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El Govern i les universitats catalanes participen a la 27a edició del 
Saló Internacional AULA Madrid, on s'espera més de 140.000 
visitants 

 
L'estand del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) oferirà àmplia 
informació sobre l'accés a la universitat, l'oferta de graus i màsters i 
l'allotjament per a estudiants 
 

Dimecres, 27 de març de 2019 

 
La Secretaria d’Universitats i Recerca, a través del Consell Interuniversitari de Catalunya 
(CIC), que integra totes les universitats catalanes, participa a la 27a edició d’AULA, Salón 
Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa. El saló se celebra des d’avui 
dimecres fins diumenge 31 de març al recinte firal de Madrid. 
  
L’estand del CIC informa els visitants sobre diferents aspectes relacionats amb el sistema 
universitari català: l’accés a la universitat, l’oferta d’estudis de grau i màster i l’allotjament 
d’estudiants, entre d’altres. A més, oferirà documentació com ara la publicació Estudiar en 
las Universidades de Cataluña, fulletons informatius sobre l’oferta d’allotjament per a 
universitaris del Barcelona Centre Universitari (BCU) i publicacions pròpies de les diferents 
universitats del país. També s'informarà els visitants del Canal Universitats, el portal web 
que recull l’oferta de graus i màsters per al proper curs, així com el detall de les beques i 
ajuts per als estudiants i els processos d'accés a la universitat. 
  
AULA Madrid espera assolir enguany la xifra de 140.000 visitants, als quals oferirà les 
últimes novetats en relació amb els estudis universitaris, els idiomes, els estudis a 
l’estranger, el voluntariat, l’emprenedoria i els serveis a l’estudiant. El certamen és una 
oportunitat per apropar a estudiants, pares, orientadors i d’altres professionals de 
l’educació superior l’oferta formativa de qualitat de les universitats catalanes. Feria de 
Madrid organitza AULA en el marc de la Setmana de l’Educació.  

 
 
 

http://www.ifema.es/aula_01
http://www.ifema.es/aula_01
http://bcu.cat/ca/
http://universitats.gencat.cat/ca/inici/

