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Què 

trobaràs 

en aquesta 

guia?

Accés al grau:

• Quins graus es fan a la UAB?

• Com s’accedeix als graus de la 

UAB?

• Quantes places hi ha als graus? 

Què és la nota d’admissió?

• Com s’assignen les places?

• Què és el districte obert?

• Abans de la preinscripció 

universitària (esquema)

• Què és la preinscripció universitària 

i com es fa?

• Quan es fa la preinscripció a la 

UAB?

• Com s’assignen les places a la 

preinscripció de juny?

• Què és la nota de tall?

• Com pots millorar 

la teva nota d’admissió?

• Què és la prova d’aptitud personal 

(PAP)?

• Adreces d’interès

• Informació de contacte

Vies d’accés:

• Estudiant de Batxillerat

• Estudiant de cicle formatiu (CFGS)

• Batxillerat europeu o internacional

• Estudis d’un país de la UE o de països 

amb règim de reciprocitat

• Estudiant de Batxibac

• Estudiant de +25 anys

• Estudiant de +45 anys

• Estudiant de +40 anys amb experiència 

laboral

• Titulats universitaris

• Estudiants amb estudis de secundària 

estrangers homologats

• Canvi d’estudis espanyols: estudiants 

amb un grau oficial espanyol ja iniciat

• Canvi d’estudis estrangers: estudiants o 

titulats en universitats estrangeres que 

no han obtingut l’homologació o 

l’equivalència

• Estudiant sènior



Tota la info a: Si tens dubtes:

Dobles titulacions: duràs a terme 

dos graus simultàniament (entre cinc i 

sis anys) i en finalitzar-los obtindràs 

els dos títols oficials de grau.

A la UAB s’imparteixen més 

de cent graus en centres 

propis, vinculats i en escoles 

adscrites.

Tria el teu Grau entre tots 

els àmbits de coneixement: 

les ciències socials, les 

humanitats, les ciències 

experimentals i biològiques, la 

tecnologia i l’enginyeria, i les 

ciències de la salut.

Quins graus 
es fan a la 
UAB?

Graus interuniversitaris: a més de 

la UAB, altres universitats participen a 

la docència dels seus graus.

Graus en anglès: Consulta quins!

Facultats i escoles de la UAB

Centres vinculats i escoles 

universitàries adscrites 

Estudiar a la UAB

Graus de la UAB per 

àmbit de coneixement

A la UAB tots els 

graus són oficials 

i, principalment, 

de modalitat 

presencial.

I també:

https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/oferta-de-graus/tots-els-graus-1345661751752.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/oferta-de-graus/tots-els-graus-1345661751752.html
https://www.uab.cat/web/estudis/grau/oferta-de-graus/graus-en-angles-1345850120855.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/oferta-de-graus/centres-docents-1345664532351.html
https://www.uab.cat/web/estudis/centres-vinculats-i-escoles-universitaries-adscrites-1345663774022.html
https://www.uab.cat/web/estudis/centres-vinculats-i-escoles-universitaries-adscrites-1345663774022.html
https://www.uab.cat/web/estudiar-1345661720635.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/oferta-de-graus/tots-els-graus-1345661751752.html


Com s’accedeix 
als graus de la UAB?

Tingues en compte:

Has de fer la preinscripció al 

Portal d’accés gencat:

• els estudiants de batxillerat i de 

cicle formatiu, de Catalunya o 

d’altres comunitats autònomes,

• els estudiants de batxillerat 

internacional o europeu o de 

batxibac,

• els titulats universitaris,

• els estudiants amb la prova 

d’accés per a +25 i +45,

• els estudiants de +40 amb 

experiència laboral,

• els estudiants amb estudis de 

secundària estrangers.

Has de sol·licitar l’admissió 

directament a la UAB:

• si hi accediu per canvi d’estudis 

espanyols: els estudiants amb 

un grau oficial ja iniciat a 

Catalunya o Espanya,

• si hi accediu per canvi d’estudis 

estrangers: els estudiants amb 

un grau estranger ja iniciat,

• si ja sou titulats d’un grau 

estranger i no heu obtingut 

l’homologació o l’equivalència

del vostre títol a Espanya.

Per sol·licitar plaça al primer curs de grau a la UAB ... 

Si compleixes els requisits, 

pots sol·licitar l’accés a la 

UAB per més d’una via el 

mateix any.

https://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcions/
https://universitats.gencat.cat/ca/acces-universitat/acces-segons-perfils-estudiants/estudiant-batxillerat/
https://universitats.gencat.cat/ca/acces-universitat/acces-segons-perfils-estudiants/estudiant-cicle-formatiu/
https://universitats.gencat.cat/ca/acces-universitat/acces-segons-perfils-estudiants/estudiant-sistema-educatiu-estranger/
https://universitats.gencat.cat/ca/acces-universitat/acces-segons-perfils-estudiants/estudiant-universitari/
https://universitats.gencat.cat/ca/acces-universitat/acces-segons-perfils-estudiants/tinc-mes-25-anys/
https://universitats.gencat.cat/ca/acces-universitat/acces-segons-perfils-estudiants/tinc-mes-45-anys/
https://universitats.gencat.cat/ca/acces-universitat/acces-segons-perfils-estudiants/tinc-mes-40-acreditacio-experiencia-laboral/
https://universitats.gencat.cat/ca/acces-universitat/acces-segons-perfils-estudiants/estudiant-sistema-educatiu-estranger/
https://www.uab.cat/web/estudis/grau/acces-als-estudis/canvi-d-estudis-universitaris-espanyols-1345662116066.html
https://www.uab.cat/web/estudis/grau/acces-als-estudis/canvi-d-estudis-universitaris-estrangers-1345662116302.html
https://www.uab.cat/web/estudis/grau/acces-als-estudis/canvi-d-estudis-universitaris-estrangers-1345662116302.html


Quantes places hi ha
als graus de la UAB?

Cada curs acadèmic, les universitats públiques 

catalanes estan en disposició d’oferir un nombre 

de places per als estudiants que volen iniciar el 

grau. El nombre de places és limitat i depèn de 

cada grau i universitat.

Les places disponibles s’assignen ordenant les 

sol·licituds dels estudiants segons la seva 

preferència i la nota d’admissió.

Què és
la nota d’admissió?

La UAB és una universitat pública amb estudis 

de grau oficials, per tant sempre s’hi accedeix 

amb una nota d’admissió. 

Aquesta qualificació es calcula de manera 

diferent segons la via d’accés: com una mitjana 

de l’expedient acadèmic dels estudis previs 

(per exemple cicles formatius), mitjançant una 

prova general d’accés (per exemple +25 i +45) 

o com una combinació de totes dues (per 

exemple batxillerat). 

Cada any, prop de 

7.000 estudiants 

comencen els 

seus estudis de 

grau a la UAB 

Consulta les places a la 

fitxa de cada grau

Més informació al 

Canal Universitats

https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/oferta-de-graus/tots-els-graus-1345661751752.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/oferta-de-graus/tots-els-graus-1345661751752.html
http://universitats.gencat.cat/ca/inici/


Com s’assignen les places 
als graus de la UAB?

Tingues en compte:

Quota general ≈ 85% 

del total de les places

Quota de reserva ≈ 15% 

del total de les places

Les places per a preinscripció a cada grau es distribueixen 

en dues quotes:

Si tens la possibilitat de 

sol·licitar l’admissió per la 

quota general i per una 

quota de reserva, pots fer 

una doble preinscripció (*)

• 3%  Més grans de 25 anys

• 1%  Més grans de 45 anys

• 3%  Titulats universitaris

• 5%  Estudiants amb discapacitat

• 3 o 5%  Esportistes d’alt nivell o 

rendiment

(*) Un exemple seria un estudiant 

que va fer les PAU i que té una 

titulació universitària. 

Si queden vacants en 

alguna de les quotes de 

reserva, s’afegeixen a la 

quota general.

Més informació al 

Canal Universitats

https://universitats.gencat.cat/ca/acces-universitat/acces-segons-perfils-estudiants/tinc-mes-25-anys/
https://universitats.gencat.cat/ca/acces-universitat/acces-segons-perfils-estudiants/tinc-mes-45-anys/
https://universitats.gencat.cat/ca/acces-universitat/acces-segons-perfils-estudiants/estudiant-universitari/
https://universitats.gencat.cat/ca/acces-universitat/acces-segons-perfils-estudiants/estudiant-necessitats-educatives-especials/
https://universitats.gencat.cat/ca/acces-universitat/acces-segons-perfils-estudiants/estudiant-esportiu-alt-rendiment/
https://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcions/assignacions/com-assignen-places/


Si fas la preinscripció a Catalunya:

Des del curs 2001-2002 existeix 

el districte únic o obert a 

Espanya. Això vol dir que els 

estudiants que us trobeu en 

disposició d’iniciar estudis de 

grau oficial, podeu sol·licitar 

plaça a la universitat pública que 

escolliu en cadascuna de les 

comunitats autònomes, 

independentment de la 

universitat on heu superat les 

corresponents proves d’accés a 

l’estudi que sol·liciteu.

Has de lliurar la documentació dels teus estudis previs a 

l’Oficina d'Accés a la Universitat (OAU) o a les seves seus,

dins del termini establert al calendari de preinscripció

Què és

el districte 
obert?

Per tant, pots fer una 

preinscripció a cadascuna de 

les comunitats autònomes. 

Tingues en compte:

Els terminis de preinscripció 

poden variar en cada comunitat 

autònoma. 

Documentació OAU Calendari 

preinscripció

QEDU:

Qué 

Estudiar y 

Dónde en la 

Universidad

https://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcions/preinscriute/documentacio-lliurar/
https://universitats.gencat.cat/ca/preguntes-frequents-contacte/contacta-nosaltres/oficines-acces-atencio-estudiant/
https://universitats.gencat.cat/ca/preguntes-frequents-contacte/contacta-nosaltres/oficines-acces-atencio-estudiant/
http://universitats.gencat.cat/ca/contacte/seus-territorials-de-loficina-dacces-a-la-universitat/
https://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcions/dates-claus-preinscripcio/
https://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcions/preinscriute/documentacio-lliurar/
http://universitats.gencat.cat/ca/contacte/seus-territorials-de-loficina-dacces-a-la-universitat/
https://universitats.gencat.cat/ca/preguntes-frequents-contacte/contacta-nosaltres/oficines-acces-atencio-estudiant/
https://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcions/dates-claus-preinscripcio/
https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/compBdDo


Abans de la preinscripció universitària (esquema):

Batxillerat Batxibac

Prova PAU,

fase general 

PAU, fase específica

(voluntària)

CFGS 

Prova

baccalauréat

PAP (només alguns graus) Preinscripció universitària

Estudis secundària 

a l’estranger 

homologats 

Estudis països UE 

o amb reciprocitat, 

batxillerat internacional

o europeu 

+25 +45 +40
experiència 

professional

Prova PCE 

UNEDassis

Acreditació UNEDassis

Prova

+45 

Prova

+25 

Entrevista 

Prova PCE UNEDassis

(voluntària)

Titulats 

universitaris 

https://universitats.gencat.cat/ca/acces-universitat/acces-segons-perfils-estudiants/estudiant-batxillerat/
https://universitats.gencat.cat/ca/acces-universitat/acces-segons-perfils-estudiants/estudiant-batxillerat/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/batxillerat/baccalaureat/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/batxillerat/baccalaureat/
https://universitats.gencat.cat/ca/proves-acces-PAU-PAP/
https://universitats.gencat.cat/ca/proves-acces-PAU-PAP/
https://universitats.gencat.cat/ca/proves-acces-PAU-PAP/
https://universitats.gencat.cat/ca/proves-acces-PAU-PAP/
https://universitats.gencat.cat/ca/acces-universitat/acces-segons-perfils-estudiants/estudiant-cicle-formatiu/
https://universitats.gencat.cat/ca/acces-universitat/acces-segons-perfils-estudiants/estudiant-cicle-formatiu/
https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/batxibac/
https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/batxibac/
https://universitats.gencat.cat/ca/proves-acces-PAU-PAP/sobre-proves-aptitud-personal/
https://universitats.gencat.cat/ca/proves-acces-PAU-PAP/sobre-proves-aptitud-personal/
https://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcions/
https://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcions/
https://universitats.gencat.cat/ca/acces-universitat/acces-segons-perfils-estudiants/estudiant-sistema-educatiu-estranger/
https://universitats.gencat.cat/ca/acces-universitat/acces-segons-perfils-estudiants/estudiant-sistema-educatiu-estranger/
https://universitats.gencat.cat/ca/acces-universitat/acces-segons-perfils-estudiants/estudiant-sistema-educatiu-estranger/
https://universitats.gencat.cat/ca/acces-universitat/acces-segons-perfils-estudiants/estudiant-sistema-educatiu-estranger/
https://universitats.gencat.cat/ca/acces-universitat/acces-segons-perfils-estudiants/tinc-mes-25-anys/
https://universitats.gencat.cat/ca/acces-universitat/acces-segons-perfils-estudiants/tinc-mes-25-anys/
https://universitats.gencat.cat/ca/acces-universitat/acces-segons-perfils-estudiants/tinc-mes-45-anys/
https://universitats.gencat.cat/ca/acces-universitat/acces-segons-perfils-estudiants/tinc-mes-45-anys/
https://universitats.gencat.cat/ca/acces-universitat/acces-segons-perfils-estudiants/tinc-mes-40-acreditacio-experiencia-laboral/
https://universitats.gencat.cat/ca/acces-universitat/acces-segons-perfils-estudiants/tinc-mes-40-acreditacio-experiencia-laboral/
https://accesoextranjeros.uned.es/examenes
https://accesoextranjeros.uned.es/examenes
https://accesoextranjeros.uned.es/logout
https://accesoextranjeros.uned.es/logout
https://universitats.gencat.cat/ca/acces-universitat/acces-segons-perfils-estudiants/tinc-mes-45-anys/
https://universitats.gencat.cat/ca/acces-universitat/acces-segons-perfils-estudiants/tinc-mes-25-anys/
https://universitats.gencat.cat/ca/acces-universitat/acces-segons-perfils-estudiants/tinc-mes-25-anys/
https://www.uab.cat/web/estudis/grau/acces-als-estudis/majors-de-45-anys-1345662116043.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/acces-als-estudis/acreditacio-d-experiencia-laboral-1345662116039.html
https://accesoextranjeros.uned.es/examenes
https://accesoextranjeros.uned.es/examenes
https://accesoextranjeros.uned.es/examenes
https://universitats.gencat.cat/ca/acces-universitat/acces-segons-perfils-estudiants/estudiant-universitari/
https://universitats.gencat.cat/ca/acces-universitat/acces-segons-perfils-estudiants/estudiant-universitari/


La preinscripció universitària 

és un sistema de sol·licitud i 

admissió online als estudis de 

grau, compartit per les 

universitats públiques catalanes.

La preinscripció es gestiona des 

de l’Oficina d’Accés a la 

Universitat de la Generalitat de 

Catalunya i garanteix la igualtat 

de condicions en el procés 

d’admissió als graus de les 

universitats que hi participen.

Què és la

preinscripció 
universitària 

i com es fa?

La preinscripció es fa mitjançant 

l’aplicació online del Portal 

d’accés a la universitat, a la qual 

i depenent de la teva via d’accés, 

pots seleccionar fins a vuit 

preferències sobre quin grau 

vols iniciar i en quina universitat 

catalana. 

Més informació:

Què he de saber de la 

preinscripció?

Si tens dubtes:

Fes una ullada 

a les FAQs

Pots dirigir-te a l’Oficina d'Accés a 

la Universitat o a qualsevol de les 

seves seus

Portal d'accés a la 

universitat

Si necessites 

modificar la teva 

preferència, consulta 

com a les FAQs!

https://universitats.gencat.cat/ca/preguntes-frequents-contacte/contacta-nosaltres/oficines-acces-atencio-estudiant/
https://accesuniversitat.gencat.cat/
https://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcions/sobre-preinscripcio/
https://universitats.gencat.cat/ca/preguntes-frequents-contacte/dubtes-preguntes-temes/preinscripcio-matriculacio/preinscripcio/
https://universitats.gencat.cat/ca/preguntes-frequents-contacte/contacta-nosaltres/oficines-acces-atencio-estudiant/
https://universitats.gencat.cat/ca/preguntes-frequents-contacte/contacta-nosaltres/oficines-acces-atencio-estudiant/
https://accesuniversitat.gencat.cat/
https://universitats.gencat.cat/ca/preguntes-frequents-contacte/dubtes-preguntes-temes/preinscripcio-matriculacio/preinscripcio/
https://universitats.gencat.cat/ca/preguntes-frequents-contacte/dubtes-preguntes-temes/preinscripcio-matriculacio/preinscripcio/


Quan es fa la 
preinscripció 

a la UAB?

Sabies què? Si tens dubtes:

Convocatòries a la UAB:

A la UAB, s’obren tres 

convocatòries anuals d’accés 

al primer curs de grau: 

• la convocatòria de juny,

• la convocatòria de setembre i

• la convocatòria d’octubre.

Totes tres són per accedir al curs 

complet, que comença a mitjans 

de setembre. 

Tingues en compte:

A la universitat pública s’ofereixen 

totes les places de grau disponibles 

a la convocatòria de juny. No se’n 

reserva una part per a la 

convocatòria de setembre i 

d’octubre.

Per tant, al setembre i a l’octubre 

només s’oferiran places als estudis 

de grau que no s’hagin omplert a 

les convocatòries prèvies.

A la UAB no hi ha la possibilitat d’iniciar els estudis de grau a l’inici 

del segon semestre (convocatòria de febrer).

Consulta el calendari 

de preinscripció 

Cada any, prop de 

7.000 estudiants 

comencen els 

seus estudis de 

grau a la UAB 

Pots dirigir-te a l’Oficina d'Accés a 

la Universitat o a qualsevol de les 

seves seus

https://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcions/dates-claus-preinscripcio/
https://universitats.gencat.cat/ca/preguntes-frequents-contacte/contacta-nosaltres/oficines-acces-atencio-estudiant/
https://universitats.gencat.cat/ca/preguntes-frequents-contacte/contacta-nosaltres/oficines-acces-atencio-estudiant/


Com s’assignen les places 
a la preinscripció de juny?

Primera assignació:

• Si t’assignen en 1a preferència has 

de matricular-te en el termini 

establert. Si no et matricules, perds 

la plaça.

• Si t’assignen entre la 2a i la 8a 

preferència pots esperar-te a la 

segona assignació per veure si 

millora la teva assignació, o bé fer el 

tràmit d’Assignació definitiva, de 

manera que acceptes com a definitiva 

la plaça i et matricules el dia 

corresponent.

• Si no t’assignen en cap preferència 

has d’esperar-te a la segona 

assignació.

Segona assignació:

• Tots els estudiants assignats heu 

de matricular-vos a l’estudi. Si no us 

matriculeu, perdeu la plaça.

• Si t’assignen entre la 2a i la 8a 

preferència o no t’assignen en cap 

preferència, pots optar a la 

reassignació de places per millorar 

l’assignació. Cal que facis el tràmit 

Continuar en el procés de 

reassignació de places

Les sol·licituds dels estudiants s’ordenen per la nota d’admissió. Les places als 

graus s’adjudiquen començant per l’estudiant amb la nota d’admissió més alta i 

continuant per ordre decreixent fins que s’exhaureixen totes les places.

Primera reassignació:

• Ja feta la matrícula, si et reassignen

altra plaça, pots modificar la teva 

matrícula, o bé continuar com estàs.

Terminis clau 

d'assignacions

Consulta la teva assignació 

al Portal d'accés

Tota la info sobre les 

assignacions? La tens 

al Canal Universitats

https://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcions/assignacions/assignacions-reassignacions-places/
https://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcions/assignacions/assignacions-reassignacions-places/
https://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcions/assignacions/terminis-clau-dassignacio/
https://accesuniversitat.gencat.cat/
https://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcions/assignacions/


Què és la 

nota de tall?

Si tens dubtes:

La nota de tall és la nota del darrer 

estudiant que va accedir al grau el 

curs passat. Per tant, és només 

orientativa.

No hi ha una nota mínima 

d’admissió preestablerta, ni les 

demana o les posa la Universitat.

Però sí que el nombre de places

per iniciar el grau és limitat i depèn 

de cada grau i universitat.

Tingues en compte:

Si un estudiant assignat no es 

matricula i perd la plaça, aquesta 

plaça es reassignarà al següent de 

la llista. Com a resultat, la nota de 

tall minvarà.

Per tant, sempre es parla de la nota 

de tall a l’inici del procés (notes de 

tall 1a assignació juny) i al final del 

procés (notes de tall darrera 

reassignació juny). 

Les notes de tall que 

es publiquen cada 

any abans de la 

preinscripció, 

corresponen a les 

del curs passat. 

Notes de tall a la fitxa de 

cada grau UAB

Notes de tall

al Canal Universitats

Pots dirigir-te a l’Oficina d'Accés a 

la Universitat (OAU) o a qualsevol 

de les seves seus

https://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcions/sobre-preinscripcio/places-universitaries/
https://www.uab.cat/web/estudis/grau/oferta-de-graus/tots-els-graus-1345661751752.html
https://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcions/sobre-preinscripcio/notes-tall/
https://universitats.gencat.cat/ca/preguntes-frequents-contacte/contacta-nosaltres/oficines-acces-atencio-estudiant/
https://universitats.gencat.cat/ca/preguntes-frequents-contacte/contacta-nosaltres/oficines-acces-atencio-estudiant/


Com pots millorar 
la teva nota d’admissió?

• La fase específica (voluntària) de la 

PAU et pot fer pujar fins a 4 punts la 

teva nota d’admissió, sempre i quan 

t’examinis d’assignatures adscrites a 

la branca dels estudis del teu interès. 

Consulta els paràmetres de 

ponderació (0,2 o 0,1).

• La fase general de la PAU té 

validesa indefinida. Però les 

qualificacions de les matèries de la 

fase específica tenen una validesa 

de 2 anys per accedir a la universitat:

l’any en el qual se superen i per als 

dos cursos acadèmics següents.

Et suggerim algunes possibilitats:

• Pots presentar-te a la PAU, +25 i +45  

tants cops com vulguis i sempre et 

comptarà la nota més alta.

• Si compleixes els requisits, pots 

sol·licitar l’accés al grau per més 

d’una via d’accés el mateix any. 

• Si no t’arriba la nota per al grau que 

volies, pots iniciar altres vies d’accés.

Per exemple, si has cursat batxillerat, 

pots fer un cicle formatiu. O si tens més 

de 45 anys, pots fer també la prova per 

a més grans de 25.

En el cas que no hagis aconseguit l’admissió que volies, si optes per iniciar un altre 

grau relacionat, tindràs l’opció de sol·licitar el reconeixement de les assignatures 

superades si posteriorment aconsegueixes l’admissió al grau que volies. 

Consulta els requisits

Sabies què?
Fes una ullada a 

les FAQs al Canal 

Universitats

https://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcions/sobre-preinscripcio/ponderacions/
https://universitats.gencat.cat/ca/proves-acces-PAU-PAP/resultat-PAU/qualificacio-PAU/
https://universitats.gencat.cat/ca/proves-acces-PAU-PAP/resultat-PAU/qualificacio-PAU/
https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/informacio-academica/reconeixement-de-credits/credits-reconeguts-i-transferits-1345672757236.html
https://www.uab.cat/web/estudis/grau/informacio-academica/reconeixement-de-credits/credits-reconeguts-i-transferits-1345672757236.html
https://universitats.gencat.cat/ca/preguntes-frequents-contacte/dubtes-preguntes-temes/proves-resultats/


Què és la
prova d’aptitud personal (PAP)?

• Educació Infantil

• Educació Primària

• Educació Infantil + Educació 

Primària 

Per accedir a alguns estudis de grau, es demana com a requisit d’accés superar, a 

més a més, una prova d’aptitud personal (PAP).

La qualificació de la prova és independent de la nota d’admissió. Pot ser d’apte o 

de no apte. 

Els estudis de grau amb PAP a la UAB, són:

• Estudis d’Espanyol i de Xinès: 

Llengua, Literatura i Cultura

• Traducció i Interpretació -

Anglès

La PAP per un grau és la 

mateixa a totes les 

universitats catalanes i a 

totes les vies d’accés.

Més informació:

Més info PAP d’Educació

Dates clau per a la PAP

Models d’exàmens

Més informació:

Més info Canal Universitats

Dates clau per a la PAP

Més info web de la UAB

Models d’exàmens

https://universitats.gencat.cat/ca/proves-acces-PAU-PAP/sobre-proves-aptitud-personal/
https://universitats.gencat.cat/ca/proves-acces-PAU-PAP/sobre-proves-aptitud-personal/pap-educacio-infantil-primaria/
https://universitats.gencat.cat/ca/proves-acces-PAU-PAP/sobre-proves-aptitud-personal/pap-educacio-infantil-primaria/dates-clau-per-a-la-pap/
https://universitats.gencat.cat/ca/proves-acces-PAU-PAP/sobre-proves-aptitud-personal/pap-educacio-infantil-primaria/models-examen-any-anteriors/
https://universitats.gencat.cat/ca/proves-acces-PAU-PAP/sobre-proves-aptitud-personal/altres-PAP/
https://universitats.gencat.cat/ca/proves-acces-PAU-PAP/sobre-proves-aptitud-personal/pap-educacio-infantil-primaria/dates-clau-per-a-la-pap/
https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/acces-als-estudis/convocatories-d-acces-1345715105697.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/acces-als-estudis/convocatories-d-acces-1345715105697.html


Quins són els requisits?

1 Has de superar les PAU

2 Podràs sol·licitar plaça als graus 

UAB mitjançant la 

preinscripció al Portal d’accés

Estudiant de

Batxillerat

Quina serà la teva nota d’admissió? 

La nota d’accés (de 0-10 punt) és la mitjana 

ponderada entre la teva nota de Batx i la nota 

a la fase general (obligatòria) de les PAU. 

Amb la fase específica (voluntària) pots 

afegir fins a 4 punts más. La teva nota 

d’admissió serà específica per a cada grau 

i dependrà dels paràmetres de ponderació 

(0,1 o 0,2) de les matèries de modalitat que 

hagis superat. 

Tota la informació

al Canal Universitats

Consulta com calcular 

la teva nota d'admissió

Quàntes places hi ha? 

Els estudiants de Batxillerat accediu als 

graus a través de la quota general de 

places (≈ 85% del total). 

Si tens una discapacitat o ets 

esportista d’alt nivell o rendiment

tens una quota de reserva

Alguns dels graus de la 

UAB són molt demanats i 

és habitual que s’omplin a 

la preinscripció de juny. 

Si és el cas, no sortiran 

places d’aquests graus a la 

preinscripció de setembre. 

Si tens dubtes:

Consulta el número de places, la nota de tall i 

les ponderacions a la fitxa de cada grau

Graus de la UAB:

https://universitats.gencat.cat/ca/proves-acces-PAU-PAP/sobre-PAU/que-son-PAU/
https://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcions/
https://accesuniversitat.gencat.cat/accesuniversitat/
https://universitats.gencat.cat/ca/proves-acces-PAU-PAP/sobre-PAU/que-son-PAU/
https://universitats.gencat.cat/ca/proves-acces-PAU-PAP/sobre-PAU/que-son-PAU/
https://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcions/sobre-preinscripcio/ponderacions/
https://universitats.gencat.cat/ca/acces-universitat/acces-segons-perfils-estudiants/estudiant-batxillerat/
https://universitats.gencat.cat/ca/proves-acces-PAU-PAP/resultat-PAU/qualificacio-PAU/
http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/que_saber_pre/proces_assignacio/
https://universitats.gencat.cat/ca/acces-universitat/acces-segons-perfils-estudiants/estudiant-necessitats-educatives-especials/
https://universitats.gencat.cat/ca/acces-universitat/acces-segons-perfils-estudiants/estudiant-esportiu-alt-rendiment/
https://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcions/assignacions/com-assignen-places/
https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/oferta-de-graus/tots-els-graus-1345661751752.html


Estudiant de

CFGS

Quina serà la teva nota d’admissió? 

La nota d’accés (de 0-10 punt) es calcula a 

partir de la teva mitjana al CFGS. 

Amb la fase específica de les PAU 

(voluntària) pots afegir fins a 4 punts més. 

La teva nota d’admissió serà específica 

per a cada grau i dependrà dels paràmetres 

de ponderació (0,1 o 0,2) de les matèries de 

modalitat que hagis superat. 

Continua a la pàgina següent ...

Tingues en compte:

Abans que finalitzi el termini de preinscripció, 

has de presentar a l’OAU el certificat de notes 

del cicle formatiu que hagis cursat.

Quins són els requisits?

1 Finalitzar el teu CFGS

2 Podràs sol·licitar plaça als graus 

UAB mitjançant la 

preinscripció al Portal d’accés

Com calcular 

la teva nota d'admissió 

Com lliurar 

la documentació 

Tota la informació 

al Canal Universitats

Si tens dubtes:

Mira les ponderacions 

a la fitxa de cada grau

Cada any, prop de 

7.000 estudiants 

comencen els 

seus estudis de 

grau a la UAB 

https://universitats.gencat.cat/ca/proves-acces-PAU-PAP/sobre-PAU/que-son-PAU/
https://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcions/sobre-preinscripcio/ponderacions/
https://universitats.gencat.cat/ca/preguntes-frequents-contacte/contacta-nosaltres/oficines-acces-atencio-estudiant/
https://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcions/
https://accesuniversitat.gencat.cat/accesuniversitat/
https://universitats.gencat.cat/ca/proves-acces-PAU-PAP/resultat-PAU/qualificacio-PAU/
https://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcions/preinscriute/documentacio-lliurar/
https://universitats.gencat.cat/ca/acces-universitat/acces-segons-perfils-estudiants/estudiant-cicle-formatiu/
https://www.uab.cat/web/estudis/grau/oferta-de-graus/tots-els-graus-1345661751752.html


La UAB ofereix programes d’estudi 

en la majoria dels àmbits de 

coneixement: les ciències socials, 

les humanitats, les ciències 

experimentals i biològiques, la 

tecnologia i l’enginyeria, i les 

ciències de la salut.

Estudiant de

CFGS 
(2)

Convalidació de crèdits! 

Amb un CFGS pots sol·licitar el 

reconeixement de crèdits en els 

graus relacionats de la UAB.

S’incorporaran al teu expedient 

acadèmic com a assignatures ja 

superades.

Cercador d'estudis amb convalidacions

al Canal Universitats

Consulta les correspondències

i com sol·licitar-ho 

Sabies què?

Si compleixes els requisits, pots sol·licitar l’accés a la UAB per més 

d’una via el mateix any. Per exemple, si vas superar batxillerat i les PAU 

abans del CFGS, pot sol·licitar l’accés per aquesta via al mateix temps.

Quàntes places hi ha? 

Els estudiants de cicles formatius 

accediu als graus a través de la quota 

general de places (≈ 85% del total). 

Si tens una discapacitat o ets 

esportista d’alt nivell o rendiment

tens una quota de reserva

Tota la informació 

al Canal Universitats

Si tens dubtes:

Consulta les places

a la fitxa de cada grau

https://universitats.gencat.cat/ca/estudis-universitaris/cercador-estudis-universitaris/
https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/informacio-academica/reconeixement-de-credits/reconeixement-de-cfgs-1345662179417.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/informacio-academica/reconeixement-de-credits/reconeixement-de-cfgs-1345662179417.html
http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/que_saber_pre/proces_assignacio/
https://universitats.gencat.cat/ca/acces-universitat/acces-segons-perfils-estudiants/estudiant-necessitats-educatives-especials/
https://universitats.gencat.cat/ca/acces-universitat/acces-segons-perfils-estudiants/estudiant-esportiu-alt-rendiment/
https://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcions/assignacions/com-assignen-places/
https://universitats.gencat.cat/ca/acces-universitat/acces-segons-perfils-estudiants/estudiant-cicle-formatiu/
https://www.uab.cat/web/estudis/grau/oferta-de-graus/tots-els-graus-1345661751752.html


Batxillerat europeu o internacional.

Estudis d’un país de la UE o de països amb règim 
de reciprocitat.

Què és l’acreditació UNEDasiss?

És un certificat digital que et permet 

participar en els processos d’admissió 

a la universitat pública d’Espanya amb 

el teu expedient acadèmic, obtingut en 

determinats sistemes educatius 

internacionals.

La sol·licitud de l’acreditació es pot fer de 

manera individual o mitjançant una 

entitat col·laboradora amb la UNED

Quina serà la teva nota 

d’admissió? 

• Nota d’accés: ve donada per 

l’acreditació UNEDasiss i serà de 

10 punts com a màxim.

• Nota d’admissió: amb la fase 

específica de les PAU o amb les 

PCE-UNEDassis, pots afegir fins a 4 

punts més. En aquest cas, la teva 

nota d’admissió serà específica per 

a cada grau i dependrà dels 

paràmetres de ponderació per al 

grau triat de les matèries de modalitat 

que hagis superat. 

Pots iniciar el primer curs del grau a la UAB mitjançant la preinscripció al 

Portal d’accés a la universitat. Per fer la preinscripció, cal que sol·licitis 

l’acreditació UNEDasiss

Sol·licita l'acreditació

Preguntes freqüents Calcula la teva nota 

d'admissió

A la UAB s’imparteixen més de 

cent graus de tots els àmbits 

de coneixement, en centres 

propis, vinculats i en escoles 

adscrites.

https://accesoextranjeros.uned.es/logout
https://unedasiss.uned.es/colaboradores
https://universitats.gencat.cat/ca/proves-acces-PAU-PAP/sobre-PAU/que-son-PAU/
https://accesoextranjeros.uned.es/examenes
https://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcions/sobre-preinscripcio/ponderacions/
https://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcions/
https://accesuniversitat.gencat.cat/
https://accesoextranjeros.uned.es/logout
https://accesoextranjeros.uned.es/logout
https://unedasiss.uned.es/faqs
https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/acces-als-estudis/estudiants-internacionals-batxillerat-ue-1345662115825.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/oferta-de-graus/tots-els-graus-1345661751752.html


Quins són els requisits?

Si curses la doble titulació de 

batxillerat i baccalauréat a Catalunya 

o Espanya, pots accedir al grau a la 

UAB mitjançant la preinscripció al 

Portal d’accés

Per fer la preinscripció, cal que superis 

prèviament alguna de les proves 

següents: 

• la prova externa de baccalauréat,

• les PAU

Estudiant de

Batxibac

Per calcular la teva nota 

d’admissió als graus de la 

UAB, consulta les 

ponderacions (0,1 o 0,2) a 

l’apartat Accés de la fitxa 

de cada grau

Quina serà la teva nota 

d’admissió? 

La nota d’accés (de 0-10 punts) es 

calcula amb la teva mitjana de batxillerat 

(MB), però de manera diferent segons la 

prova que facis:

• Prova de baccalauréat (PB): 

70% MB + 30% PB

• PAU: 60% MB + 40% PAU

Amb la fase específica (voluntària) de les 

PAU, pots afegir-hi fins a 4 punts més. En 

aquest cas, la teva nota d’admissió serà 

específica per a cada grau i dependrà 

dels paràmetres de ponderació

Si superes totes dues proves (baccalauréat i PAU), tindràs dues notes 

d’accés al grau i podràs fer servir la que et sigui més avantatjosa.

Sabies què?

Més informació sobre 

Batxibac a XTEC

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/batxillerat/baccalaureat/
https://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcions/
https://accesuniversitat.gencat.cat/accesuniversitat/
https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/batxibac/
https://universitats.gencat.cat/ca/proves-acces-PAU-PAP/sobre-PAU/que-son-PAU/
https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/oferta-de-graus/tots-els-graus-1345661751752.html
https://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcions/sobre-preinscripcio/ponderacions/
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/batxibac/
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/batxibac/


Quins són els requisits?

Pots iniciar el grau a la UAB 

superant la prova d'accés per a 

més grans de 25 anys, la qual és 

comuna per a totes les universitats 

catalanes i es convoca una 

vegada a l’any

La matrícula de la prova es 

formalitza al Portal d’accés, 

especificant a quina universitat vols 

fer la prova i a quins graus vols 

accedir en aquesta mateixa 

universitat.

Estudiant

+25 anys

Quina serà la teva nota 

d’admissió? 

La teva nota d’admissió serà la 

qualificació obtinguda a la prova, 

que serà de 10 com a màxim.

La fase general és comuna a la prova de +25 i a la prova de 

+45 anys. Si tens +45 anys, pots matricular-te de totes dues 

proves i fer ús d’ambdues vies el mateix any.

Sabies què?

Els estudiants de +25 anys que 

supereu la prova, teniu reservat 

un 3% de la totalitat de places 

per iniciar el grau.

Consulta les notes 

de tall de +25 a la 

UAB a la fitxa de 

cada grau

Tota la informació

al Canal Universitats

Si tens dubtes:

Preguntes freqüents 

Més informació

a la web de la UAB

https://universitats.gencat.cat/ca/acces-universitat/acces-segons-perfils-estudiants/tinc-mes-25-anys/
https://universitats.gencat.cat/ca/acces-universitat/acces-segons-perfils-estudiants/tinc-mes-25-anys/calendari-horari/
https://universitats.gencat.cat/ca/acces-universitat/acces-segons-perfils-estudiants/tinc-mes-25-anys/matricula-proves/
https://accesuniversitat.gencat.cat/accesuniversitat/
https://universitats.gencat.cat/ca/acces-universitat/acces-segons-perfils-estudiants/tinc-mes-25-anys/qualificacio/
https://universitats.gencat.cat/ca/acces-universitat/acces-segons-perfils-estudiants/tinc-mes-25-anys/
https://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcions/assignacions/com-assignen-places/
https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/oferta-de-graus/tots-els-graus-1345661751752.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/oferta-de-graus/tots-els-graus-1345661751752.html
https://universitats.gencat.cat/ca/acces-universitat/acces-segons-perfils-estudiants/tinc-mes-25-anys/
https://universitats.gencat.cat/ca/preguntes-frequents-contacte/dubtes-preguntes-temes/acces-universitats/proves-acces-25/
https://www.uab.cat/web/estudis/grau/acces-als-estudis/majors-de-25-anys-1345662115848.html


Quins són els requisits?

Pots accedir a la UAB superant la 

prova d'accés i l’entrevista per a 

més grans de 45 anys. La prova és 

comuna per a tots els graus i es 

convoca una vegada a l’any

La matrícula de la prova es 

formalitza al Portal d’accés, triant 

a quina universitat la vols fer. 

Superada la prova, has de 

sol·licitar, també en aquest portal, 

la universitat i el grau que has 

escollit per a l’entrevista.

Estudiant

+45 anys

Quina serà la teva nota 

d’admissió? 

La teva nota d’admissió és la 

qualificació de la prova, que pot 

ser de 10 com a màxim. 

L’entrevista es qualifica com a apte 

o no apte.

La prova de +45 és comuna a la fase general de +25

Pots matricular-te de totes dues i fer ús d’ambdues vies el mateix any.

Sabies què?

Els estudiants de +45 anys que 

supereu la prova teniu reservat 

un 1% de la totalitat de places 

per iniciar el grau.

Consulta les notes 

de tall de +45 a la 

UAB a la fitxa de 

cada grau

Preguntes freqüents

Tota la informació

al Canal Universitats

Si tens dubtes:

Més informació

a la web de la UAB

https://universitats.gencat.cat/ca/acces-universitat/acces-segons-perfils-estudiants/tinc-mes-45-anys/
https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/acces-als-estudis/majors-de-45-anys-1345662116043.html
https://universitats.gencat.cat/ca/acces-universitat/acces-segons-perfils-estudiants/tinc-mes-45-anys/calendari-horari/
https://universitats.gencat.cat/ca/acces-universitat/acces-segons-perfils-estudiants/tinc-mes-45-anys/matricula-proves/
https://accesuniversitat.gencat.cat/accesuniversitat/
https://universitats.gencat.cat/ca/acces-universitat/acces-segons-perfils-estudiants/tinc-mes-45-anys/qualificacio/
https://universitats.gencat.cat/ca/acces-universitat/acces-segons-perfils-estudiants/tinc-mes-45-anys/
https://universitats.gencat.cat/ca/acces-universitat/acces-segons-perfils-estudiants/tinc-mes-25-anys/
https://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcions/assignacions/com-assignen-places/
https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/oferta-de-graus/tots-els-graus-1345661751752.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/oferta-de-graus/tots-els-graus-1345661751752.html
https://universitats.gencat.cat/ca/preguntes-frequents-contacte/dubtes-preguntes-temes/acces-universitats/proves-acces-45/
https://universitats.gencat.cat/ca/acces-universitat/acces-segons-perfils-estudiants/tinc-mes-45-anys/
https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/acces-als-estudis/majors-de-45-anys-1345662116043.html


Quins són els requisits?

Si tens més de 40 anys, pots 

accedir a la UAB acreditant 

experiència laboral o professional

relacionada amb un ensenyament 

de grau, sempre que no disposis de 

cap titulació acadèmica que habiliti 

per accedir a la universitat per altres 

vies d’accés.

L’accés es convoca una vegada a 

l’any i només el pots sol·licitar per a 

un únic centre d’estudis de les 

universitats catalanes.

Estudiant

+40 anys
amb experiència 
laboral

Quina serà la teva nota 

d’admissió? 

La teva admissió es valorarà en funció de 

la documentació que presentis, 

l’entrevista personal i la disponibilitat de 

places. Les places s’adjudicaran segons 

la qualificació global obtinguda.

És possible fer ús d’aquesta via d’accés al grau juntament amb la 

de +25 i la de +45 el mateix any.

Sabies què?

Cada centre docent de la UAB publica 

cada curs acadèmic, el llistat dels graus 

als quals és possible l’accés per aquesta 

via i el nombre de places ofertes.

A la UAB s’imparteixen més de 

cent graus de tots els àmbits 

de coneixement, en centres 

propis, vinculats i en escoles 

adscrites.

Preguntes freqüents

Tota la informació

al Canal Universitats

Si tens dubtes:

Més informació

a la web de la UAB

https://universitats.gencat.cat/ca/acces-universitat/acces-segons-perfils-estudiants/tinc-mes-40-acreditacio-experiencia-laboral/
https://universitats.gencat.cat/ca/acces-universitat/acces-segons-perfils-estudiants/tinc-mes-40-acreditacio-experiencia-laboral/
https://universitats.gencat.cat/ca/acces-universitat/acces-segons-perfils-estudiants/tinc-mes-40-acreditacio-experiencia-laboral/
https://universitats.gencat.cat/ca/acces-universitat/acces-segons-perfils-estudiants/tinc-mes-25-anys/
https://universitats.gencat.cat/ca/acces-universitat/acces-segons-perfils-estudiants/tinc-mes-45-anys/
https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/oferta-de-graus/centres-docents-1345664532351.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/oferta-de-graus/tots-els-graus-1345661751752.html
https://universitats.gencat.cat/ca/preguntes-frequents-contacte/dubtes-preguntes-temes/acces-universitats/proves-acces-40/
https://universitats.gencat.cat/ca/acces-universitat/acces-segons-perfils-estudiants/tinc-mes-40-acreditacio-experiencia-laboral/
https://www.uab.cat/web/estudis/grau/acces-als-estudis/acreditacio-d-experiencia-laboral-1345662116039.html


Titulats universitaris
Si tens una titulació universitària oficial de Catalunya, d’Espanya, d’un país de la UE 

o amb conveni de reciprocitat, o d’un altre país i has obtingut l’homologació o 

equivalència a un títol espanyol, pots iniciar un nou grau a la UAB sol·licitant plaça 

mitjançant la preinscripció al Portal d’accés

Quina serà la teva nota 

d’admissió? 

Serà una mitjana ponderada de les 

qualificacions de l’expedient acadèmic 

de la titulació que et dona accés.

Quantes places hi ha a la 

UAB? 

Els titulats universitaris teniu 

reservades un 3% de les places 

d’inici a tots els graus.

Pots consultar les places ofertes i 

les notes de tall a la fitxa de cada 

grau

Tingues en compte:

• Si a més de la titulació universitària, 

compleixes algun altre requisit 

d’accés per altres vies, per exemple 

les PAU o un títol de tècnic superior, 

també pots sol·licitar l’admissió per la 

quota general de places.

• Si ja tens un o més títols universitaris 

oficials o les condicions per obtenir-

lo, o un títol superior no universitari 

equivalent, i comences uns altres 

estudis oficials, se t’aplicarà un 

coeficient d’1,4 al preu per crèdit. 

Consulta les excepcions d’aquest 

recàrrec

Consulta les notes de 

tall de cursos previs

La UAB ofereix programes d’estudi 

en la majoria dels àmbits de 

coneixement: les ciències socials, 

les humanitats, les ciències 

experimentals i biològiques, la 

tecnologia i l’enginyeria, i les 

ciències de la salut.

Tota la informació

al Canal Universitats

https://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcions/
https://accesuniversitat.gencat.cat/accesuniversitat/
https://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcions/assignacions/com-assignen-places/
https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/oferta-de-graus/tots-els-graus-1345661751752.html
https://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcions/assignacions/com-assignen-places/
https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/matricula/recarrecs-1345662203069.html
https://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcions/sobre-preinscripcio/notes-tall/
https://universitats.gencat.cat/ca/acces-universitat/acces-segons-perfils-estudiants/estudiant-universitari/


Estudiants amb estudis de secundària 

estrangers homologats

1. Obtenir l’homologació dels teus 

estudis de batxillerat. La pots 

sol·licitar al Departament 

d’Educació si resideixes a 

Catalunya, o bé al Ministeri 

d’Educació i Formació 

Professional

2. Fer les PAU, o bé fer les 

PCE-UNEDasiss

3. Sol·licitar plaça al grau mitjançant 

la preinscripció al Portal d’accés

Quina serà la teva nota d’admissió? 

• Nota d’accés: és la mitjana ponderada 

entre la teva qualificació a l’homologació 

i la qualificació a la fase general de la 

PAU o a les PCE-UNEDasiss. Serà de 

10 com a màxim.

• Nota d’admissió: amb la fase 

específica de la PAU o amb les PCE-

UNEDassis, pots afegir fins a 4 punts 

més. En aquest cas, la teva nota 

d’admissió serà específica per a cada 

grau i dependrà dels paràmetres de 

ponderació pel grau triat. 

Si ets estudiant de batxillerat d’un país de fora de la Unió Europea o 

sense conveni de reciprocitat, pots iniciar el primer curs del grau a la 

UAB seguint els passos següents: 

Preguntes freqüents

Els estudiants amb la 

secundària homologada 

accediu als graus de la UAB a 

la quota general (≈85% del total 

de places), amb la resta 

d’estudiants de secundària. 

Més info al Canal Universitats

Més info a la UABMés info a Estudiar a Catalunya

https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20264_homologacio_titols
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-no-universitarios/titulos-extranjeros/homologacion-convalidacion-no-universitarios.html
https://universitats.gencat.cat/ca/proves-acces-PAU-PAP/sobre-PAU/que-son-PAU/
https://accesoextranjeros.uned.es/examenes
https://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcions/
https://accesuniversitat.gencat.cat/accesuniversitat/
https://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcions/sobre-preinscripcio/ponderacions/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/preguntes_frequents/
https://universitats.gencat.cat/ca/acces-universitat/acces-segons-perfils-estudiants/estudiant-sistema-educatiu-estranger/
https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/acces-als-estudis/estudiants-internacionals-batxillerat-no-ue-1345662115829.html
http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/


Pots sol·licitar l’admissió a la UAB per aquesta via si has iniciat estudis de 

grau oficial a Catalunya o a Espanya.

Quins són els requisits?

És necessari que se’t reconeguin 30 o 

més crèdits de la titulació per a la 

qual sol·licites l'admissió. No obstant 

això, no podràs accedir per aquesta 

via si se't reconeixen un 75% o més 

dels crèdits totals del grau.

Tingues en compte:

• Cada facultat i escola de la UAB 

publica per a cada curs acadèmic 

el nombre de places ofertes per a 

cadascun dels graus.

• Quan se’t notifiqui l’admissió, és 

requisit imprescindible que 

demanis el trasllat d’expedient a 

la universitat d’origen. 
Consulta més requisits

Més info sobre l'accés a la 

UAB per canvi d'estudis 

espanyols

Facultat i escoles de la UAB

Canvi d’estudis espanyols:

estudiants amb un grau oficial espanyol 

ja iniciat

Quina serà la teva nota 

d’admissió? 

Les sol·licituds que compleixin els 

requisits s’ordenaran d’acord amb 

l’afinitat de la branca de coneixement i la 

baremació dels expedients acadèmics.

Consulta més informació

La sol·licitud d’admissió 

per aquesta via és 

compatible amb la 

preinscripció universitària. 

Pots utilitzar ambdues vies 

el mateix any.

https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/acces-als-estudis/canvi-d-estudis-1345662116066.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/acces-als-estudis/canvi-d-estudis-1345662116066.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/oferta-de-graus/centres-docents-1345664532351.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/acces-als-estudis/canvi-d-estudis-1345662116066.html


Pots sol·licitar l’admissió a la UAB per aquesta via si tens estudis 

universitaris estrangers iniciats o finalitzats i, en aquest darrer cas, no has 

obtingut ni homologació, ni equivalència del títol. 

Quins són els requisits?

És necessari que se’t reconeguin 30 o 

més crèdits de la titulació per a la 

qual sol·licites l'admissió. No obstant 

això, no podràs accedir al grau per 

aquesta via, si se't reconeixen un 75% 

o més dels crèdits totals del grau.

Tingues en compte que iniciat 

el tràmit de sol·licitud:

• Si el reconeixement és de 30 crèdits o 

més, no pots sol·licitar l’admissió a 

la UAB el mateix curs acadèmic per 

una altra via d’accés a la universitat. 

• Si se’t reconeixen entre 1 i 29 crèdits, 

pots sol·licitar l’admissió per la 

preinscripció al Portal d’accés, però 

únicament al grau i al centre que 

consten a la resolució de 

reconeixement, i amb una qualificació 

de 5.

Consulta més requisits

Canvi d’estudis estrangers: 

estudiants o titulats en universitats estrangeres 

que no han obtingut l’homologació o l’equivalència

Quina serà la teva nota 

d’admissió? 

Les sol·licituds que compleixin els 

requisits s’ordenaran d’acord amb 

l’afinitat de la branca de coneixement i la 

baremació dels expedients acadèmics. Més info sobre l'accés a la UAB 

per canvi d'estudis estrangers

Més info sobre l'homologació 

i l'equivalència de títols

Cada facultat i escola de la 

UAB publica per a cada curs 

acadèmic el nombre de places 

ofertes per a cadascun dels 

graus.

https://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcions/
https://accesuniversitat.gencat.cat/accesuniversitat/
https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/acces-als-estudis/convalidacio-d-estudis-estrangers-1345662116302.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/acces-als-estudis/convalidacio-d-estudis-estrangers-1345662116302.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/informacio-academica/homologacio-de-titols-estrangers-1345691710794.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/oferta-de-graus/centres-docents-1345664532351.html


Universitat a 
l’Abast

Estudiant 
sènior

Sabies què?

L’avaluació és voluntària. És l’estudiant sènior 

qui marca el seu ritme de treball durant 

l’assignatura. 

Quins són els requisits?

Tenir més de 50 anys.

No cal cap formació prèvia ni titulació.

No cal fer prova d’accés.

A la UAB, pots triar entre tres tipus 

d’activitats i alhora complementàries:

Aprenent al Campus: si tens més de 

50 anys i vols participar dels 

ensenyaments universitaris.

Aprenent a la teva Ciutat: si 

t’agraden les activitats formatives 

sobre aspectes d’actualitat i a diverses 

poblacions de Catalunya.

Aules de Extensió Universitària per 

la Gent Gran: per a formació dirigida 

específicament a aquest grup de 

persones en l’entorn de vida més 

proper.

Tingues en compte:

La Universitat a l’Abast, tot i que es duu a terme 

conjuntament amb els estudiants de grau, no té 

validesa acadèmica.

Més info sobre la Universitat a l'Abast

Més info sobre l'oferta formativa

https://www.uab.cat/web/estudis/universitat-a-l-abast/presentacio-1345719338324.html
https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html
https://www.uab.cat/web/estudis/universitat-a-l-abast/presentacio-1345719338324.html
https://www.uab.cat/web/estudis/universitat-a-l-abast/presentacio-1345719338324.html
https://www.uab.cat/web/estudis/universitat-a-l-abast/oferta-formativa-1345719338375.html
https://www.uab.cat/web/estudis/universitat-a-l-abast/oferta-formativa-1345719338375.html


Altres informacions:

Visita la UAB

Vila Universitària al 

campus UAB

Què puc trobar al campus 

de la UAB?

Com arribar a la UAB

La UAB als ràquings

La UAB a les xarxes 

socials

Info Canal Universitats:Info de la UAB:

Facultats i escoles de la 

UAB

Tots el graus de la UAB

Accés als graus de la UAB

Matrícula dels graus

Simulador del preu de 

matrícula

Cercador d’estudis 

universitaris a Catalunya

Portal d'accés a la 

universitat

Preinscripció universitària

Preguntes freqüents i 

contacte

Models d'exàmens d’anys 

anteriors

Servei d’Acompanyament

al Reconeixement 

Universitari (SARU)

https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html
https://www.uab.cat/web/estudis/visita-la-uab-1345811559072.html
https://vilauniversitaria.uab.cat/
https://www.uab.cat/web/viure-el-campus/serveis-1345661544192.html
https://www.uab.cat/accessibilitat-transports/
https://www.uab.cat/ranquings-uab
https://www.uab.cat/web/coneix-la-uab/la-uab/la-uab-a-les-xarxes-socials-1345687208283.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/oferta-de-graus/centres-docents-1345664532351.html
https://www.uab.cat/graus/
https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/acces-als-estudis/estudiants-de-batxillerat-1345662109396.html
https://www.uab.cat/web/estudis/grau/matricula/matricula-de-1r-curs-1345727222948.html
https://www.uab.cat/simulador-matricula/
https://universitats.gencat.cat/ca/estudis-universitaris/cercador-estudis-universitaris/
https://accesuniversitat.gencat.cat/accesuniversitat
https://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcions/
https://universitats.gencat.cat/ca/preguntes-frequents-contacte/
https://universitats.gencat.cat/ca/preguntes-frequents-contacte/contacta-nosaltres/
https://universitats.gencat.cat/ca/proves-acces-PAU-PAP/preparat-PAU/models-examen-anys-anteriors/
https://igualtat.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/antiracisme-migracions-i-refugi/serveis/servei-dacompanyament-al-reconeixement-universitari/


Contacta
amb la UAB

InfoUAB

Servei d’atenció per a estudiants, 

futurs estudiants i al públic en general 

que vulgui contactar amb la UAB.

+ 34 93 581 11 11

informacio@uab.cat

@uabbarcelona

@uabbarcelona

@uabbarcelona

linkedin.com/school/uabbarcelona

uabbarcelona

Plaça Cívica 

Campus de la UAB

08193 Bellaterra 

(Cerdanyola del Vallès)

mailto:informacio@uab.cat
https://www.facebook.com/uabbarcelona
https://twitter.com/UABBarcelona
https://www.instagram.com/uabbarcelona/
https://www.linkedin.com/school/uabbarcelona/
https://www.youtube.com/channel/UCcCkf5tAiR_sY-mL2LVb9lw
https://www.uab.cat/web/coneix-la-uab/punt-d-informacio-1345671073930.html

