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CONVOCATÒRIA DE JUNY*

Preinscripció:  
del 5 de juny al 2 de juliol

Notes de les PAU: 
27 de juny

Notes de tall: 
12 de juliol

Assignació: 
1a assignació: 11 de juliol
2a assignació: 24 de juliol

Activació del tràmit “Assignació definitiva”  (acceptar com a vàlida l’opció 
assignada): 
del 12 al 16 de juliol a través del portal accesuniversitat.gencat.cat

Activació del tràmit “Continuar en el procés de reassignació de places”: 
del 24 de juliol al 31 d’agost

Matrícula dels alumnes assignats en 1a preferència (1a assignació): 
del 13 al 18 de juliol

Matrícula dels alumnes “Assignació definitiva” (1a assignació): 
18 de juliol 

Matrícula 2a assignació (alumnes assignats en altres preferències): 
25, 26 i 27 de juliol

(*) dates provisionals pendents d’aprovació



Seu de l’Oficina d’Accés  
a la Universitat (Vic)
C. Sagrada Família, 7. 08500 Vic 
Tel: (+34) 938 815 503
aga@uvic.cat 

(*) dates provisionals pendents d’aprovació

Oficina d’Accés a la Universitat
Via Laietana, 2. 08003 Barcelona
Tel:  (+34) 932 230 323 

(+34) 932 232 591 
accesnet.sur@gencat.cat  

CONVOCATÒRIA DE SETEMBRE*

Preinscripció: 19 i 20 de setembre

Assignació: 26 de setembre

Matrícula: 27 i 28 de setembre

CONVOCATÒRIA D’OCTUBRE*

Preinscripció: del 3 al 5 d’octubre

Assignació: 8 d’octubre

Matrícula: 9 d’octubre

CONVOCATÒRIA DE FEBRER 2019*

Preinscripció: del 5 al 7 de febrer 

Assignació: 11 de febrer

Matrícula: 13 i 14 de febrer

accesuniversitat.gencat.cat



PROVES D’APTITUD PERSONAL (PAP)

PAP per accedir al grau de CAFE

CONVOCATÒRIA DE JUNY:

•	Preinscripció i matrícula: del 5 al 12 de juny de 2018

•	Dia de les proves a la UVic: 18 de juny de 2018

•	Publicació dels resultats i reclamacions de la prova: el mateix dia de la prova a la 
tarda, a la web UVic

PAP per accedir als graus en Educació Infantil i Primària

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA:

•	Preinscripció i matrícula: del 24 de maig al 6 de juny de 2018

•	Dia de la prova: 16 de juny de 2018

•	Publicació dels resultats i reclamacions de la prova: 27 de juny de 2018

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA:

•	Preinscripció i matrícula: del 12 al 16 de juliol de 2018

•	Dia de la prova: 20 de juliol de 2018

•	Publicació dels resultats i reclamacions de la prova: 27 de juliol de 2018 

Acreditació del nivell de llengua anglesa per accedir al grau en Mestre 
d’Educació Infantil / Mestre d’Educació Primària (menció en llengua anglesa)

•	Preinscripció i matrícula: del 5 al 12 de juny de 2018

•	Dia de la prova: El 19 de juny de 2018

•	Publicació dels resultats i reclamacions de la prova: El 27 de juny de 2018

La matrícula de les PAP es fa al portal accesuniversitat.gencat.cat

www.uvic.cat/pap-mestre
www.uvic.cat/prova-nivell

file:///\\fitxers2.uvic.local\U\Marqueting\OFFLINE\MATERIAL%20INFORMATIU\2017-2018\DOSSIER\Dossier%20PAP%20CAFE-%20Mestres\www.uvic.cat\prova-nivell


PREUS CURS ACADÈMIC 2018-2019*  

TITULACIONS Nombre 
de crèdits

Preu ECTS 
graus

Total amb taxes 
i assegurances 

incloses

Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar

Grau en Fisioteràpia 60 94,28 € 5.948 €

Grau en Infermeria 60 89,20 € 5.643 €

Grau en Nutrició Humana i Dietètica 60 84,55 € 5.364 €

Grau en Teràpia Ocupacional 60 80,13 € 5.099 €

Facultat d’Empresa i Comunicació

Grau en Administració i Direcció d'Empreses 60 84,55 € 5.364 €

Grau en Comunicació Audiovisual 60 89,20 € 5.643 €

Grau en Màrqueting i Comunicació Empresarial 60 84,55 € 5.364 €

Grau en Periodisme 60 89,20 € 5.643 €

Grau en Publicitat i Relacions Públiques 60 89,20 € 5.643 €

Facultat de Ciències i Tecnologia

Grau en Biologia 60 89,20 € 5.643 €

Grau en Biotecnologia 60 89,20 € 5.643 €

Grau en Enginyeria Biomèdica 60 89,20 € 5.643 €

Grau en Enginyeria de l’Automoció 60 89,20 € 5.643 €

Grau en Enginyeria Mecatrònica 60 89,20 € 5.643 €

Grau en Multimèdia. Aplicacions i videojocs 60 89,20 € 5.643 €

Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes

Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport 60 89,20 € 5.643 €

Grau en Educació Social 60 80,13 € 5.099 €

Grau en Mestre d’Educació Infantil 60 80,13 € 5.099 €

Grau en Mestre d’Educació Infantil / Mestre d’Educació 
Primària (Menció en Llengua Anglesa)

60 80,13 € 5.099 €

Grau en Mestre d'Educació Primària 60 80,13 € 5.099 €

Grau en Psicologia 60 89,20 € 5.643 €

Facultat de Medicina

Grau en Medicina** 60 225 € 13.791 €

** El grau en Medicina és gestionat per la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut, de caràcter privat, motiu pel qual el 
preu del crèdit no està subvencionat per la Generalitat de Catalunya.

Per al règim econòmic del grau en Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades (grau interuniversitari impartit per la UVic-UCC i la 
UOC), cal consultar directament a la UOC.

www.uvic.cat/preus/graus

La matrícula de cada curs acadèmic inclou les taxes i assegurances següents:
Taxes de gestió de l’expedient: 125 € / Recursos d’aprenentatge i suport a la docència: 115 € / Assegurances de graus 
(accidents, responsabilitat civil i activitats de risc): 50 € / Assegurança escolar obligatòria (menors de 28 anys): 1,12 €

(*) preus i taxes provisionals pendents d’actualització



SISTEMES DE PAGAMENT I DESCOMPTES

El pagament de la matrícula es pot fer de les formes següents:

Pagament únic domiciliat
 · Comporta un descompte de l’1% sobre l’import dels crèdits matriculats.
 · Cal que facilitis el teu número de compte per tal de domiciliar el pagament.
 · El rebut es cobrarà tres dies després de formalitzar la matrícula.

Pagament fraccionat domiciliat (en dues parts)
 · Consisteix a pagar la matrícula en dues fraccions del 50% dels crèdits matriculats, 

l’una en el moment de formalitzar la matrícula i l’altra l’1 de desembre. Les taxes i 
assegurances es cobraran en el primer pagament.

 · Cal que facilitis el teu número de compte per tal de domiciliar els pagaments.
 · El rebut es cobrarà tres dies després de formalitzar la matrícula.

Pagament per quotes mensuals
 · Consisteix a fer un pagament d’una entrada d’un 15% del total de la matrícula i la 

resta repartit en quotes mensuals durant el curs acadèmic.
 · El rebut de l’entrada es cobrarà tres dies després de formalitzar la matrícula.
 · Cal fer el tràmit del finanaçament un cop feta la matrícula amb les entitats 

financeres següents: BBVA (entitat col·laboradora), Banc Sabadell, CaixaBank, Caixa 
Enginyers, Banc Santander.

Altres opcions de finançament
 · La UVic-UCC compta amb ofertes de diferents entitats bancàries per tal que puguis 

accedir a préstecs d’estudi a llarg termini amb condicions favorables.
 · Aquests préstecs poden cobrir l’import de la matrícula i altres despeses 

relacionades (material, desplaçaments, allotjaments, etc.)

Per informació específica de sistemes de pagament del grau en Medicina consulteu 
umedicina.cat

www.uvic.cat/sistemes-de-pagament-i-descomptes

http://www.uvic.cat/sistemes-de-pagament-i-descomptes


BEQUES (Estudiants de nou accés. Campus UVic)

Beca General del Ministeri (Agaur): Estudiants universitaris matriculats amb domicili 
familiar a l’Estat Espanyol. La convocatòria estableix requisits acadèmics i econòmics.
Pels alumnes de 1r curs la nota mínima per obtenir beca és de 5,50 (fase general)

Components de la beca: 
•	Beca de matrícula: Cobreix aproximadament un 20% del preu del crèdit de la matrícula.
•	Quantia fixa lligada a la renda: 1500€
•	Quantia fixa lligada a la residència: 1500€
•	Quantia variable: Mínima 60€ / Altres quanties lligades a posteriors resolucions

Pendent de confirmació dels requisits i quantitats fins que no es publica la convocatòria 

Beca General del País Basc: Estudiants universitaris matriculats amb domicili familiar al 
País Basc. La convocatòria estableix requisits acadèmics i econòmics.

Components de la beca: 
•	Beca de matrícula: Preu públic establert pel curs vigent
•	Material didàctic: 239€ - 307€ - 380€
•	Desplaçament interurbà dins de la Comunitat Autònoma: 192€ - 386€ - 763€ - 993€
•	Aprofitament acadèmic: 200€ - 400€
•	Residència: 2400€ - 3336€
•	Extraordinari: 1500€

Pendent de confirmació dels requisits i quantitats fins que no es publica la convocatòria

Ajut a l’estudi de la UVIC-UCC: Estudiants matriculats a un grau de la UVic que reuneixen 
els requisits econòmics i acadèmics establerts a la convocatòria. Finançat per la UVic i 
l’Agaur. Aproximadament s’atorguen 450 beques d’un import d’entre 400€ i 500€.
Ajut compatible amb la Beca del Ministeri i l’Ajut del Fons Social.

Ajut del Fons Social: Estudiants matriculats a un grau de la UVic i que tinguin dificultats 
econòmiques per continuar els estudis a causa de la seva situació familiar, econòmica o 
social.
Aproximadament s’atorguen 80 beques d’un import de 750€ cadascuna
Ajut compatible amb la Beca del Ministeri i l’Ajut a l’Estudi de la UVic-UCC.

Beques al talent educatiu: 10 beques d’un 40% de descompte sobre els crèdits de la 
matrícula, per aquells estudiants dels graus en Mestre d’Educació Infantil i Mestre 
d’Educació Primària (excepte els estudiants del doble grau), que triïn la UVic en primera 



opció a la preinscripció universitària i compleixin els requisits econòmics i acadèmics 
establerts a la convocatòria.

Beques doble grau de MEI/MEP en menció en llengua anglesa: beques d’un 50% de 
descompte sobre els crèdits matriculats pels estudiants del doble grau de mestres. 
(Pendent de confirmació per part de la DGU del nombre de beques i dels requisits 
acadèmics).

Premis treballs de recerca de batxillerat: Beca UVic-UCC als premiats als millors treballs 
de recerca de Batxillerat de 2017-2018 i que es matriculin a un grau de la UVic.
4 beques d’un 40% de descompte sobre els crèdits matriculats

Beca social a l’excel·lència universitària Comtal Vila de Ripoll: Estudiants matriculats a 
un grau de la UVic, que tenen la seva residència familiar a la Vila de Ripoll des de fa 2 anys 
com a mínim. S’ofereixen 2 beques de 2500€ cadascuna. La convocatòria també estableix 
criteris econòmics i acadèmics.

Beca social a l’excel·lència universitària Ciutat de Vic: Estudiants matriculats a un grau de 
la UVic, que tenen la seva residència familiar a Vic des de fa 2 anys com a mínim. S’ofereix 1 
beca de 2500,00€. La convocatòria també estableix criteris econòmics i acadèmics.

Beca Club Bàsquet Vic: Estudiants matriculats a un grau a la UVic i que siguin jugadors del 
primer equip masculí del Club Bàsquet Vic.  S’ofereixen 2 beques de 2000,00€ cadascuna.

Beca Club Patí Vic: Estudiants matriculats a un grau a la UVic i que siguin jugadors del 
primer equip masculí  o femení del Club Patí Vic.  S’ofereix 1 beca d’un 40% de descompte 
sobre els crèdits matriculats.

Beca Club Balonmano Granollers: Estudiants matriculats a un grau a la UVic i que siguin 
jugadors del primer equip masculí  o femení del Club Balonmano Granollers.  S’ofereixen  2 
beques d’un 40% de descompte sobre els crèdits matriculats.

Altres beques

Beca Sí-Sí: Beca que et permet finançar els estudis mentre treballes a una empresa afí al 
grau. (Servei de Carreres Professionals)

Pràctiques externes no curriculars amb beca d’estudi de la UVic-Ucc: Estudiants 
matriculats a la UVic-UCC que vulguin realitzar tasques de col·laboració a canvi d’un ajut 
econòmic. El màxim per gaudir d’aquesta beca és de 2 cursos acadèmics.



Hores de pràctiques Import  total Import mensual 

4 hores diàries 3.101,20 € 310,12 € x 10 mesos 

Aquesta beca consta d’una aportació econòmica en concepte de borsa d’estudi que el 
becari percebrà repartit mensualment i d’un descompte en el preu de la matrícula que 
serà del 40% sobre un total màxim de 32 crèdits matriculats que es percebrà al final de la 
pràctica. 

Per informació específica de beques del Grau en Medicina consulteu umedicina.cat

www.uvic.cat/beques

http://www.uvic.cat/beques


ALLOTJAMENT

Viure en una residència universitària 

 · RUVIC: 93 860 00 95
 - Mixta. 297 places.
 - Habitacions individuals / dobles amb dret a cuina
 - www.ruvic.cat
 - info@ruvic.cat
 - Preu: de 293 € a 506 €

 · Seminari Vic:  93 886 15 55
 - Mixta. 27 places
 - Habitacions individuals amb bany, connexió a Internet i televisió
 - Pensió completa
 - http://residencia.seminarivic.cat
 - estades@seminari.cat
 - Preu: de 500 € a 800 €

 · Sant Miquel dels Sants: 93 886 22 47
 - Noies. 60 places
 - Habitacions individuals
 - Pensió completa
 - resimiquelvic@hotmail.com
 - Preu: 580 €

Compartir pis amb altres estudiants

 · Per tal d’oferir i/o demandar pisos/habitacions vacants agrairem us poseu en contacte 
amb el servei UHub, on us facilitarem tota la informació referent a l’oferta de pisos: 

UHub, Servei a la Comunitat Universitària
Campus Miramarges ( edifici F - planta baixa - espai F005)
Tel. 93 881 55 11
uhub@uvic.cat 

 · També s’ofereix l’opció de lloguer d’habitacions o pisos a la pàgina de Facebook de “Pis en 
Pis - Pisos d’estudiants Vic”.

www.uvic.cat/uhub/habitatge/residencies
www.uvic.cat/uhub/habitatge/pisos



TRANSPORT

 · Compartir transport amb altres membres de la comunitat a través de la plataforma 
online fesedit.cat

 · Informació sobre transport públic:

BUS

-  Si vens del Barcelonès: SAGALÉS (902 130 014 – www.sagales.com) Bus exprés  
directe.

- Si vens del Ripollès: TEISA (972 204 868 – www.teisa-bus.com)

- Si vens de la Garrotxa: TEISA (972 204 868 – www.teisa-bus.com)

-  Si vens d’alguna població de l’Eix Transversal: EIXBUS (972 204 868 – www.teisa-bus.
com)

TREN

-  Per arribar a Vic des de l’estació de Sants o de la Plaça de Catalunya de Barcelona, 
s’han d’agafar els trens de la Línia 3 en direcció a Vic, Ripoll, Puigcerdà o La Tour de 
Carol (tots tenen parada a Vic).

-  Es poden consultar els horaris de tren a www.renfe.com/viajeros/cercanias/bar-
celona/index.html trucant al 902 240 202.

www.uvic.cat/uhub/transport



CONTACTA AMB NOSALTRES

Informació i orientació a futurs estudiants:     938 816 177
De dilluns a divendres de 9.00h a 14.00h i de 16.00h a 19.00h

universitatdevic@uvic.cat

WhatsApp: 690 806 511

Altres contactes d’interès

Àrea de Gestió Acadèmica (tràmits acadèmics)   938 815 503 aga@uvic.cat

Beques   938 816 171 beques@uvic.cat

UHub: Servei a la Comunitat Universitària   938 815 511 uhub@uvic.cat

Servei d’Inserció Laboral   938 815 533 insercio.laboral@uvic.cat

Àrea de Relacions Internacionals   938 816 176 relin@uvic.cat

Escola d’Idiomes   938 815 517 ei@uvic.cat

www.uvic.cat

Universitat de Vic
Universitat Central de Catalunya

C. de la Sagrada Família, 7
08500 Vic. Barcelona

Segueix-nos a:

http://www.uvic.cat/node/395
mailto:aga@uvic.cat
http://www.uvic.cat/beques
mailto:beques@uvic.cat
http://www.uvic.cat/insercio
mailto:insercio.laboral@uvic.cat
mailto:insercio.laboral@uvic.cat

