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El secretari general del CIC destaca la normalitat i estabilitat en el 
procés d’accés i admissió a la universitat en aquesta convocatòria 
marcada per l’excepcionalitat 

Les PAU i la preinscripció 2020 permeten assignar plaça a 44.588 estudiants 

El 81,16% dels futurs universitaris ja té assignada una plaça en algun dels estudis 
solꞏlicitats a les universitats públiques i a la Universitat de Vic-Central de Catalunya 
per al curs 2020-2021 

 
Dijous, 6 d’agost de 2020 
 
El secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), Lluís Baulenas, ha 
destacat “la normalitat i estabilitat en el procés d’accés i admissió a la universitat en 
un any de circumstàncies excepcionals”, durant la presentació aquest matí dels 
resultats de les provés d’accés a la universitat (PAU) i del procés de preinscripció 
universitària d’enguany. 
 
Aquest procés, marcat per la situació d’emergència per la COVID-19, es tanca amb xifres 
de rècord: 

 Un total de 39.914 estudiants matriculats a la convocatòria ordinària de les proves 
PAU, 5.400 estudiants més que al 2019. 

 30.838 alumnes aprovats en aquesta convocatòria ordinària, 2.600 més que l’any 
passat. 

 Per primer cop, se supera la xifra del miler d’estudiants amb distinció PAU ja que 
han tret un 9 o més en la fase general.  

 Un total de 54.936 estudiants que han formalitzat el procés de preinscripció 
universitària, 7.400 més que al 2019. 

 44.588 alumnes assignats, 2.547 més que el curs passat. 
 Un augment del 32% dels solꞏlicitants de fora de Catalunya, especialment de la 

restat de l’Estat amb 2.600 solꞏlicituds més que al 2019. 
 
En opinió de Baulenas, aquestes dades evidencien que “s’ha superat la prova d’estrès a 
la qual el sistema s’ha enfrontat enguany i, com sempre, s’ha assegurat l’equitat en 
l’accés i l’admissió a la universitat”. Tot i això, aquestes magnituds no han influït en la 
nota mitjana de PAU (de 6,616, només una milꞏlèsima més alta que al 2019) però si en la 
d’accés: que s’ha situat en el 7,150 versus el 7,092 de l’any passat per l’augment de la 
nota de l’expedient acadèmic a Batxillerat.  
 
En aquest sentit, el secretari general del CIC ha volgut explicitar que les dimensions 
d’aquesta convocatòria són totalment “conjunturals i no estructurals” i que han confluït 
diversos factors que les expliquen. Concretament, Baulenas ha detallat que “enguany ha 
estat un curs escolar atípic amb un segon de Batxillerat amb un 10,6% més 
d’aprovats”. Una circumstància conjuntural que explica que, tot i el major nombre 
d’assignacions, 2.547, en primer preferència s’hagi reduït el nombre d’assignats en 1.500 a 
causa de l’increment de la nota de tall en els graus més demandats. També és la raó per la 
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qual encara queden estudiants pendents d’assignar en aquest inici del procés ja  que han 
obtingut una nota de tall insuficient per accedir a algun dels graus que feien constar en la 
seva preinscripció. En aquest punt, el secretari general del CIC ha volgut fer un agraïment 
especial a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB,) la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC), la Universitat de Lleida (UdL), la Universitat Rovira i Virgili (URV) i la 
Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) per l’esforç en acollir el 
màxim d’estudiants.  
 
Solꞏlicitants i assignats 
Enguany, un total de estudiants 54.936 (47.559 el 2019) s’han preinscrit 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-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC).  
 

Any Nombre preinscripcions Variació Percentatge 
2010 49.641   
2011 50.650 1.009 2,03% 
2012 48.240 -2.410 -4,76% 
2013 47.038 -1.202 -2,49% 
2014 45.226 -1.812 -3,85% 
2015 47.708 +2.482 +5,48% 
2016 46.107 -1.601 -3,36% 
2017 46.052 -55 -0,99% 
2018 46.956 +904 +1,96% 
2019 47.559 +603 +1,26% 
2020 54.936 +7.377 +15,51% 

 
Pel que fa a les assignacions, 8 de cada 10 estudiants preinscrits (81,16%) ja tenen 
assignat un centre d’estudi. Concretament, es tracta de 44.588 estudiants, 2.547 més que 
el curs passat. D’aquests, 6 de cada 10 (61,01%) podran estudiar l’ensenyament que 
volien en el centre que havien triat en primera preferència.  
 
Els alumnes assignats a les diferents universitats són: 11.897 a la UB, 9.696 a la UAB, 
6.067 a la UPC, 4.077 a la UPF, 2.714 a la UdL, 3.651 a la UdG, 3.812 a la URV i 2.115 a 
la UVic-UCC. 
 
Dels solꞏlicitants, la majoria (46.808) procedeix de les PAU i de Cicles Formatius de Grau 
Superior (42.083 al 2019). Aquesta xifra representa un increment percentual del 11,23% 
respecte l’any passat. Hi ha 1.778 titulats universitaris que volen fer un segon grau 
universitari. Els estudiants procedents de les proves per a més grans de 25 anys són 602. 
El nombre d’alumnes universitaris que ha demanat un canvi d’estudi de grau ha estat en 
aquesta convocatòria 5.748. 
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Procedència dels estudiants 
 

 2020 2019 
Diferència 
2020- 2019 

% 
variació

Estudiants provinents de PAU, CFGS i assimilats 46.808 42.083 4.725 11,23%

Estudiants provinents de PAU, CFGS i 
assimilats, que tenen començats estudis 
universitaris 

5.748 3.482 2.266 65,08%

Estudiants titulats universitaris 1.778 1.113 665 59,75%

Estudiants que han superat la prova de més 
grans de 25 

602 881* -279 -31,67%

TOTAL 54.936 47.559 7.377 15,51%

*Els més grans de 40 i 45 anys no s’inclouen en les dades 2020 perquè està pendent de 
realització la fase d’entrevista personal. 

   
Notes d’admissió més altes 
Pel que fa a les notes de talls de l’oferta formativa, d’entre el 516 centres-estudi que els 
alumnes poden escollir enguany, 132 mantenen la mateixa nota de tall que l’any passat, 
322 l’han augmentada i 39 l’han disminuïda. 
 
Els 10 centres d’estudi amb la nota de tall més alta són: 
 Física/Matemàtiques a la UAB (13,528 i 20 places)  
 Física/Matemàtiques a la UB (13,506 i 20 places)  
 Matemàtiques UPC (13,202 i 50 places) 
 Enginyeria informàtica/Matemàtiques a la UB (13,140 i 20 places)  
 Medicina a la UB-Campus Clínic (13,135 i 172 places) 
 Medicina UAB/UPF (13,042 i 60 places) 
 Filosofia, política i economia a la UPF/UAB (123,018 i 30 places)  
 Medicina a la UB-Campus Bellvitge (12,990 i 87 places) 
 Física/Química a la UAB (12,802 i 20 places) 
 Medicina a la URV (12,791 i 125 places) 
 
Pel que fa als 10 centres d’estudi més solꞏlicitats en primera preferència són:  

 Medicina (UB-Campus Clínic) 
 Psicologia (UB) 
 Administració i direcció d’empreses (UB) 
 Medicina (UAB) 
 Infermeria (UB-Campus Bellvitge) 
 Psicologia (UAB) 
 Enginyeria Informàtica (UPC) 
 Medicina (URV) 
 Dret (UB) 
 Ciències de l’activitat física i de l’esport (UB) 
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Els estudis més solꞏlicitats en primera preferència de cadascuna de les universitats són: 
Medicina (UB-Campus Clínic), Medicina (UAB), Enginyeria informàtica (UPC), Dret (UPF), 
Medicina (UdL), Medicina (URV), Fisioteràpia (UdG) i Disseny “BAU” (UVic-UCC). 
 
Estudis d’educació infantil i primària 
Pel que fa als graus d’educació en totes les seves modalitats, per accedir als quals cal 
superar una prova d’aptitud personal (PAP), amb una oferta de 2.140 places, hi ha hagut 
2.480 solꞏlicituds en primera preferència i han estat assignats un total de 2.198 estudiants. 
Respecte als resultat de les proves, el secretari general del CIC ha subratllat la 
“consolidació” d’aquestes proves que han estat superades pel 63,26% dels alumnes que 
s’hi van presentar. Un percentatge en augment respecte a convocatòries anteriors (59,61% 
l’any 2019).  
 
Calendari  
A partir dels resultats de l’assignació, el calendari d’accés i admissió a la universitat es 
completa d’aquesta manera: 
 

 Proves d’accés a la universitat, convocatòria ordinària: 
 - 9 de setembre: resultat de la revisió. 
 

Els alumnes que modifiquin la seva qualificació com a resultat de la revisió i aquesta 
nova nota impliqui algun canvi en la seva assignació de preinscripció, hauran de 
consultar la segona assignació de places del dia 18 de setembre. 

 
Admissió  a  la universitat, convocatòria ordinària: 
- Del 7 al 10 de setembre: Matrícula dels estudiants assignats en primera 

preferència, a les universitats públiques. 
- 18 de setembre: Segona assignació de places. 
- Del 21 al 23 de setembre: Matrícula de la segona assignació de places. 

 
 Proves d’accés a la universitat, convocatòria extraordinària: 

- Del 9 al 14 de setembre: Matrícula de PAU a accesuniversitat.gencat.cat. 
- Dilluns 21, dimarts 22 i divendres 25 de setembre: Proves d’accés a la 

universitat  
- 8 d’octubre: Resultats PAU  

 
 Preinscripció a la universitat, convocatòria extraordinària: 

- 8 i 9 d’octubre: Preinscripció universitària. 
- 16 d’octubre: Assignació de places. 
- 19 i 20 d’octubre: Matrícula dels estudiants assignats a la universitat 

corresponent. 
 

La convocatòria extraordinària de la Prova d’aptitud personal (PAP) per accedir als graus en 
Educació infantil i en Educació primària tindrà lloc el dia 18 de setembre. La matrícula es pot 
realitzar del 9 al 14 de setembre al portal accesuniversitat.gencat.cat. 


