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Ciències de la Salut i el doble grau de Veterinària, les
notes de tall més altes a la UdL
El nombre de sol·licituds totals puja un 10,57% fins a les 19.915
Les titulacions relacionades amb Ciències de la Salut es
mantenen amb la nota de tall més alta a la Universitat de
Lleida (UdL) per al curs 2021-2022, segons les dades que ha
fet públiques avui el Consell Interuniversitari de Catalunya. El
grau de Medicina torna a encapçalar el llistat, amb un
12,799. El segueixen Ciències Biomèdiques, amb un 12,324;
el doble grau d'Infermeria i Fisioteràpia, amb un 12,288; el
doble de Fisioteràpia i Ciències de l'Activitat Física i de
l'Esport (CAFE), amb un 12,154; i el doble grau de Ciència i
Producció Animal / Veterinària, amb un 11,510. El nou grau
de CAFE a La Seu d'Urgell, amb 40 places a primer curs, ha
rebut 567 sol·licituds i té una nota de tall de 9,646.
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La UdL ofereix un total de 2.475 places de primer pel proper curs. Els sol·licitants totals han augmentat un 10,57%
respecte el curs anterior, passant de 18.011 a 19.915. D'aquestes, 3.512 són de primera preferència, el que
representa un increment del 3,47% respecte el 2020 (3.394). La vicerectora d'Ordenació Acadèmica i Qualitat,
Paquita Santiveri, ha valorat especialment aquest "augment d'alumnat que escull la UdL com a primera opció". La
pujada també es reflecteix en les assignacions totals, que han passat de 2.714 a 2.807, el que suposa un 3,42%
més. D'aquestes, 1.485 són en la primera opció triada.
Al marge de les titulacions de Ciències de la Salut, a l'Escola Politècnica Superior (EPS) i la Facultat de Dret,
Economia i Turisme, la nota de tall més alta és pel doble grau d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE) amb
Enginyeria Informàtica, que demana un 11,450 per accedir a primer curs. A l'EPS també destaca la nota d'accés de
Disseny digital i Tecnologies creatives, amb un 8,440.
A la Facultat de Lletres, la nota de tall més elevada correspon al grau en Comunicació i Periodisme Audiovisuals,
amb 7,570. I a la Facultat d'Educació, Psiciologia i Treball Social, el doble grau de Primària i CAFE, amb un
10,041, i Psicologia, amb un 9,481, tenen les notes més altes. El doble grau d'Educació Infantil i Primària demanda
un 8,449 per accedir-hi i Educació Social puja la seua nota de tall fins el 8,282.
Respecte a les titulacions ofertes en el campus Igualada-UdL - on les sol·licituds han augmentat un 18,8% respecte
del curs passat, passant de 1.524 a 1.811 - la nota de tall més alta és pel grau d'Infermeria, amb un 11,044; seguit
pel doble grau de Fisioteràpia i Nutrició Humana i Dietètica, amb un 11,017. ADE requereix un 7,140 per obtenir
una plaça a primer curs.
A nivell de tot Catalunya, 56.529 estudiants han realitzat la preinscripció (pels 54.936 del 2020) i un 79,46%
(44.918) ja tenen assignada plaça en una universitat pública. D'aquests, 26.100 en primera preferència. Les notes
d'admissió més altes són, per desè any consecutiu, les del doble grau de Física i Matemàtiques, amb un 13,566 a

la Universitat Autònoma de Barcelona i un 13,546 a la Universitat de Barcelona (UB). Les segueixen Matemàtiques
a la Universitat Politècnica de Catalunya, amb un 13,218, i Medicina al campus Clínic de la UB, amb un 13,146.
El període de matrícula de l'estudiantat assignat en primera preferència a les universitats públiques es desenvolupa
del 15 al 20 de juliol. L'alumnat que realitzi la selectivitat a la tardor es podrà matricular el 30 de setembre a la UdL i
el dia 28 a la resta de centres catalans.
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