PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA 2021
Per accedir al primer curs d’un estudi universitari de grau de qualsevol de les set universitats
públiques de Catalunya i de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, cal fer la
preinscripció universitària. La preinscripció i tots els tràmits associats es fan al portal d’accés
a la universitat (https://accesuniversitat.gencat.cat).
Tota la informació sobre el procés de preinscripció universitària es pot consultar al Canal
Universitats de la Secretaria d’Universitats i Recerca.
TRÀMITS I CALENDARI
CONVOCATÒRIA DE JUNY. PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA 2021
SOL·LICITUD
Canvi de preferències

Del 2 de juny a l’1 de juliol
(Provisionals: pendents resolució
Ministeri)
Fins a l’1 de juliol

PAU JUNY

8, 9, 10 i 11 de juny

RESULTATS PAU JUNY

25 de juny

PRIMERA ASSIGNACIÓ DE PLACES
Publicació de resultats

13 de juliol

Tràmit "Assignació definitiva"
Publicació de resultats dels estudiants que han
fet el tràmit "Assignació definitiva"

Del 14 al 18 de juliol

Reclamacions a la primera assignació

Del 13 al 16 de juliol

Matrícula de la primera assignació
- Assignats en primera preferència
- Estudiants que han fet el tràmit "Assignació definitiva"
i estudiants amb reclamacions presentades fins al 16
de juliol que entren en primera preferència

19 de juliol

Del 15 al 20 de juliol
20 de juliol

SEGONA ASSIGNACIÓ DE PLACES
Publicació de l’assignació

26 de juliol

Matrícula de la segona assignació
- Estudiants assignats

Del 27 al 29 de juliol

Tràmit “Continuar en el procés de
reassignació de places”

Del 26 de juliol al 27 d’agost

Publicació resultats de reclamacions de la segona
assignació presentades fins al 27 d’agost

3 de setembre

Abril de 2021

1

REASSIGNACIONS DE PLACES
- Primera reassignació
- Segona reassignació
- Tercera reassignació
- Quarta reassignació
- Següents reassignacions
Matrícula de les reassignacions
- Primera reassignació i reclamacions a la segona
assignació
- Segona reassignació
- Tercera reassignació
- Quarta reassignació
- Següents reassignacions

3 de setembre
13 de setembre
17 de setembre
23 de setembre
A partir del 24 de setembre
6 i 7de setembre
14 de setembre
20 de setembre
Un o dos dies després de la
reassignació
Un o dos dies després de la
reassignació

CONVOCATÒRIA DE SETEMBRE. PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA 2021
SOL·LICITUD

20 i 21 de setembre

ASSIGNACIÓ
Publicació de resultats

27 de setembre

Reclamacions

Del 27 al 29 de setembre

Matrícula de l’assignació

28 de setembre (UdL 30
setembre)

REASSIGNACIONS
Primera reassignació

4 d’octubre

PROVA D’APTITUD PERSONAL (PAP)
Podeu consultar la informació sobre les proves d’aptitud personal al Canal Universitats.
Han de superar la PAP els estudiants que vulguin accedir als estudis següents:
-

Cinematografia: Universitat de Barcelona (UB).
Educació Infantil i Educació Primària: totes les universitats.
Estudis d’Espanyol i Xinès: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Màrqueting (docència en anglès): Universitat Rovira i Virgili (URV).
Pilot d’Aviació Comercial i Operacions Aèries: Universitat Rovira i Virgili (URV).
Producció de Música i So per a la Indústria de l’Entreteniment: Universitat de Barcelona
(UB).
Traducció i Interpretació - Anglès: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i
Universitat Pompeu Fabra (UPF).
Traducció i Interpretació - Anglès / Llengües Aplicades (simultaneïtat): Universitat
Pompeu Fabra (UPF).
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A la convocatòria 2021, NO es farà la PAP per accedir al grau de Ciències de l’Activitat Física
i de l’Esport: Universitat de Barcelona (UB), Universitat Pompeu Fabra (UPF), Universitat de
Lleida (UdL) i Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC).
La matrícula de la prova es fa al portal d’accés a la universitat.
Per accedir al grau en Traducció i Interpretació - Anglès (UAB i UPF) i al grau en Traducció i
Interpretació - Anglès / Llengües Aplicades (simultaneïtat) (UPF), es farà una única PAP a la
Universitat Pompeu Fabra per a tots els centres. L'aspirant que sigui apte de la prova, podrà
sol·licitar l'admissió al grau en Traducció i Interpretació - Anglès a qualsevol dels dos centres
o bé, a la doble titulació.
CALENDARI DE LES PROVES D’APTITUD PERSONAL. CONVOCATÒRIA DE JUNY 2021
Del 2 al 9 de juny

Matrícula de les proves d’aptitud personal
(Excepte per als graus en Educació Infantil i en Educació
Primària)
Dates de les proves

10 d’abril

Educació Infantil i Educació Primària (totes les universitats)

12 de juny

Traducció i Interpretació - Anglès (UAB i UPF) i Traducció i
Interpretació - Anglès / Llengües Aplicades (simultaneïtat) (UAB)

Fins al 13 de juny - 10 hores

Cinematografia - lliurament treballs (portfoli i prova audiovisual (UB)

21 de juny

Estudis d’Espanyol i Xinès (UAB)

22 de juny

Màrqueting (docència en anglès) (URV)

22 de juny

Producció de Música i So per a la Indústria de l’Entreteniment (UB)

22 de juny

Pilot d’Aviació Comercial i Operacions Aèries (URV)

INDICACIONS PER A TOTS ELS ESTUDIANTS QUE FAN LA PREINSCRIPCIÓ
UNIVERSITÀRIA
És important que l’estudiant s’asseguri que la preinscripció que ha fet ha estat correctament
gravada; si tot s’ha fet correctament, en finalitzar el tràmit, es pot descarregar el comprovant de
preinscripció en PDF.
Els estudiants que el curs 2020 - 2021 facin o hagin fet el segon curs de batxillerat a Catalunya
no han de presentar cap documentació.
Per als estudiants que cursen un cicle formatiu de grau superior (CFGS), la seva preinscripció
només serà vàlida quan l’Oficina d’Accés a la Universitat (OAU) verifiqui la documentació que
l’estudiant incorpori telemàticament a la seva preinscripció. En cas contrari, la preinscripció no
es podrà incloure en el procés d’assignació de places. El termini per incorporar la documentació
finalitza l’1 de juliol (per a la convocatòria de juny) i el 21 de setembre (per a la convocatòria de
setembre). En el tràmit de preinscripció universitària, l’estudiant autoritzarà l’Administració a
comprovar la veracitat de les seves dades acadèmiques.
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Els estudiants que accedeixen amb un CFGS cal que incorpori en el portal d’accés a la
universitat el Certificat d’estudis de tècnic/a superior per a l’accés a estudis universitaris; en
aquest certificat ha de constar la qualificació final d’accés a la universitat amb 3 decimals ja que
no s’acceptaran certificats on no s’especifiquin totes les dades incloses en aquest model.
RESERVA DE PLACES
- Esportistes d’alt nivell i d’alt rendiment: tenen reservat un 3% de les places a tots els
graus universitaris i un 5% als graus en Fisioteràpia, en Educació Primària i en Ciències de
l’Activitat Física i de l'Esport. Per acreditar que són esportistes d’alt nivell cal incorporar
telemàticament al portal d’accés a la universitat, la fotocòpia del DOGC o del BOE
corresponent, i per acreditar que són esportistes d’alt rendiment, cal incorporar
telemàticament el certificat de l’any en curs del Consell Català de l’Esport o del Consejo
Superior de Deportes.
- Estudiants amb discapacitat: Els estudiants que tinguin reconegut un grau de
discapacitat igual o superior al 33% tenen reservat un 5% de les places a tots els graus
universitaris. Per acreditar el grau de discapacitat cal incorporar telemàticament al portal
d’accés a la universitat, el certificat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
El termini per incorporar la documentació finalitza l’1 de juliol (per a la convocatòria de juny) i el
21 de setembre (per a la convocatòria de setembre).
ASSIGNACIÓ DE PLACES
Les sol·licituds dels estudiants amb PAU o CFGS s’ordenen per la nota d’admissió. Les places
de cadascun dels centres d’estudi s’adjudiquen començant per la preinscripció de l’estudiant
amb la nota d’admissió més alta i baixant per ordre de nota fins que s’exhaureixen totes les
places.
Notificació de l’assignació de plaça
La notificació de l’assignació de plaça de totes les convocatòries es farà al portal d’accés a la
universitat.
Els estudiants s’han d’informar del resultat de les successives assignacions o reassignacions
per aquest mitjà sense esperar a rebre’n cap notificació, per la qual cosa cal consultar sovint
el portal d’accés a la universitat.
Els estudiants que no es matriculin en les dates establertes perdran la plaça assignada.
Tràmit "Assignació definitiva"
Els estudiants que a la primera assignació de places (13 de juliol) siguin assignats a un centre
d’estudi sol·licitat entre la segona i la vuitena preferència poden convertir-la, amb el tràmit
"Assignació definitiva", en primera preferència. Això implica que es volen matricular
definitivament en la preferència assignada i renuncien a millorar la seva assignació.
El tràmit "Assignació definitiva" es fa al portal d’accés a la universitat entre el 14 i el 18 de
juliol. L'estudiant ha de ser conscient que, si realitza aquest tràmit, el seu procés de
preinscripció ha finalitzat.
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L’estudiant que hagi fet el tràmit "Assignació definitiva" sortirà assignat el 19 de juliol i haurà de
matricular-se el 20 de juliol al centre universitari corresponent. Si no es matricula, perdrà la plaça
assignada.
Si l’estudiant no fa el tràmit "Assignació definitiva", ha de tenir en compte que la plaça
assignada no es perd. Per exemple, si un estudiant a la primera assignació de places està
assignat en tercera preferència, a la segona assignació continuarà assignat a la tercera
preferència o bé en alguna de les preferències anteriors (la primera o la segona), però mai se
li assignaran preferències posteriors (de la quarta a la vuitena).
Tràmit "Continuar en el procés de reassignació de places"
Els estudiants que a la segona assignació de places de la convocatòria de juny (26 de juliol)
siguin assignats en un centre d’estudi sol·licitat entre la segona i la vuitena preferència o bé no
siguin assignats en cap de les preferències sol·licitades, han de manifestar la seva voluntat de
continuar en el procés de reassignació de places fent el tràmit “Continuar en el procés de
reassignació de places”.
Aquest tràmit s’ha de fer al portal d’accés a la universitat entre el 26 de juliol i el 27 d’agost.
Els estudiants que tinguin plaça assignada a la segona assignació de places (26 de juliol) ,
s’hauran de matricular en el centre assignat entre el 27 i el 29 de juliol. En cas de no matricularse en aquestes dates, perdran la plaça assignada.
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ADRECES I TELÈFONS DE L’OFICINA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT I LES SEVES SEUS
OFICINA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT
Via Laietana, 2
08003 Barcelona
Tel. 93 223 03 23 / 93 223 25 91
Horari: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h.
Bústia de contacte
Sol·licitud de cita prèvia
SEUS DE L’OFICINA
Girona
Universitat de Girona
Edifici CIAE (Centre d’Informació i
Assessorament dels Estudiants)
Secció d’atenció a l’estudiant i d’accés
C/ Maria Aurèlia Capmany, 38
Campus Montilivi
17071 Girona
Tel. 972 41 98 54
Horari: de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h.
Cal demanar cita prèvia
Lleida
Universitat de Lleida
Unitat de Gestió Acadèmica
Edifici del Rectorat
Plaça de Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Telèfon: 973 70 21 25
Horari: de dilluns a divendres de 9.30 a 14 h.
Cal demanar cita prèvia

Manresa
EPS d’Enginyeria de Manresa
Av. de les Bases de Manresa, 61-73
08242 Manresa
Tel. 93 877 72 03
Horari: dilluns i dijous de 9.00 a 13.00 h.
Cal demanar cita prèvia per correu
electrònic: inmaculada.bascunana@upc.edu

Mataró
Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme
Edifici Universitari
Avinguda Ernest Lluch, 32 (Porta Laietana)
08302 Mataró
Tel. 93 702 32 02
Horari: de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h.
Cal demanar cita prèvia per correu
electrònic: preinscripcio@tecnocampus.cat
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Tarragona
Universitat Rovira i Virgili
Campus Catalunya
Avinguda Catalunya, 35
43002 Tarragona
Tel. 977 55 95 12
Horari: de dilluns a dijous de 10.00 a 13.00 h.
Cal demanar cita prèvia

Tortosa
Universitat Rovira i Virgili
Avinguda Remolins, 13-15
43500 Tortosa
Tel. 977 46 40 35
Horari d'atenció presencial: de dilluns a dijous de
10:00 a 13:00 h.
Cal demanar cita prèvia.
Horari d'atenció telefònica: de dilluns a divendres
de 09:00 a 14:00. Tardes de dijous (fins 17 de
juny) de 15.00 a 17.00 h.
Cal demanar cita prèvia
Vic
Universitat de Vic – Universitat Central de
Catalunya

C. Sagrada Família, 7
08500 Vic
Tel. 93 886 12 22
Horari: de dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 h i
de 15.30 a 18.00 h.
Horari juliol: de dilluns a divendres de 9.00
a 14.00 h.
Cal demanar cita prèvia
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