
Diari de Girona DIJOUS, 13 DE JULIOL DE 2017 3

TEMA DEL DIAcultura.diaridegirona@epi.es
CORREU ELECTRÒNIC

LES NOTES DE TALL PER AL CURS 2017-2018 A GIRONA

Les XiFRes

3.685
Places ofertades a la UdG
 La Universitat de Girona
ofereix per al curs 2017-2018
un total de 3.685 places de nou
accés per als 61 estudis de grau
que imparteix, tant en els cen-
tres propis com en els adscrits.

3.442
En la primera assignació
 La primera assignació uni-
versitària per cobrir l’oferta de
places a la UdG fa que es rebin
3442 estudiants, 2.353 dels
quals en primera preferència.

46.052
Estudiants que s’han
preinscrit a Catalunya
 Un total de 46.052 estu-
diants s'han preinscrit aquest
any en alguna de les set univer-
sitats públiques catalanes o a
la Universitat de Vic.

CARRERA                                                                                                                                                             NOTA

Administració i direcció d'empreses                                                    7,070

Adm. i dir. d'emp. / Enginyeria en tecnologies ind. (simult.)            7,365

Arquitectura tècnica i edificació *                                                       5,000

Arquitectura                                                                                            5,000

Arts escèniques (Salt)                                                                            5,790

Audiovisual i multimèdia (Salt)                                                             7,370

Biologia                                                                                                     9,370

Biologia / Biotecnologia (simultaneïtat)                                            11,750

Biologia / Ciències ambientals (simultaneïtat)                                   9,912

Biotecnologia                                                                                         10,010

Ciències ambientals                                                                               5,000

Ciències de l'activitat física i de l'esport                                             5,428

Ciències polítiques i de l'Administració                                              5,000

Ciències pol. i de l'Administració / Dret (simultaneïtat)                   9,100

Comptabilitat i finances                                                                        5,000

Comunicació cultural                                                                             5,000

Criminologia / Dret (simultaneïtat)                                                     9,848

Disseny i desenvolupament de videojocs                                           8,084

Dret                                                                                                          6,400

Economia                                                                                                 5,000

Economia / Filosofia (simultaneïtat)                                                    8,118

Educació infantil                                                                                       7,710

Educació infantil / Educació primària (Pla de millora de la
formació inicial de mestre - 5 anys) (simultaneïtat)                         

9,560

Educació primària                                                                                  8,200

Educació social                                                                                        8,388

Enginyeria agroalimentària                                                                  5,000

Enginyeria elèctrica                                                                               5,000

Enginyeria elèctrica / Enginyeria electrònica
industrial i automàtica (simultaneïtat)                                              

5,000

Enginyeria electrònica industrial i automàtica                                 5,000

Enginyeria en tecnologies industrials                                                 5,000

Enginyeria informàtica                                                                          5,000

Enginyeria mecànica                                                                              5,000

Enginyeria química                                                                                5,000

Filosofia                                                                                                   5,000

Fisioteràpia                                                                                              6,057

Geografia, ordenació del territori i gestió del medi ambient       5,000

Gestió hotelera i turística (Sant Pol de Mar)                                      5,000

Història                                                                                                    5,000

Història de l'art                                                                                       5,000

Infermeria                                                                                                9,096

Innovació i seguretat alimentària                                                        5,000

Llengua i literatura catalanes                                                              5,000

Llengua i literatura espanyoles                                                            5,000

Màrqueting "Mediterrani" (Barcelona)                                               5,000

Màrqueting / Turisme "Mediterrani" (simultaneïtat)                      7,210

Medicina                                                                                                 12,310

Pedagogia                                                                                                7,490

Psicologia                                                                                                8,008

Publicitat i relacions públiques *                                                        8,642

Química                                                                                                 5,000

Treball social                                                                                        7,265

Turisme                                                                                               5,000

C. de l'activitat física i esport / Fisoteràpia (simult.) (Salt / Bcn) 5,335

Fisioteràpia (docència en anglès) (per a estudiants espanyols
o estrangers amb residència) (Salt / Barcelona) 7,350

Fisioteràpia (docència en anglès) (per a estudiants sense
nacionalitat espanyola ni residència a l'estat esp.) (Salt / Bcn) 5,025

UNIVERSITAT DE GIRONA / UNIVERSITAT DE BARCELONA

UNIVERSITAT DE GIRONA

DdG/AGÈNCIES GIRONA

■Nou rècord històric en una nota
de tall de la Universitat de Girona.
Els estudis de Medicina han pujat
del , de l’any passat al ,
sobre  d’aquest. Aquesta dada
reflecteix la consolidació d’aquests
estudis a la universitat gironina,
que any rere any, han anat guanyat
més prestigi, mantenint sempre
una nota de tall elevada. Un ,
el , un , el , un , 
el  i un , el .

La Universitat de Girona ofereix
per al curs - un total de
. places de nou accés per als 
estudis de grau que imparteix, tant
en els centres propis com en els
adscrits. En un context amb un 
de preinscripcions menys que el
 a tot Catalunya (. el 
i . el ), la primera assig-
nació universitària per cobrir l’ofer-
ta de places a la UdG fa que es rebin
. estudiants, . dels quals
en primera preferència. 

Aquestes assignacions en pri-
mera preferència creixen d’un 
respecte del , en què el siste-
ma va assignar . estudiants.
Aquestes dades ens indiquen que
any rere any la UdG es consolida
com a universitat de referència
per als joves preuniversitaris per
fer-hi els seus estudis de grau.

Les titulacions amb més de-
manda en primera preferència

són: Medicina ( sol·licituds per
a  places i una nota de tall de
,), Infermeria ( sol·lici-
tuds per  places i una nota de
tall de ,), Dret ( sol·licituds
per a  places i una nota de tall
de ,), Fisioteràpia (amb 
sol·licituds per a  places i una
nota de tall de ,), Educació Pri-
mària ( sol·licituds per a  pla-
ces i una nota de tall de ,), Pu-
blicitat i Relacions Públiques (
sol·licituds per a  places i una
nota de tall de ,), Educació So-
cial ( sol·licituds per a  places
i una nota de tall de ,), Admi-
nistració i Direcció d’Empreses
( sol·licituds per a  places i
una nota de tall de ,), Psicolo-
gia ( sol·licituds per a  places
i una nota de tall de ,) i Cièn-
cies de l’Activitat Física i de l’Esport
( sol·licituds per a  places i una
nota de tall de ,).  

Física i Matemàtiques, el sostre
En el conjunt de Catalunya, el doble
grau de Física i Matemàtiques de la
Universitat Autònoma de Barcelo-
na (UAB) repeteix aquest any com
la carrera amb la nota de tall més
alta, un ,. De fet, la segona po-
sició l'ocupa aquest mateix doble
grau de la Universitat de Barcelona
(UB), amb un ,. La tercera i
quarta posició les ocupen Medicina
a la UPF-UAB i al Campus Clínic de

la UB, amb un , i un , res-
pectivament. Un total de . es-
tudiants s'han preinscrit aquest any
en alguna de les set universitats pú-
bliques catalanes o a la Universitat
de Vic-Universitat Central de Cata-
lunya (UVic-UCC). Gairebé  de
cada  estudiants preinscrits ja te-
nen assignat un centre d'estudi i
d'aquests, el , podran estu-
diar l'ensenyament que volien en el
centre que havien triat.

La secretària general del Consell
Interuniversitari de Catalunya
(CIC), Mercè Jou, va destacar ahir
l'«estabilitat» que ha regit el procés
de preinscripció universitària
d'aquest ant respecte als anteriors
en diversos aspectes, com per
exemple en el nombre de preins-
cripcions, amb un total de .,
 menys que el  (-,).  Són
xifres que s'han donat a conèixer
aquest dimecres en la presentació
dels resultats de la preinscripció
universitària per al proper curs.

D’altra banda, Jou va insistir en el
fet que la moratòria de  anys per
acreditar el nivell B en una tercera
llengua per obtenir el títol de grau
universitari «només és un ajorna-
ment». Jou va afirmar que el Govern
català creu que és «molt necessari»
el coneixement d'una tercera llen-
gua perquè els estudiants catalans
«siguin competents i se situïn al ma-
teix nivell dels d'altres països».

Les assignacions en primera preferència de la Universitat de Girona
creixen un 1 % respecte del 2016, amb un total de 2.353 estudiants

Medicina marca un nou
rècord històric amb
un 12,310 de nota de tall
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