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(E - 9) ACCÉS A LA UNIVERSITAT CURS 2022-2023 
 
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, que és 
compatible amb la preinscripció a universitats privades, a distància i amb la dels cicles 
formatius de grau superior. 
 
La preinscripció universitària és del 7 de juny a l’1 de juliol 2022.  
Es poden posar fins a vuit preferències, per ordre d’interès personal a 
https://accesuniversitat.gencat.cat 
 
Estudis amb PAP – Prova d’Aptitud Personal: 
- Cinematografia (ESCAC/UB), Màrqueting – docència en anglès (ESIC/URV), Pilot d'aviació 
comercial i operacions aèries (URV),Producció de música i so per a la indústria de 
l’entreteniment (UB), Traducció i interpretació -anglès- (UAB i UPF) i Traducció i Interpretació 
-anglès- / Llengües Aplicades (UPF): matrícula del 7 al 13 de juny de 2022. 
- Per a l’accés als Graus en educació infantil i primària: 1a convocatòria del 7 al 15 de febrer 
/ 2a convocatòria del 13 al 23 de juny de 2022. 
*Aquest 2022, tampoc no hi  ha PAP per als estudis de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport 
(UB, UPF, UdL i UVic – UCC). 
 
Cal assegurar-se que un cop feta la preinscripció s’ha gravat correctament i estar atent que la 
documentació estigui validada i apareix en color verd. Si per algun motiu no es pot validar, cal 
contactar amb l’Oficina d’Accés a la Universitat:  

 
Oficina d’Accés a la Universitat 

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

 Horari d’atenció: de dilluns a divendres, matins de 9 a 2. 
 Si cal anar-hi presencialment, s’ha de demanar cita prèvia. 

 
RESULTAT DE LA PROVA DE SELECTIVITAT (PAU) 
A partir del 29 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: 13 de juliol, per Internet, a:  
https://accesuniversitat.gencat.cat 
 
 

Més informació: 
 
SIAJ. Servei d’Informació i Assessorament per a Joves  
C/ de la Fruita, 13, Vilafranca del Penedès https://joventut.vilafranca.cat 
Tel. 93 892 20 20 / Whatsapp: 620 804 775 / siaj@vilafranca.org  
  
Horari d’atenció: de dilluns a divendres, els matins d’11 a 2, i dilluns, dimecres i dijous, les 
tardes de 5 a 8. 
 
Horari d'estiu del 20/06 a l’11/09 de 2022: de dilluns a divendres, els matins de 10 a 2 i 
dilluns, tarda de 5 a 8. 
(Tancat per vacances del 16 d’agost al 2 de setembre de 2022) 
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