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(E - 9) ACCÉS A LA UNIVERSITAT 2017-2018 
 
PREINSCRIPCIÓ 
Aquesta preinscripció és per a les 7 universitats públiques de Catalunya i la 
universitat de Vic – Central de Catalunya. Només es pot fer una sola sol·licitud de 
preinscripció. En canvi, aquesta preinscripció és compatible amb la preinscripció a 
universitats privades, a distància i amb la dels cicles formatius de grau superior. 
 
La preinscripció és entre el 6 de juny i el 3 de juliol (pendent d’aprovació), a 
https://accesnet.gencat.cat. Es poden posar fins a vuit preferències, per ordre 
d’interès personal.   
 
Els Graus en Ciències de l'activitat física i de l'esport (INEFC-UB, INEFC-UdL, UPF, 
URV i UVic-UCC), Cinema i mitjans audiovisuals (ESCAC/UB), Pilot d'aviació 
comercial i operacions aèries (CESDA/URV), Traducció i interpretació -anglès- (UAB 
i UPF) i Traducció i Interpretació -anglès- / Llengües Aplicades (UPF). requereixen 
superar una prova d’aptitud personal (PAP), en aquest cas la preinscripció és del 6 
al 13 de juny.  
Prova d'aptitud personal (PAP) per a l’accés als graus en educació infantil i primària: 
matrícula del 24 de maig al 7 de juny. 
 
Cal assegurar-se que un cop feta la preinscripció s’ha gravat correctament, per això 
quan es vagi a imprimir cal que hi aparegui la data i hora de gravació. 
           
Un cop feta cal imprimir-ne una còpia per a vosaltres, com a comprovant. I caldrà 
portar o enviar, si és necessari (no caldrà fer-ho si la teva nota ja està validada i 
apareix en color verd), la documentació relativa als estudis que donen accés a la 
universitat a l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat fins al 3 de juliol a: 
 

- Per correu (Certificat administratiu) o 
- Personalment a l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat 

 
  Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat    

Via Laietana, 2. 08003 Barcelona 
Tel. 93 223 03 23 / 93 223 25 91 

  De 9 del matí a 2 del migdia, de dilluns a divendres. 
 

RESULTAT DE LA PROVA DE SELECTIVITAT (PAU) 
A partir del 28 de juny, es podran consultar a Internet.  
 
CANVIAR LES PREFERÈNCIES DE LA PREINSCRIPCIÓ 
Es poden canviar les preferències fins al darrer dia de la convocatòria, recordeu, 
però, que és una manifestació d’ordre de preferències i que les notes de tall d’altres 
cursos només són orientatives. 
 
RESULTAT DE LA PREINSCRIPCIÓ 
Les assignacions de places es coneixen el dia 11 de juliol,  per Internet, a 
https://accesnet.gencat.cat. 
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(E -10) ASSIGNACIÓ DE PLACES I MATRÍCULA A LA UNIVE RSITAT - CURS 2017-2018 
 
Les assignacions de places es coneixen el dia 11 de juliol,  per Internet a 
https://accesnet.gencat.cat. 
 
⇒ Si t’han assignat la primera opció 
 

• Has de fer la matrícula entre el 13 i 18 de juliol. 
• Cal informar-te a cada centre universitari sobre el procés de matrícula.  
• Recorda que si no et matricules en aquestes dates, perds la plaça assignada. 

 
⇒ Si t’han assignat entre la 2a i la 8a opció  
 

• D’entrada, has de saber que la plaça és provisional però segura . 
És provisional , perquè hi haurà una 2a assignació, el 24 de juliol, i encara pots 
aconseguir una preferència millor de la que t’han assignat. Per exemple, si tens la 
quarta encara pots aconseguir la tercera, la segona o la primera! 
És segura , perquè aquesta plaça ja no la perds. 
El 24 de juliol, podràs tornar a fer la consulta de les assignacions, a veure si ha 
millorat la teva plaça. En aquest cas la matrícula és del 25 al 27 de juliol. Si no la fas 
perds la plaça. 

 
IMPORTANT:  Si t’han assignat entre la 2a i la 8a preferència, et matricules de la 
mateixa entre el 25 i el 27 de juliol. Però si igualment encara t’interessa la possibilitat 
de millorar, tens l’opció de clicar entre el 24 de juliol a l’1 de setembre “Continuar en 
el procés de reassignació de places” , d’aquesta manera continues en el procés de 
reassignació del setembre. Si llavors et donen una preferència millor, podràs fer, si 
vols, un canvi de matrícula.  
 

• Si la plaça assignada ja t’està bé (Per exemple, t’han assignat la segona opció, i la 
que vas posar primera és segur que ja no t’interessa), pots fer la renúncia a la 2a 
assignació , entre el 12 i el 14 de juliol, d’aquesta manera la teva opció assignada es 
converteix en definitiva, i et podràs matricular el 18 de juliol al centre assignat. 
Important!  La renúncia no s’ha de fer mai si encara es vol millorar la plaça que t’han 
assignat provisionalment.  

 
⇒ Si, de moment, no t’assignen cap opció 
 

• Hauràs d’estar atent a la 2a  assignació, el dia 24 de juliol. 
• Si encara no tens plaça i vols continuar en el procés de preinscripció per poder 

obtenir una assignació, has de marcar “Continuar en el procés de reassignació de 
places”  entre el 24 de juliol i l’1 de setembre. La primera reassignació de places de 
la convocatòria de juny es farà pública el 5 de setembre. 

• Si tot i així, no aconsegueixes plaça, recorda que existeix una nova preinscripció els 
dies 20 i 21 de setembre, amb els estudis que encara tenen places vacants.  

 
Més informació a: 
SIAJ. Servei d’Informació i Assessorament per a Jov es 
C/ de la Fruita, 13, Vilafranca del Penedès 
Tel. 93 892 20 20 / http://joventut.vilafranca.cat  / siaj@vilafranca.org   
 
Horari d’atenció : 
De dilluns a divendres, els matins d’11 a 2, i dilluns i dimecres, les tardes de 5 a 8. 
Horari d'estiu de dilluns a divendres, els matins de 10 a 2 i dimecres, tarda de 5 a 8. 


