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Medicina es manté com la nota de tall més alta a la
UdL

Un total de 1.564 places de primer, assignades en primera
preferència
Les titulacions relacionades amb Ciències de la Salut
continuen encapçalant el llistat de notes de tall a la
Universitat de Lleida (UdL), segons les dades que ha fet
públiques avui el Departament de Recerca i Universitats
per al curs 2022-2023. La més alta és la del grau de
Medicina, amb un 12,843 (12,799 l'any passat), la vuitena
més alta de Catalunya. Segueixen Ciències Biomèdiques,
amb un 12,468; el doble grau d'Infermeria i Fisioteràpia,
amb un 12,001; el doble grau de Fisioteràpia i Ciències de
l'Activitat Física i de l'Esport (CAFE), amb un 11,916; i el
doble grau de Ciència i Producció Animal / Veterinària,
amb un 11,628.
 
La UdL ofereix 2.495 places de primer pel proper curs, 25
més que l'anterior. Les assignacions totals han passat de
2.807 a 2.946, el que suposa un 4,95% més que l'any
passat. D'aquestes, 1.564 són en primera preferència
(1.495 al juny de 2021). Els sol·licitants totals han
augmentat un 2,16% respecte el 2021-2022, passant de
19.915 a 20.347. D'aquests, 3.256 són de primera
preferència (3.512 el curs anterior). La vicerectora
d'Ordenació Acadèmica i Qualitat, Paquita Santiveri,
valora positivament aquestes dades de preinscripció,
sobre tot les assignacions en primera preferència.
 
La principal novetat per al curs vinent, el grau d'Enginyeria Informàtica al , té una nota decampus Igualada-UdL
tall de 6,902. La mateixa titulació a Lleida requereix un 7,870 per accedir-hi. A la capital de l'Anoia, el barem
més alt el trobem al doble grau de Fisioteràpia i Nutrició Humana i Dietètica, amb un 10,892; seguida pel grau
en Infermeria, amb un 10,846. A La Seu d'Urgell, el grau de CAFE estrenat el curs passat té una nota de tall de
9,528, mentre a l'INEFC-Lleida és de 9,600.
 
Per centres, la  ha rebut un total de 3.993 sol·licituds per a les 110 places disponibles aFacultat de Medicina
primer curs; 468 d'aquestes en primera preferència. Això la manté com la nota de tall més alta a la UdL. A la 

, a banda dels dobles graus amb els barems més elevats, cal destacarFacultat d'Infermeria i Fisioteràpia
també el grau d'Infermeria, amb una nota de 11,340 i 1.602 sol·licituds per a 105 places.
 
A l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària i Forestal i de Veterinària ( ), a banda del dobleETSEAiFidV
grau, la següent nota de tall més elevada és la de Biotecnologia, amb un 11,078. A la , elsFacultat de Lletres
barems d'accés més alts són per a Estudis anglesos / Llengües Aplicades i Traducció (7,304) i per a
Comunicació i Periodisme Audiovisuals (7,046). A la , la notaFacultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
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de tall més elevada és la del grau de Psicologia (9,830), seguida pel doble grau d'Educació Primària / CAFE
(9,548).
 
Els dobles graus són també els estudis més demanats a la :Facultat de Dret, Economia i Turisme
Administració i Direcció d'Empreses (ADE) / Enginyeria Informàtica exigeix una nota de 10,984 i ADE / Dret, un
9,733. A l'  destaquen, a més, el doble grau en Enginyeria Mecànica / EnginyeriaEscola Politècnica Superior
de l'Energia i Sostenibilitat (8,862) i el grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives (8,714).
 
A nivell de tot Catalunya, 57.413 estudiants han realitzat la preinscripció (pels 56.529 del 2021) i un 80,87% ja
té assignada plaça en una universitat pública. D'aquests, 27.966 (60,23%) han aconseguit accedir a l'opció que
havien triat en primera preferència. Les notes d'admissió més altes són les del doble grau de Física i
Matemàtiques, amb un a 13,536 a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i un 13,453 a la Universitat de
Barcelona (UB); el grau de Matemàtiques de la Universitat Politècnica de Catalunya (13,254); i Medicina, amb
un 13,240 al campus Clínic de UB i un 13,086 al campus Bellvitge de la UB.
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