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Com funciona el sistema universitari? 
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Què és un crèdit ECTS ? 

És la unitat de mesura del contingut de les assignatures i representa el volum de feina que tindrà l’estudiant per 

assolir els coneixements.  

1 crèdit = 25 hores treball estudiant 

GRAU 

4 anys 

240 

crèdits 

ECTS 

DOCTORAT

T Tesi doctoral 

MÀSTER 

universitari 

60-120 crèdits 

ECTS 

BATXILLERAT 

CFGS 
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Com funciona la preinscripció i matrícula? 

Ho fas per Internet a través 

d’accesnet.gencat.cat 

Has de posar-hi: 

  

  
Què vols estudiar? A quina universitat?  Tens fins a 8 opcions 

La UVic està integrada al 

mateix sistema de 

preinscripció universitària que  

les universitats públiques 
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La nota de tall 

La nota de tall és la relació entre el nombre de places d’una titulació  

i el nombre d’alumnes que la demanen 

Nota dels alumnes 

Nota de tall 

10 places 

14 14 14 12 12 10 9 8,5 7,5 7 6,5 6 
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Notes de tall  

2017-2018 
 

Ciències de l’Activitat  

Física i de l’Esport: 6,528 

 

Enginyeria de l’Automoció 

(UGranollers): 5,198 

 

Fisioteràpia: 6,422 

 

Medicina: 11,771 

 

Psicologia: 5,818 
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Model UVic 
 

De naturalesa pública i de gestió 

privada 

Preus a mig camí entre els públics 

i els privats 

Gairebé 6.000 estudiants 

Grups de classe reduïts 

Tracte personalitzat 

Metodologia basada en casos 

reals 

Instal·lacions adequades a cada 

titulació 

Professionals a l’aula  

Fort component pràctic 

Programes internacionals i 

pràctiques a l’estranger 
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Ciències Socials           EMPRESA 

Metodologia 

de l’estudi 

de cas 

Desenvolupar 

capacitats 

emprenedores 

i de lideratge 

Formar-se 

amb directius 

de recursos 

humans, 

finances i 

màrqueting 

El 90% dels 

titulats 

aconsegueixen 

feina abans 

d’un any 

Administració  

i Direcció d’Empreses 
 

Màrqueting  

i Comunicació Empresarial 
 

 

 

Beques  

Sí-Sí 

 
Estudio-Treballo 

Alt nivell 

d’internacio-

nalització 
 

Ensenyament 

progressiu de 

l’anglès 
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Ciències Socials           COMUNICACIÓ 

 Des de la 

premsa escrita, 

ràdio, 

televisió... a la 

comunicació en 

xarxa i per 

mòbil 

Servei 

d’audiovisuals: 

plató TV, plató 

de ràdio, 

càmeres de 

foto i vídeo... 

Creativitat  

com a eix  

vertebrador 

UVic  

Ràdio 

Comunicació Audiovisual 

Periodisme 

Publicitat i Relacions Públiques 

Beques  

Sí-Sí 

 
Estudio-Treballo 

Nous 

equipaments 

i 

instal·lacions 

punteres 

Ensenyament 

progressiu de 

l’anglès 

Alt nivell 

d’internacio

-nalització 
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ESPORT 

Ciències de l’Activitat Física 

i de l’Esport 

Ciències Socials  

Nombre 

elevat de 

classes 

pràctiques 

Futbol, bàsquet, 

gimnàstica, 

rugbi, handbol, 

atletisme, 

voleibol, natació 

Pràctiques 

obligatòries en 

centres esportius; 

d’educació física i 

salut; clubs 

esportius; 

rendiment i lleure 

Laboratori 

d’entrenament 

i valoració 

funcional 

Per accedir es requereix superar 

una prova d’aptitud personal (PAP) 
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EDUCACIÓ 

Espais 

especialitzats: 

Aula d’educació 

visual i plàstica, 

música, 

psicomotricitat i 

joc dramàtic 

Classes de 

simulació 

d’educació 

infantil. 

Formació de  

professionals per  

l’acompanyament  

social i educatiu 

a infants,  

joves i persones  

adultes 

Psicologia: 

•Educativa 

•Clínica 

•Social 

Ciències Socials   

Mestre d’Educació Infantil 

Mestre d’Educació Infantil / Primària 

amb Menció en Llengua Anglesa 

Mestre d’Educació Primària 

Educació Social 

Psicologia 
 

Per accedir a qualsevol dels graus 

en  Mestre es requereix superar 

una prova d’aptitud personal (PAP) 
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Ciències de la Salut 

Formació  

científica i  

humanística 

Pràctiques  

al Centre  

Internacional  

de Simulació i  

Alt Rendiment  

Clínic 

Metodologia  

basada en  

casos reals 

SALUT 

Increment  

del número de  

pràctiques tant  

internes com  

externes 

Infermeria 

Fisioteràpia 

Nutrició Humana i Dietètica 

Teràpia Ocupacional 

Psicologia 

Aprenentatge- 

servei 

basat en la  

realitat 

Psicologia: 

•Educativa 

•Clínica 

•Social 

 Nutrició Humana i  

Dietètica i Teràpia  

Ocupacional també  

semipresencial 
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Medicina 

Aprenentatge 

basat en  

Casos clínics 

Dues unitats  

docents, a Vic i  

Manresa 

Preinscripció 

universitària 

SALUT 

80 alumnes  

en dos grups 

Simulació,  

pràctiques  

clíniques,  

treball  

cooperatiu 

Medicina 

integral i 

comunitària 
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Ciències BIOCIÈNCIES 

El primer any  

i mig tots els  

graus de  

Biociències són 

 de tronc comú 

Conferències  

i jornades 

científiques 

amb 

investigadors 

de prestigi 

Tècniques  

d’aprenentatge  

docent basat  

en problemes 

(ABP) 

Proximitat 

geogràfica 

al medi 

natural 

Biologia 

Biotecnologia 
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Enginyeries ENGINYERIES / MULTIMÈDIA 

Conferències  

i jornades  

científiques amb 

 investigadors  

de prestigi 

Tronc comú del  

primer any o any  

i mig en els  

graus  

d’enginyeries  

Participació  

en competicions  

robòtiques 

i premis de  

Multimèdia 

Tècniques  

d’aprenentatge  

docent basat  

en projectes 

(ABP) 

Enginyeria Biomèdica 

Enginyeria de l’Automoció (UGranollers) 

Enginyeria Mecatrònica 

Multimèdia, Aplicacions i Videojocs 

Beques  

Sí-Sí 

 
Estudio-Treballo 



Modalitat 

semipresen-

cial i online 
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Accés als més 

avançats 

programes de 

traducció 

assistida  

Pràctiques en 

àmbits 

nacionals o 

internacionals 

Llengües 

d’estudi: 

Català o 

castellà, 

anglès, francès 

o alemany 

Disseny. Quatre 

itineraris: Gràfic i 

Comunicació 

Visual; d’Interiors; 

de Moda; i 

Audiovisual 

Arts i Humanitats DISSENY / TRADUCCIÓ 

Traducció, Interpretació i Llengües 

Aplicades (UOC-UVic) online 

Disseny (BAU) – centre adscrit 
 



Cicles Formatius de Grau Superior 

16 

Estudiar en 

un entorn 

universitari 

Aprèn treballant. 

Combina la  

formació laboral 

i l’acadèmica 

La  

UVic-UCC 

convalida  

l’equivalent a  

un any acadèmic  

de la titulació 

de Grau 

Sectors  

a l’alça amb  

forta demanda  

professional 

Professors i  

professionals 

en actiu 

www.uvic.cap/cp 

Animació 3D, Jocs i Entorns 

Interactius (Vic)  

 

Desenvolupament d’Aplicacions 

Multiplataforma (Vic)  

Màrqueting i Publicitat                             
(Granollers) 

Processos i Qualitat en la  

Indústria Alimentària (Olot)                                                    

Pròtesis Dentals (Manresa)   
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Més informació:                                www.uvic.cat  

http://info.uvic.cat/estudis/ 
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Consultori:  

Pregunta’ns el que vulguis 

 

Què han estudiat els teus 

ídols? 

 

Test d’aptituds: 

T’ajudarà a saber què 

estudiar 

 

 

 

Classes de preparació de les 

PAP de Mestres i CAFE 

 

Exàmens de selectivitat amb 

les respostes 

 

Treballs de Recerca: 

T’ajudem a triar el tema  

i a fer la presentació oral 
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Programes de 

Beques i Ajuts 

Ajut UVic - UCC 

Beca del Ministeri d’Educació 

Pràctiques externes no curriculars 

amb beca d’estudi UVic - UCC 

Beca al talent educatiu (MEI i MEP) 

Beques Sí-Sí  (Estudio-Treballo) 

Beques exclusives per Medicina 

4.299.664,77 € en beques el curs 

2016-2017 
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Serveis als estudiants  

Carnet UVic online 

Carnet d’Esports online 

Escola d’Idiomes i Aula d’Autoaprenentatge 

Préstec de material audiovisual 
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Viure a Vic 

Residències universitàries 

• Ruvic 

• Sant Miquel dels Sants 

• Residència Universitària 

Seminari Vic 

• Pis d’estudiants 

 

 

Estudiar a Vic 

Bus 

Tren 

Cotxe 

• Propi 

• Fes e_dit (cotxe compartit) 

Venir a Vic 
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Jornada de  
Portes Obertes 
Atenció personalitzada 

Demostracions pràctiques 

Tallers 

Visites guiades 

Sessions d’orientació 

24 de març de 2018 
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El món 
necessita  
gent com tu 

#ànimsuvic  

www.uvic.cat 

#uviclife    #ensagradaelquefem  


