
 

 
 

Nota de premsa 
 

Resultats de la preinscripció universitària i assignació de places 
 

Els joves que volen estudiar a la 
Universitat de Girona són un 5% més 
que el curs passat 

 

Girona, 12 de juliol de 2018. La Universitat de Girona (UdG) ha rebut 
aquest any, en el primer procés d’assignació de places, un total de 3.549 
estudiants (un 3% que el 2017, que varen ser 3.442). D’aquests, 2.480 trien 
la Universitat de Girona en primera preferència, la qual cosa suposa un 
increment de més d’un 5% (el 2017 van ser 2.353).  
 
Fent una anàlisi de les sol·licituds rebudes en primera preferència, aquest 
any han estat 3.477, un 3,6% més que el 2017 que varen ser 3.356. Aquesta 
dada representa un 7,4 % del total des sistema universitari català. 
 
L’increment dels estudiants que el sistema universitari català assigna als 
centres docents de la UdG juntament amb l’increment de les sol·licituds en 
primera preferència fa preveure que se superin els índexs de matrícula del 
curs passat, que es va tancar amb poc més de 3.400 estudiants de nou accés 
matriculats als estudis de grau. 
 
L’oferta global de places de nou accés a la UdG per al curs 2018-2019 en la 
seixantena de graus que imparteix, tant en centres propis com en centres 
adscrits, se situa en 3.605, mentre que el curs 2017-2018 van ser 3.685. 
Aquest decrement de 80 places menys que corresponen a la desadscripció 
de l’Escola Universitària de Turisme CETA. 
 
 

Les titulacions amb més demanda en primera preferència són:  
 

Estudi Sol·licitants en 1a Nota de tall 
Infermeria  206 9,38 
Medicina  205 12,258 
Fisioteràpia  185 7,067 
Psicologia  157 8,189 
Publicitat i Relacions Públiques 130 8,812 
Administració i Direcció d'Empreses  122 9,232 
Dret 120 6,5 
Educació Social  117 8,469 
Educació Primària  110 8,388 
Turisme  107 5.000 
Enginyeria Informàtica  103 5,436 
Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport  101 6,741 
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Enguany ha pujat la nota de tall de les 10 primeres titulacions de 
l’assignació. Així, quatre titulacions de la UdG superen el 10: Medicina 
(12,258); Biologia + Biotecnologia (11,452); Biotecnologia (10,286) Biologia + 
Ciències Ambientals (10,084); Biotecnologia (10,286); i la resta (6) superen 
el 9: Criminologia + Dret (9,900); Mestre en Educació Infantil + Educació 
primària (9,645); Biologia (9,644); Infermeria (9,380); Ciències Polítiques i 
de l’Administració + Dret (9,355); i Administració i direcció d’Empreses + 
Dret (9,232).  
 
Medicina  12,258 
Biologia + Biotecnologia  11,452 
Biotecnologia  10,286 
Biologia + Ciències Ambientals  10,084 
Criminologia + Dret    9,900 
Educació Infantil + Educació Primària    9,645 
Biologia   9,644 
Infermeria    9,380 
Ciències Polítiques i de l'Administració + Dret    9,355 
Administració i Direcció d'Empreses  + Dret    9,232 
 
 
Els estudiants assignats en primera preferència a la Universitat de Girona 
poden formalitzar la matrícula al seu centre docent des del 13 al 18 de juliol.  
Els estudiants que no han estat assignats en aquesta primera fase del procés, 
podran saber a partir del 24 de juliol si han entrat en les opcions 2a i fins a 
8a. 
 
 
 
 
 
 

Àrea de Comunicació i Relacions Institucionals 
972418007 – comunicacio@udg.edu 

 


