cd56a1c76b0c0e1a0/?vgnextoid=2a9438ffb7f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=2a9438ffb7f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/menuitem.796f7d19c318c94cd56a1c76b0c0e1a0/?vgnextoid=2a9438ffb7f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=2a9438ffb7f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/menuitem.796f7d19c318c94cd56a1c76b0c0e1a0/?vgnextoid=bb2538ffb7f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=bb2538ffb7f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/menuitem.796f7d19c318c94cd56a1c76b0c0e1a0/?vgnextoid=fbf338ffb7f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=fbf338ffb7f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/menuitem.796f7d19c318c94cd56a1c76b0c0e1a0/?vgnextoid=2a9438ffb7f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=2a9438ffb7f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/menuitem.796f7d19c318c94cd56a1c76b0c0e1a0/?vgnextoid=bb2538ffb7f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=bb2538ffb7f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/ensenyaments_artistics/art_dramatic/
http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/menuitem.ef1906fb69d36fe8e85c7273b0c0e1a0/?vgnextoid=6fe6382327f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=6fe6382327f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/menuitem.ef1906fb69d36fe8e85c7273b0c0e1a0/?vgnextoid=7e93382327f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=7e93382327f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default


 

PREINSCRIPCIÓ  ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR 
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici  ( Cercar CFGS ) 
 

CALENDARI CURS 2022 - 23: 
 

El període de Preinscripció Oficial serà del 25 al 31 de maig ( ambdós inclosos )  

 
El 15 de juliol de 2022: llista d'alumnes admesos i llista d'espera. L’ordre de les llistes serà segons la 

Qualificació del Batxillerat, la Modalitat prioritària  i pel número de sorteig si hi ha empats. 
 

Del 18 al 22 de juliol de 2022: matriculació dels alumnes preinscrits amb plaça assignada 
(matrícula ordinària) NOTA ACLARATÒRIA: L’assignació de places universitàries serà el 13 de juliol. 

 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE I QUE CAL PREPARAR  PRÈVIAMENT: 
 
1) Buscar informació sobre possibles CENTRES de Formació  Professional.  

)http://mapaescolar.gencat.cat/ i anotar el codi de “ centre “dels  que interessin. És un 
número de 8 xifres. El codi del nostre centre és 08027331 

 

Cercar el CODI DEL CICLE  o Cicles que es volen sol·licitar. (Per exemple:   • Transport i 

logística  2.000  (CFPS CMC0). Veure pàgines anteriors. 

 

2) Sol·licitar el NÚMERO DE RALC  de l’alumne(a) o Identificador  de l’alumne(a) al Tutor(a) 
corresponent.  

 

3) Si l’alumne es menor d’edat escanejar i guardar en una carpeta de l’ordinador els DNIs de 
l’alumne(a), del Pare i Mare o Tutors legals, També cal escanejar la pàgina corresponent del 
Llibre de Família que acredita la filiació de l’alumne(a). Si l’alumne(a) té 18 anys o els fa el 
2022, només escanejar el seu DNI.  

 
4) NO S’HA DE LLIURAR CAP CERTIFICAT ACADÈMIC DE NOTES DE BATXILLERAT. El 

Departament d’Educació extreu les qualificacions acadèmiques dels alumnes del Portal de 
Centres de la Generalitat.  

 

FER LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ   A partir del dia 25 i fins el dia 31 de 

maig entrar a l’adreça:  
  

 https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-superior/preinscriute/sollicitud/      
 

( Pot ser que el primer dia hi hagi dificultats d’entrar-hi o trigui molta estona a poder-se validar ) 

 
L’aplicació informàtica mostrarà DUES possibilitats: 
  

1) Preinscripció en format electrònic. Per fer-ho es necessitarà una eina d'identificació 
digital com el DNI electrònic, la T-CAT, el sistema Cl@ve o l'idCAT Mòbil.  L’IdCAT Mòbil és 

molt fàcil d’obtenir  a  https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-

mobil/#bloc2 . Si es fa en format electrònic no cal escanejar res. Si no es vol fer així o no es 
pot, cal fer-la en suport informàtic. 
 

2) Preinscripció en suport informàtic. Seguir les instruccions que apareguin en pantalla. 
Caldrà tenir escanejats els documents indicats al punt 3).  No hi ha més diferències. 
 

SI NO ES POT FER EN FORMAT ELECTRÒNIC o  EN SUPORT INFORMÀTIC, caldrà sol·licitar 
cita prèvia al centre que es demana en primer lloc i realitzar-la presencialment. 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 MOLT IMPORTANT:  Un cop enviada la sol·licitud de preinscripció es rebrà  un resguard per 

correu electrònic. No cal presentar  físicament la preinscripció al centre. Només es pot 
presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne o alumna. 

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici
http://mapaescolar.gencat.cat/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-superior/preinscriute/sollicitud/
https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/#bloc2
https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/#bloc2


 

 

EQUIVALENCIES DE CFGS A ESTUDIS UNIVERSITARIS 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONVALIDACIÓ DE CRÈDITS DELS  ESTUDIS UNIVERSITARIS 
EN FUNCIÓ DEL CICLE DE GRAU SUPERIOR 

 
http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/CFGS/documents/Convali
dacions-Credits-CFGS-Simultaneitat.pdf  
    

 

 

 

 

ADRECES  D’INTERÈS 

Les proves d'accés a la universitat per a l'alumnat del batxillerat i tots els aspectes 
relacionats amb la preinscripció universitària estan organitzats  pel Consell Interuniversitari 
de Catalunya a través de l'Oficina d'Accés a la Universitat. 

Oficina d'Accés a la Universitat 

Via Laietana, 2,  08003 Barcelona 

Telèfon. 93 223 03 23  i 93 223 25 91 de 9.00  a 14.00 hores 

          

Bústia electrònica ( només per a consultes ) :  

https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=371&reqCode=

newCqs&topicLevel2.id=22757  
 

          
Tots els tràmits “ ON-LINE ”  de PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA 

 Al PORTAL D’ACCÉS  LA UNIVERSITAT:              
 

 

 
 

 

           https://accesuniversitat.gencat.cat/accesuniversitat/login  
 

http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/CFGS/documents/Convalidacions-Credits-CFGS-Simultaneitat.pdf
http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/CFGS/documents/Convalidacions-Credits-CFGS-Simultaneitat.pdf
https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=371&reqCode=newCqs&topicLevel2.id=22757
https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=371&reqCode=newCqs&topicLevel2.id=22757
https://accesuniversitat.gencat.cat/accesuniversitat/login


- GUIA INFORMATIVA  CFGS  

       https://triaeducativa.gencat.cat/ca/fp/gs/    
     

 http://www.gencat.cat/ensenyament/eac/pdf/CFP_CGGS_CA.pdf

        

 

 - INFORMACIÓ SOBRE PREINSCRIPCIÓ  

     https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-superior/inici/  

 

 

 

 

 

 

- INFORMACIÓ SOBRE ESTUDIS UNIVERSITARIS , ACCÉS  I  PREINSCRIPCIÓ: 
 

 
 

 
 

 

       http://universitats.gencat.cat/ca/inici/   

 

 

 

 

 

 

- TRÀMITS D’ACCÉS I PREINSCRIPCIÓ A LA UNIVERSITAT: 

 PORTAL D’ACCÉS https://accesuniversitat.gencat.cat/accesuniversitat/login   
 
Cada alumne disposa del seu codi personal per accedir-hi i realitzar totes les gestions 
pertinents.  

 
 

- TAMBÉ  SÓN  INTERESSANTS: 
 

a) http://www.unportal.net    Informació interessant que permet comparar els diferents  
títols de les diferents universitats. (és de pagament) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
b) NOTES DE TALL  2021:  ( Comparativa  1ª i última assignació )       

 
 

 
 

 

https://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/preinscripcions/sobre-

preinscripcio/notes-de-tall/any-2021/quadre_comparatiu_nota_tall_juny_2021.pdf  

 
 

d) TAULES DE PONDERACIONS  2022  

https://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/preinscripcions/documentacio/P

onderacions-2022.pdf  

      

e) CENTRES D’ESTUDIS I PLACES 2020: 

https://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/preinscripcions/documentacio/No

tes_i_places/Preins-2020-Juny.pdf  
 

f) UNIVERSITATS  I  RECERCA: 
        http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/inici/ 

 
 

   

NETGRAFIA                                                                FORMACIÓ PROFESSIONAL 

 
 
 
     
     
 
      

 
 
 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     ESTUDIS UNIVERSITARIS 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://triaeducativa.gencat.cat/ca/fp/gs/
http://www.gencat.cat/ensenyament/eac/pdf/CFP_CGGS_CA.pdf
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-superior/inici/
http://universitats.gencat.cat/ca/inici/
https://accesuniversitat.gencat.cat/accesuniversitat/login
http://www.unportal.net/
https://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/preinscripcions/sobre-preinscripcio/notes-de-tall/any-2021/quadre_comparatiu_nota_tall_juny_2021.pdf
https://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/preinscripcions/sobre-preinscripcio/notes-de-tall/any-2021/quadre_comparatiu_nota_tall_juny_2021.pdf
https://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/preinscripcions/documentacio/Ponderacions-2022.pdf
https://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/preinscripcions/documentacio/Ponderacions-2022.pdf
https://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/preinscripcions/documentacio/Notes_i_places/Preins-2020-Juny.pdf
https://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/preinscripcions/documentacio/Notes_i_places/Preins-2020-Juny.pdf
http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/inici/


 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  

 

 

   

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOLT INTERESSANT consultar el document sobre ofertes laborals de la 
Cambra de Comerç de Barcelona: 
 
https://www.cambrabcn.org/documents/20182/898743/Ofertes_Laborals_Catalunya_2019_2020.pdf/24b9ff8b-
85d9-e693-2cbc-022ecaee7008  

https://www.cambrabcn.org/documents/20182/898743/Ofertes_Laborals_Catalunya_2019_2020.pdf/24b9ff8b-85d9-e693-2cbc-022ecaee7008
https://www.cambrabcn.org/documents/20182/898743/Ofertes_Laborals_Catalunya_2019_2020.pdf/24b9ff8b-85d9-e693-2cbc-022ecaee7008

