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El procés de Bolonya 

El juny de 1999 els ministres d’educació superior de 29 països europeus varen signar la Declaració de Bolonya, que 
estableix els fonaments per a la construcció de l’espai europeu d’educació superior (EEES) amb l’horitzó 
d’implementació general al 2010. L’objectiu de l’EEES és la millora de la qualitat i la competitivitat internacional de 
l’educació superior a Europa, tot permetent incrementar la mobilitat i l’ocupació dels titulats universitaris europeus. 
Aquest procés de canvi dels estudis universitaris es coneix popularment com el “procés de Bolonya”, ja que és en 
aquesta ciutat on es va signar el document inicial de referència, i està basat, principalment, en l’adopció d’una 
estructura comparable de les titulacions a nivell europeu i en una renovació metodològica docent. 

D’acord amb els objectius establerts per l’EEES, els estudis universitaris oficials, s’estructuren en tres cicles denominats, 
respectivament, grau, màster i doctorat. 

• Els estudis de grau ofereixen una formació acadèmica i professional que capacita els estudiants per incorporar-
se al món laboral.  

o Haver superat entre 240 – 360 crèdits ECTS 
o Període d’estudi 4, 5 o 6 anys 
o Títol: Graduat/da 

� Grau estàndard 240 crèdits / 4 anys 
� Graus en arquitectura, farmàcia, odontologia i veterinària  300 crèdits / 5 anys 
� Grau en medicina 360 crèdits / 6 anys 

• Els estudis de màster permeten una formació avançada, orientada per una banda a l’especialització 
acadèmica o professional, i per una altra a promoure la iniciació de tasques investigadores.  

o Haver superat entre 60 i 120 crèdits ECTS.  
o El període d’estudi del màster serà d’1-2 anys.  
o Títol: Màster  

• Els estudis de doctorat tenen per objectiu la formació avançada dels estudiants en les tècniques d’investigació.  
o Per accedir als estudis de doctorat caldrà haver superat com a mínim 300 crèdits ECTS.  
o Per obtenir el títol de doctorat caldrà haver completat un nombre de crèdits determinat pels mateixos 

estudis i presentar la corresponent tesi doctoral 3 o 4 anys. 
o Títol: Doctor/a 

Sistema Europeu de Transferència de Crèdits (European Credit Transfer System) ECTS 

Sistema dissenyat per quantificar el treball que realitza l’estudiant a la universitat, així com per facilitar la comparació 
dels estudis cursats i la mobilitat per tota Europa. La unitat de mesura és el ECTS. 

1 crèdit ECTS = 25-30 hores de treball de l’estudiantClasses lectives: teòriques i pràctiques / Seminaris i tutories / 
Treballs, lectures, cerca d’informació / Pràctiques externes / Pràctiques de laboratori / Projectes o treballs de fi de grau 
/ Preparació i realització d’exàmens. 
 Càrrega lectiva anual: 60 crèdits       60 crèdits x 25 hores = 1.500 hores 

1.500 hores / 38 setmanes = 40 hores setmanals de treball de l’estudiant 
 

Universitats de Catalunya 
 
Hi ha 7 universitats públiques, 1 universitat virtual i 4 universitats privades. 
Les universitats públiques són: 

Universitat de Barcelona (UB) www.ub.cat   
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) www.uab.cat  
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)  www.upc.cat  
Universitat Pompeu Fabra (UPF)  www.upf.cat 
Universitat de Lleida (UdL)  www.udl.cat 
Universitat de Girona (UdG)  www.udg.cat 
Universitat Rovira i Virgili (URV)  www.urv.cat 

La universitat no presencial és: 
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)  www.uoc.cat 

Les universitats privades són: 
Universitat Ramon Llull (URL)  www.url.cat 
Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC)  www.uvic.cat 
Universitat Internacional de Catalunya (UIC) www.uic.es 
Universitat Abat Oliba CEU (UAO)  www.uao.cat 
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Universitats que participen en el procés de preinscripció universitària 

• Universitat de Barcelona (UB) 
• Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
• Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 
• Universitat Pompeu Fabra (UPF) 
• Universitat de Lleida (UdL) 
• Universitat de Girona  (UdG) 
• Universitat Rovira i Virgili (URV) 
• Universitat  de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) 

 
www.accesnet.gencat.cat  (apartat “Preinscripció universitària”) 
www.matriculauniversitaria.cat   (en aquest portal pots trobar informació dels preus públics de Catalunya) 
www.agaur.gencat.cat  (informació sobre beques i ajuts universitaris) 
 
Universitats que no participen en el procés de preinscripció universitària 

• Universitat Ramon Llull (URL) 
• Universitat Oberta de Catalunya (UOC) (no presencial) 
• Universitat Internacional de Catalunya (UIC) 
• Universitat Abat Oliba CEU (UAO) 

(La preinscripció per a accedir a aquests estudis universitaris es formalitzarà directament a la universitat corresponent.) 
 

Per més informació:   www.universitatsirecerca.gencat.cat 
 
Via Laietana, 2 baixos   08003 – Barcelona        Horari de dilluns a divendres de 9 a 2 
Oficina d’Organització Proves d’Accés a la Universitat    Tel. 93 552 69 80  coordinaciopau.sur@gencat.cat 
Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat   Tel. 93 223 03 23/93 223 25 91 accesnet.sur@gencat.cat 
 
 
 

Convocatòria ordinària: PAU juny 2016 
 

(*) Tràmit per internet: http://accesnet.gencat.cat 
 

Prematrícula Del 17 de febrer al 29 de febrer de 2016 (*) Estudiants que l’any 2016 fan 2n de 
batxillerat a Catalunya  

Matrícula Del 2 al 9 de maig de 2016(*)  Estudiants de matrícula lliure batxillerat/PAP 
 De l’11 al 18 de maig de 2016(*)  Estudiants de CFGS/PAP 
 Del 20 de maig a l’2 de juny de 2016(*) Estudiants que l’any 2016 fan 2n de batxillerat a Catalunya 
Tribunal i lloc examen   Dia 10 de juny (*)   
Proves PAU juny   Dies 14,15,16 de juny de 2016 
Tribunal especial incidències   Dies 20, 21 i 22 de juny de 2016 
Resultats de les PAU/PAP Dia 29 de juny de 2016    
Sol·licitud reclamació i doble correcció   Del 29 de juny a l’1 de juliol de 2016 
Resultats reclamació i doble correcció   Dia 11 de juliol de 2016 
Sol·licitud reclamació a la doble correcció  De l’11 al 13 de juliol de 2016  
Resultats reclamació a la doble correcció  Dia 19 de juliol de 2016   
 

Informació matèries: http://universitatsirecerca.gencat.cat/pau 
 
 

Convocatòria extraordinària: PAU setembre 2016 
 
Matrícula   Del 19, 20 i 21 de juliol de 2016 
Tribunal i lloc examen   Dia 29 de juliol de 2016  
Proves PAU setembre  Dies 6, 7 i 8 de setembre de 2016 
Resultats de les PAU/PAP Dia 20  setembre de 2016 
Sol·licitud reclamació i doble correcció   Del 20 al 22 de setembre de 2016  
Resultats reclamació i doble correcció   Dia 30 de setembre de 2016 
Sol·licitud reclamació a la doble correcció  Del 30 setembre al 3 d’octubre  de 2016 
Resultats reclamació a la doble correcció  Dia 7 d’octubre de 2016  
 
 
Convocatòries:  2 anuals. La superació de la fase general té validesa indefinida. La superació de les matèries de la fase 
específica tenen validesa per als dos cursos acadèmics següents. Millora de la nota de la fase general i/o de matèries 
de la fase específica. 
Doble correcció: pot baixar la nota    Reclamació: Revisió d’aspectes formals de la correcció. 
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Terminis de preinscripció universitària 2016 
 
Convocatòria de JUNY 
 
Resultats PAU per internet   29 de juny de 2016 
Preinscripció universitària   2 de juny a l’1 de juliol de 2016 
Assignats en 1a preferència   11 de juliol de 2016   
Activació TRÀMIT “Assignació definitiva”  11 al 14 de juliol de 2016  
Matrícula convocatòria de juny   13 al 18 de juliol de 2016 (1a preferència) 
      
Resultats de la 2a assignació   22 de juliol de 2016  
Matrícula de la 2a assignació   25 al 27 de juliol de 2016  (2a a 8a preferència) 
Activació TRÀMIT “Vull continuar en el procés de reassignació de places”  22 de juliol a l’1 setembre de 2016 
           
Canvis de preferències   Qualsevol estudiant pot modificar les 8 preferències tants cops com vulgui fins 
a l’últim dia indicat en cada convocatòria. 
 
Cal recordar que els estudiants que no es matriculin en les dates que els corresponen perdran la plaça. 
 
Important: Consultar al portal Accesnet la publicació de les reassignacions de places: 
  . 3 de setembre . 17 de setembre . 22 de setembre      (a concretar) 
  . ... aproximadament cada 15 dies fins al tancament del procés 
  
 
 

Cicles formatius de grau superior de formació professional  - curs 2016/17 
 
13 de maig 2016   Publicació de l’oferta inicial 
 26 de maig a l’1 de juny 2016  Presentació sol·licituds. Es pot presentar documentació fins al 3 de juny de 2016 
10 de juny 2016 Publicació de la llista  de sol·licituds amb la puntuació provisional 
13 al 15 de juny 2016 Termini  per presentar reclamacions 
20 de juny 2016 Publicació  de la llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les 

reclamacions 
21 de juny 2016 Sorteig del número de desempat, a les 11h als serveis Centrals del 

Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona 08021) 
23 de juny 2016 Publicació de la llista ordenada definitiva 
30 de juny 2016 Publicació de l’oferta final 
4 de juliol 2016 Publicació de les llistes d’alumnes admesos i llistes d’espera 
5 al 12 de juliol 2016 Matrícula 
Primera setmana de juliol 2016 Es publica el calendari del segon període de preinscripció i matrícula 
 
www.gencat.cat/ensenyament 


