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Més de 48.000 estudiants es preinscriuen per estudi ar a la 
universitat el curs 2012-2013 

 
El 83% ja té assignada una plaça en algun dels estu dis sol·licitats 

Les notes d’admissió més altes corresponen a Física /Matemàtiques a la UAB 
(12,544), Medicina a la UB (12,332), i Enginyeria e n tecnologies aeroespacials a 
la UPC (12,286).  

 

Divendres, 13 de juliol de 2012 

Un total de 48.240 estudiants s’han preinscrit enguany en alguna de les set 
universitats públiques catalanes: Universitat de Barcelona (UB), Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB), Universitat Pompeu Fabra (UPF), Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC), Universitat de Lleida (UdL), Universitat Rovira i 
Virgili (URV) i Universitat de Girona (UdG) més la Universitat de Vic.  
 
 

Any 
Nombre 

preinscripcions Variació Percentatge  

 2001 39.936     

2002 39.231 -705 -1,77% 

2003 40.480 1.249 3,18% 

2004 38.439 -2.041 -5,04% 

2005 41.873 3.434 8,93% 

2006 42.260 387 0,92% 

2007 42.679 419 0,99% 

2008 44.085 1.406 3,29% 

2009 48.493 4.408 10,00% 

2010 49.641 1.148 2,37% 

2011 50.650 1.009 2,03% 

2012 48.240 -2.410 -4,76% 
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Pel que fa a les assignacions, més de 8 de cada 10 estudiants preinscrits, un 82,92% 
(81,69% el 2011), ja tenen assignat un centre d’estudi. D’aquests, 6 de cada 10, un 
64,35% (63,50% el 2011) podran estudiar l’ensenyament que volien en el centre que 
havien triat en primera preferència.  
 
Els alumnes assignats a les diferents universitats són: 11.619 a la UB, 8.946 a la 
UAB, 6.018 a la UPC, 3.228 a la UPF, 3.055 a la URV, 3.396 a la UdG, 2.211 a la 
UdL, i 1.254 a la UVic. 
 
De la majoria d’estudiants preinscrits, 37.215 procedeix de les PAU i FP. Aquesta 
xifra representa un 2,12% menys respecte a l’any passat. Hi ha 1.590 estudiants 
universitaris que volen fer segones carreres, un 22,02% menys que el curs passat. 
També ha disminuït un 21,88%% el nombre d’estudiants procedents de les proves 
per a més grans de 25 i 45 anys, que enguany són 1.464. Finalment, el nombre 
d’alumnes universitaris que ha demanat un canvi de carrera baixa lleugerament, un 
8,55%, i passa a ser de 7.971 estudiants. 

 

Procedència 2012 2011 Variació 
2012-2011 

% 
d'increment  

Estudiants provinents de PAU i 
CFGS o assimilats 37.215 38.021 -806 -2,12% 

Estudiants universitaris (canvis 
d'estudis) 7.971 8.716 -745 -8,55% 

Estudiants que s'han preinscrit per 
la via de titulats universitaris 1.590 2.039 -449 -22,02% 

Estudiants que han superat les 
proves per a més grans de 25 i de 
45 anys 

1.464 1.874 -410 -21,88% 

TOTAL 48.240 50.650 -2.410 -4,76% 

 
Les sol·licituds d'estudiants de fora de Catalunya enguany arriben a 10.258, xifra que 
representa un 21,26% del total de preinscrits. D'aquestes 10.258 sol·licituds, 7.349 
són de la resta de l’Estat i 2.909 són estrangers. 
 
Notes d’admissió i estudis més sol·licitats  
 
Pel que fa a les notes d’admissió, les més altes són: Física/Matemàtiques a la UAB 
(12,544 i 20 places), Medicina a la UB (12,332 i 259 places), Enginyeria en 
tecnologies aeroespacials a la UPC (12,286 i 60 places), Medicina a la UPF-UAB 
(12,242 i 60 places), Física/Matemàtiques a la UB (12,222 i 20 places), Administració 
i direcció d’empreses/Dret i Economia (UPF) (12,080 i 40 places), Medicina a la UAB 
(12,022 i 320 places), Medicina a la URV (12,020 i 125 places). 
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Els ensenyaments més sol·licitats en primera preferència són: Medicina (UB), 
Administració i direcció d’empreses (UB), Psicologia (UB), Infermeria (UB), Educació 
primària (UB), Medicina (UAB), Enginyeria en tecnologies industrials (UPC), Medicina 
(URV), Dret (UB), Educació Infantil (UB). En aquest sentit, els estudis més sol·licitats 
en primera preferència de cadascuna de les universitats són: Medicina (UB), 1.770; 
Medicina (UAB), 865; Enginyeria en tecnologies industrials (UPC), 784; Dret (UPF), 
492; Medicina (UdL), 457; Medicina (UdG), 333; Medicina (URV), 695; Disseny “BAU” 
(UVic), 130. 
 
 
Calendari 
 
Un cop formalitzada la preinscripció, el calendari de matriculació i accés a la 
universitat es completa d’aquesta manera: 
 

1. Del 16 al 20 de juliol : Període de matrícula dels estudiants assignats en 
primera preferència.  

2. 26 de juliol : segona assignació de places 
3. Del 27 al 31 de juliol : Matrícula de la segona assignació de places 
4. Del 4 al 6 de setembre : Proves d’accés a la universitat (convocatòria de 

setembre) 
5. Del 21 al 25 de setembre : Preinscripció universitària de la convocatòria de 

setembre. 
6. 28 de setembre : Assignació de places de la convocatòria de setembre. 
7. De l’1 al 3 d’octubre : Període de matrícula d’assignats a la convocatòria 

de setembre. 
 
 
 


