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Preguntes?  



Vols conèixer la UB? 
Campus i graus 



La Universitat de Barcelona és una de les més antigues de Catalunya, creada al 1450. 

  



Rànquings 

Entre les 100 millors del món en el National Taiwan 
University Ranking (NTU), de Taiwan, en les àrees de 
Medicina Clínica i Ciències de la Vida. 

 

La millor universitat d’Espanya segons el QS World 
University Rankings 2016-2017. 

 

Al Center for World University Rankings (CWUR), la 
UB es troba a la posició 103. 

 

Forma part de les 200 millors universitats del món, segons 
l'Academic Ranking of World Universities (ARWU), 
més conegut com a rànquing de Xangai, en Medicina 
Clínica i Farmàcia. 

 

Entre les 250 millors universitats del món en Biomedicina 
i Ciències de la Salut, segons el rànquing de la revista 
Times Higher Education. 

 
Entre les 100 millors universitats del món i la institució 
líder a Espanya, segons el prestigiós rànquing internacional 
Best Global Universities (BGU), dels Estats Units. 

 



La UB ofereix 73 graus, repartits en 8 campus dins 
de la ciutat de Barcelona  

 





Campus Centre Ciutat - Edifici Històric 

 Facultat de Filologia 
Comunicació i Indústries Culturals 
Estudis Anglesos 
Estudis Àrabs i Hebreus 
Estudis Francesos 
Estudis Literaris 
Filologia Catalana 
Filologia Clàssica 
Filologia Hispànica 
Lingüística  
Llengües i Literatures Modernes 
Llengües Romàniques i les seves       
 literatures 

Centre Cultural El Carme (Badalona) 
Filologia Hispànica 

 

 



Campus Centre Ciutat - Edifici Històric 

 
 
 

Facultat de Matemàtiques i Informàtica 
Matemàtiques 
Enginyeria Informàtica 
 
Dobles titulacions: 
Matemàtiques – Administració i Direcció 
 d’Empreses 
Matemàtiques – Enginyeria Informàtica 
Matemàtiques – Física 
 
 
+ Rectorat, vicerectorats i serveis 
 



Campus Centre Ciutat - Raval 

 Facultat de Filosofia 
Filosofia 
 
 
 
Facultat de Geografia i 
Història 
Antropologia Social i 
 Cultural 
Arqueologia 
Geografia 
Història  
Història de l’Art 
 



Campus Clínic – August Pi i Sunyer 
 

Facultat de Medicina i Ciències 
de la Salut 
Ciències Biomèdiques 
Enginyeria Biomèdica 
Infermeria 
Medicina 



Campus Ciències de la Salut - Bellvitge 
 

Facultat de Medicina i Ciències de 
la Salut 
Ciències Biomèdiques 
Enginyeria Biomèdica 
Infermeria 
Medicina 
Odontologia 
Podologia 
 



Campus de la Diagonal – Portal del Coneixement 
 
Facultat de Belles Arts 
Belles Arts 
Conservació i Restauració de Béns Culturals 
Disseny 
 
Facultat de Biologia 
Biologia 
Bioinformàtica (UPF-UB-UPC) 
Bioquímica 
Biotecnologia 
Ciències Ambientals 
Ciències Biomèdiques 
 



Campus de la Diagonal – Portal del Coneixement  
 

 

 

 
 

 

 

Facultat de Ciències de la Terra 
Ciències del Mar 
Geologia 



Campus de la Diagonal – Portal del Coneixement  

Facultat d’Economia i Empresa 
Administració i Direcció d’Empreses 
Economia 
Estadística 
International Business 
Sociologia 
 
Dobles titulacions 
Administració i Direcció d’Empreses – Dret 
Administració i Direcció d’Empreses –  
 Matemàtiques 
Ciències Polítiques i de l’Administració - Dret 
Economia – Estadística 
Dret - Gestió i Administració Pública  
 

 



Campus de la Diagonal – Portal del Coneixement  
 Facultat de Dret 

Ciències Polítiques i de l’Administració 
Criminologia 
Dret 
Gestió i Administració Pública 
Relacions Laborals 
 
Dobles titulacions 
Dret – Administració i Direcció 
 d’Empreses 
Dret – Ciències Polítiques i de 
 l’Administració 
Dret – Gestió i Administració Pública 
 

 



Campus de la Diagonal – Portal del Coneixement  
 

Facultat de Farmàcia i Ciències de 
l’Alimentació  
Farmàcia 
 
Campus Torribera (Santa Coloma 
de Gramenet) 
Ciències i Tecnologia dels 
 Aliments 
Nutrició Humana i Dietètica 
 
 
Doble titulació 
Farmàcia – Nutrició Humana i 
 Dietètica 
 
 



Campus de la Diagonal – Portal del Coneixement  
  

 

 
Facultat de Física 
Enginyeria Electrónica de Telecomunicacions 
Física 
 
Doble titulació: 
Física - Matemàtiques 
 

Facultat de Química 
Química 
Enginyeria de Materials  
Enginyeria Química 
 
 
 
 
 
 
 



Campus Mundet – Vall d’Hebron  
 

Facultat d’Educació 
Educació Infantil 
Educació Primària 
Educació Social 
Pedagogia 
Treball Social 
 
Doble titulació: 
Educació Infantil – Educació 
Primària 
 

Facultat de Psicologia 
Psicologia 



Campus UB - Sants  
 

Facultat de Biblioteconomia i Documentació 
Comunicació Audiovisual 
Informació i Documentació 
 
Doble titulació: 
Comunicació Audiovisual – Informació i Documentació 
 



Centres Adscrits a la UB  
 

 Escola de Noves Tecnologies Interactives -ENTI 
 Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (Terrassa) 
 Escola Superior de Comerç i Distribució - ESCODI 
 Escola Superior de Relacions Públiques (ESRP) 
 Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme - CETT 
 Escola Universitària d’Infermeria (Sant Joan de Déu) 
 Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC) 
 Institut de Seguretat Pública de Catalunya (Mollet del Vallès) 



Noves titulacions 2018 - 2019 * 
  

GRAUS 
 Imatge mèdica i Radioteràpia (Facultat de Medicina) 
 Producció Musical (ENTI) 
3 +2 
 Empresa Internacional (Facultat d’Economia i Empresa) 
 Cinematografia (ESCAC) 
 Bioinformàtica (Facultat de Biologia) 

 
DOBLES TITULACIONS 
 Dret – Relacions Laborals (Facultat de Dret) 
 Dret – Criminologia (Facultat de Dret) 

 
* Pendents d’aprovació 

 



I abans d’entrar a la 

UB? 



 ACTIVITATS ADREÇADES A FUTURS ESTUDIANTS 
 

 CIÈNCIES 
 Endinsa’t en la Bioquímica      

I tu? Jo, Bioquímica 
 Bioquímica en viu  
 Experiments de Física      
 Tallers d’Enginyeria Electrónica i Telecomunicació (TEeTI) 
 Taller de Física de partícules    
 Connectes amb les Matemàtiques? - Matefest 
 Fem Química al Laboratori 
 Excursions Geològiques 
 Unistem Day a Medicina 
           
 LLETRES      
 Estiu Filosòfic 
 Per què filosofia 
 Filosofia i Cinema 
 L’Arqueologia, una nova professió 
 Persones de paraula: llengua i literatura catalanes 

 
      
           

 
 



Premis per a treballs de recerca: 

Premi UB–Ferran Adrià amb Gallina Blanca  

Premi Xavier Domingo (detergència i cosmètica) 

Premi Temps, Espai i Forma  

Premi de recerca en l’àmbit de la Informació i la 

Documentació  

Premis per a treballs de recerca en Turisme 

Premi de Recerca per la Pau 

Premi Hèracles  

Premi Concòrdia  

Premi Minerva  

Premi FilCat.UB  
 



Recorda que també pots participar en 

altres activitats com 
 

Jornades de Portes Obertes 

 

Sessions Informatives 

 

Lliga de Debat 

 

Fires i Salons on participa la Universitat de Barcelona  

(Saló de l’Ensenyament, del 14 al 18 de març de 2018) 
 

 

+ INFO 

www.ub.edu/futursinousestudiants/activitats.htm 

 
   

 
 



Batxillerat  

PAU 

Accés 



A Catalunya hi ha 8 universitats públiques 

Universitat de Barcelona (UB) 

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 

Universitat Pompeu Fabra (UPF) 
Universitat de Girona (UdG) 
Universitat de Lleida (UdL) 
Universitat Rovira i Virgili  (URV) 
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 

 

 



I 4 universitats privades: 

 

Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic) 
Universitat Ramon Llull  (URL)  
Universitat Abat Oliba – CEU 
Universitat Internacional de Catalunya (UIC) 

 



Què has de fer per arribar a la Universitat? 

 

  APROVAR EL BATXILLERAT 

 FER LES PAU 

 FER LA PREISCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA 

 MATRICULAR-TE EN LA DATA ASSIGNADA 

www.accesnet.gencat.cat 



Si vols estudiar... 
 

  Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (CAFE) 

 Cinematografia (ESCAC) 

 Educació Infantil 

 Educació Primària 

 Doble titulació Educació Infantil – Educació Primària 

 

Has de fer una prova d’aptitud personal (PAP), a la qual t’has de 
matricular prèviament a accesnet.cat 



La nota de tall 

 

  És la nota obtinguda per l’últim alumne que vol accedir al grau. 

 No és una nota prefixada per la universitat i pot pujar o baixar cada any 

 Sempre depèn del nombre de places disponibles i de la quantitat de gent 
interessada. En cap cas depèn de la dificultat del grau ni de la qualitat de la 
universitat 

 Per pujar nota, s’ha de realitzar la fase específica de les PAU 

 



RECOMANACIONS 

 

 Abans de fer la preinscripció, INFORMA’T molt bé del pla d’estudis, els 
horaris, el preu, el transport... 

 
 Posa l’ensenyament que vulguis fer EN PRIMERA OPCIÓ 

 
 CONSULTA l’assignació de places. 

 
 ASSISTEIX a les sessions informatives que organitzen les facultats al mes de 

juliol. En aquestes sessions es dóna informació sobre el procés de 
matriculació, les assignatures, els crèdits, els serveis, etc. 

 



Preus i ajuts 



PREUS 
 

El primer curs hauràs de matricular-te de 60 crèdits (temps 

complert) o de 30 crèdits ( si et matricules a temps parcial). 

 

Si fas un doble grau, t’hauràs de matricular de més crèdits! 

 
El preu del crèdit corresponent als graus oficials, es distribueix en tres nivells de 
coeficient d’estructura docent. Els imports d’aquests crèdits són els següents: 
 



 Estructura docent A (25,27€/crèdit) 



 Estructura docent B (35,77 €/crèdit) 



 Estructura docent C (39,53 €/crèdit) 



 Preus aproximats graus UB 



BEQUES 

 

Per obtenir una beca, es tenen en compte criteris econòmics i acadèmics. 
 
Hi ha dues beques: la BECA GENERAL i la BECA EQUITAT. 
 
La BECA GENERAL cobreix el cost total de la matrícula i permet tenir dret a altres ajuts 
econòmics. 
 
La BECA EQUITAT consisteix en una reducció del preu dels crèdits matriculats per primer cop i 
en funció del llindar de la renda familiar. 
 
La Beca General la convoca el Ministeri d’Educació, Cultura y Deporte. La Beca Equitat la 
convoca l’AGAUR. 



AJUTS I FINANCIACIÓ 

Consulta www.ub.edu/bkub 



Docència i estructura 



Estructura dels estudis a la universitat 

 

GRAU 
 

       

     

           4 cursos 

    3 cursos 

MASTER 

 

MÀSTER 
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Formació 

generalista 
Formació 

especialitzada 

complementària 

Formació 

avançada  

en tècniques 

d’investigació 



Estructura dels estudis 

universitaris 
 

Per obtenir un títol de grau, cal acumular un total de 240 crèdits ECTS, 

amb algunes excepcions (Medicina, Farmàcia, Odontologia,...), on el nombre 

de crèdits necessaris per obtenir el títol és superior. 

 

1 CRÈDIT ECTS equival a 25 hores de feina de l’estudiant, distribuïdes en  

 

 Classes lectives, teòriques o pràctiques 

 Estudi personal 

 Participació en seminaris, treballs, tallers, pràctiques o projectes. 

 Preparació i resolució d’exàmens i de proves d’avaluació. 

 

1 CURS = 1.500 HORES DE TREBALL = 60 CRÈDITS  

 

En totes les titulacions de grau és obligatori fer un treball de fi de 

grau de 6 a 30 crèdits, depenent de la titulació 

http://www.ub.edu/bkub/


PLA D’ACCIÓ TUTORIAL 
 

Als centres de la UB hi ha professors tutors que ajuden de manera 

personalitzada a l’adaptació a la vida universitària. 

Aquests professors tutors contribueixen a una educació global. L’ajut a 

l’alumnat és essencial per elaborar i revisar les seves aspiracions 

acadèmiques, professionals i personals. 

 

ESPORTISTES D’ÉLIT 
 

La tutorització d’aquests esportistes l’ajuden a resoldre els problemes que es 

puguin derivar de la participació en competicions, entrenaments, 

concentracions, etc. , per tal de: 

 Orientar l’estudiant esportista a l’hora de matricular-se i d’escollir 

itineraris. 

 Ser interlocutor entre l’estudiant  i professors implicats en possibles 

modificacions de dates o pràctiques acadèmiques. 

 Establir les recomanacions acadèmiques per al millor ajustament de la 

seqüència de les assignatures. 

http://www.ub.edu/bkub/


ERASMUS 

 
 

 El programa Erasmus permet als estudiants de la UB cursar estudis en 

una universitat de la Unió Europea o d’un país associat al programa.  

 Els estudiants reben un ajut econòmic proporcional a la durada en mesos 

de l’estada a la universitat estrangera i, posteriorment, reben el 

reconeixement de les assignatures cursades. 

 El període d’estudis pot ser d’un o dos semestres consecutius com a 

màxim, dins un curs acadèmic. 

 Els beneficiaris han de fer-se càrrec de totes les despeses derivades, tret de 

l’ajut econòmic esmentat. 

 Has d’haver superat 60 crèdits en el moment de fer la sol·licitud. 

 S’ha d’acreditar un nivell de capacitació lingüística. 

 Cada ensenyament proposa les universitat més adients per 

realitzar l’estada. 



Els serveis de la UB 



Allotjament 
 
A la UB podràs trobar l’allotjament que millor s’adapti a les teves necessitats: 
 
Col·legis Majors propis de la UB 

 
Col·legis Majors adscrits a la UB 

 

Residències universitàries (amb conveni amb la UB) 
 

Pisos per compartir 

 



Escola d’Idiomes Moderns (EIM) 
L’Escola d’Idiomes Moderns ofereix formació en 18 llengües estrangeres.  

La secció d’Anglès de l’EIM organitza cursos adreçats als alumnes de 2n cicle d’ESO (3r i 4rt) i de 
batxillerat, amb la finalitat de preparar el seu nivell abans d’accedir als estudis universitaris 

 
Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la  

Investigació (CRAI) 
 CRAI biblioteques ubicades als diversos campus 

 Serveis bibliotecaris i recursos d’informació 

 Personal amb coneixements i experiència  

 Catàleg del CRAI consultable des de qualsevol CRAI i xarxa informàtica UB 

 Servei de préstec de documents, llibres electrònics i ordinadors portàtils 

  



 
Servei d’Esports 

 
 Equipaments esportius : piscina, pistes de tennis i pàdel, sales d’activitats dirigides i de 

condicionament físic, camp de rugbi, ... 

 

 Activitats orientades a les competicions esportives intrauniversitàries  i interuniversitàries 
(handbol, bàsquet, futbol 7, futbol sala, rugbi, voleibol). 
 

 Integració en el programa d’esportistes d’alt nivell. 

 

  



Programes d’Integració 
 

Des de la Unitat de Programes d’Integració es desenvolupen diverses actuacions adreçades a estudiants 
amb discapacitat i d’altres que, per les seves circumstàncies, requereixen una atenció especial:  

 
Programa Fem Via, responsable de l’atenció directa a les necessitats especials de l’alumnat amb algun tipus 
de discapacitat 

 

Programa d’atenció temporal, per actuar en aspectes circumstancials que repercuteixen negativament en el 
procés de formació de l’alumnat. 

 

Recorda fer constar la teva situació en el procés de matriculació per gaudir de reserva de places i 
exempció en el pagament de crèdits. 

   

Més informació a: 

www.ub.edu/sae/integracio 

 



SERVEI D’ATENCIÓ A L’ESTUDIANT 
 
INFORMACIÓ, orientació, assessorament i ajut en el període d’aprenentatge i el procés d’inserció laboral 

 

MÓN UB, el portal d’informació per als estudiants 

 

Activitats específiques per a FUTURS ESTUDIANTS 

 

PROGRAMES D’INTEGRACIÓ adreçats a estudiants amb necessitats especials 

 

CLUB DE FEINA, l’assessorament tècnic especialitzat on podràs realitzar cursos específics per trobar feina. 

 

Servei d’ ORIENTACIÓ 

 

PRÀCTIQUES en empreses 

 

 

www.ub.edu/sae 
 

    



 

SERVEI D’ATENCIÓ A L’ESTUDIANT 

 
Edifici Adolf Florensa, 8 – Planta baixa 

 

Tel. 933 556 000 

 

sae@ub.edu 
 

 

 

www.ub.edu/sae 
 

    

mailto:sae@ub.edu


 

MOLTES GRÀCIES!! 
 

    




