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Ciències de la Salut i ADE amb Informàtica, les
notes de tall més altes a la UdL

Les sol·licituds totals augmenten prop del 37% i els assignats,
un 10,4%
Les titulacions relacionades amb Ciències de la Salut són
les que tenen una nota de tall més alta per al curs
2020-2021 a la Universitat de Lleida (UdL), segons les
dades que ha fet públiques avui el Consell Interuniversitari
de Catalunya. El grau de Medicina torna a encapçalar el
llistat, amb  un 12,680. Segueixen Ciències Biomèdiques,
amb un 12,095; el doble grau d'Infermeria i Fisioteràpia,
amb un 12,065; Fisioteràpia i Ciències de l'Activitat Física
i de l'Esport, amb un 11,697; i Administració i Direcció
d'Empreses (ADE) i Enginyeria Informàtica, que amb un
11,330 supera enguany a Ciència i Producció Animal /
Veterinària, amb un 11,198, i a Infermeria, amb un 11,110
a Lleida i un 10,458 al campus UdL-Igualada.

La UdL ofereix un total de 2.430 places de primer pel proper curs. Els sol·licitants totals han augmentat un
36,76% respecte el curs anterior, passant de 13.169 a 18.011. Aquest increment també es reflecteix en les
assignacions totals, que han passat de 2.458 a 2.714, el que representa un 10,41% més. Tot i que la xifra de
sol·licitants en primera preferència ha pujat un 20,73% (3.394 pels 2.811 de 2019), els assignats en primera
preferència han passat de 1.608 a 1.529.

"El resultat global d'aquesta primera assignació el podem qualificar de molt positiu, doncs la Universitat de
Lleida ha cobert en escreix les 2.430 places d'oferta, ha incrementat la nota de tall en el 47% de les seues
titulacions i la demanda de places de grau ha millorat a tots els centres", destaca el vicerector d'Ordenació
Acadèmica, Francesc Giné. "Aquest curs hem tingut un important increment de més d'un punt en les notes de
tall del grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives que es va iniciar el curs passat o la doble titulació
d’Educació Infantil i Primària", afegeix.

Al marge dels estudis relacionats amb la salut, destaca la bona demanda a dos dobles graus de la Facultat
d'Educació, Psicologia i Treball Social: Educació Primària i Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, amb una
nota de tall de 10,176; i Educació Infantil i Educació Primària, amb un 9,398. A l'Escola Politècnica Superior,
Disseny Digital i Tecnologies Creatives té 52 alumnes assignats a primer, ampliant les 48 places inicials. La
seua nota de tall és de 8,856.

A la Facultat de Lletres, la nota de tall més alta correspon un any més a Comunicació i Periodisme Audiovisuals,
amb un 7,546; seguida per Estudis Anglesos i Traducció, amb un 7,078. Destaca l'augment d'interès pels graus
de Geografia, amb 8 assignats en primera preferència i 13 totals (quan al 2019 van ser 2 i 5, respectivament); i
Història de l'Art i gestió del patrimoni cultural, amb 13 assignats en primera preferència quan al 2019 van ser 4.

Respecte a les titulacions ofertes en el campus UdL-Igualada "cal destacar la bona acollida que ha obtingut la
nova titulació d'ADE que s'endega aquest curs 2020-21 amb 48 estudiants assignats, cobrint la totalitat de
l'oferta de places", subratlla el vicerector d'Ordenació Acadèmica.
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A nivell de tot Catalunya, 54.936 estudiants han realitzat la preinscripció (pels 47.559 del 2019) i un 81,16%
(44.588) ja tenen assignada plaça en una universitat pública. D'aquests, 27.201 en primera preferència. Les
notes d'admissió més altes són, per novè any consecutiu, les del doble grau de Física i Matemàtiques, amb un
13,528 a la Universitat Autònoma de Barcelona i un 13,506 a la Universitat de Barcelona.

El període de matrícula de l'estudiantat assignat en primera preferència a les universitats públiques es
desenvolupa de 7 al 10 de setembre i els de la segona assignació, entre els dies 21 i 23 del mateix mes.
L'alumnat que realitzi la selectivitat a la tardor es podrà matricular els dies 19 i 20 d'octubre.
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