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On podeu trobar la informació d’accés? 

 

A http://www.urv.cat/ca/estudis/graus/admissio/  
podeu trobar informació sobre: 

 
 PAU 
 Preinscripció 

 Notes de tall 
 Matrícula 

 

A http://www.urv.cat/ca/estudis/graus/informacio-

economica/  podeu trobar-ne referent a:  

 
  Beques  
  Preus de les matrícules  

 

I a la pestanya Vida al campus de la plana principal 

(www.urv.cat) trobareu informació sobre: 

 Campus universitaris 
 Extensió universitària: 

 Esports 
 Aules culturals 
 Etc.  

 Serveis: 
 Borsa d’Habitatge 
 Mobilitat 

Etc 



 

 
 
 

1. LES PAU 
 

Matrícula per internet: 

https://universitats.gencat.cat/pau 

• Si estudieu batxillerat o CGFS: del 16 al 30 de 

maig. 

•  Si sou matrícula lliure: del 2 al 14 de maig.  

Un cop confirmada la matrícula: número 

d’inscripció/contrasenya per consultar resultats, 

preinscripció, etc. 

 

 Proves: 12, 13 i 14 de juny  

 Resultats: 26 de juny  

consultar resultats, preinscripció, etc. 

 Proves: 14, 15 i 16 de juny 

 Resultats: 29 de juny  

 



 

 

2. PREINSCRIPCIÓ. QUÈ ÉS LA PREINSCRIPCIÓ? 

La preinscripció és sol·licitar plaça universitària en el 

sistema universitari català. Tota la informació sobre 

la preinscripció la trobaràs al web del “Canal 

Universitats”: universitats.gencat.cat/ca/inici/ 

•  Es fa per Internet: 

https://accesuniversitat.gencat.cat 

•  Es poden sol·licitar fins a 8 preferències, per 

ordre d’interès. 

•  El període per preinscriure’s: Del 4 de juny a l’1 

de juliol  

Sempre dins d’aquest termini es pot modificar 

tantes vegades com es vulgui la sol·licitud, però cal  

gravar-la i imprimir-la. A la part inferior del full  hi 

han de figurar la data i l’hora de gravació. 

 

La 1ª assignació de places: 11 de juliol 

 



 

 

3. PREINSCRIPCIÓ. REASSIGNACIÓ 

La reassignació és la possibilitat de millorar 

l’assignació de plaça. 

 

Una vegada assignades les places, i després del 

procés de matrícula, si hi ha hagut vacants, el sistema 

ofereix als estudiants poder ser assignats en una de 

les opcions demanades amb anterioritat a la 

inicialment assignada, o que s’assigni plaça a aquells 

estudiants que en el primer procés d’assignació no 

han pogut obtenir cap plaça, en ambdós casos, 

perquè no tenien prou nota d’accés. 

 

 

 

 

 



 

 

4. NOTES DE TALL 

 

• La nota de tall fa referència a la nota d’accés de 

l’últim estudiant que, en el procés de 

preinscripció, se li ha assignat plaça universitària 

en aquell grau.  

• Les notes de tall poden variar d’un curs a un altre 

en funció de les places que s’ofereixin i de les 

sol·licituds que hi hagi per estudiar aquell grau. 

• Per això, les notes de tall sempre fan referència 

al curs passat. Fins que no s’adjudiquen les 

places no es pot saber la nota de tall del nou 

curs. 

 

 

 

 



 

 

5. BEQUES. ACREDITACIÓ A EFECTE DE MATRICULAR-

SE COM A BECARI CONDICIONAL 

 

• Aquest document no l’has de demanar si ja has tingut  

beca general al curs 2018-19 (batxillerat/CFGS) 

•  Si demanes l’acreditació econòmica a l’AGAUR i reps 

la resposta abans de la matrícula, et contestaran això: 

– Sí reuneixes requisits econòmics: et podràs 

matricular com a becari si a més reuneixes els 

requisits acadèmics. 

– No reuneixes requisits econòmics: no et pots 

matricular com a becari. 

– No s’ha pogut determinar la renda familiar: no et 

pots matricular com a becari. 

 

Important: l’acreditació no és la beca, ja que aquesta s’ha 

de sol·licitar a la web del MEFP un cop obert el termini.  

 



 

 

6. BEQUES. RÈGIM GENERAL 

 

La tramitació es fa des de la pàgina web del Ministeri 

d’Educació i Formació Professional: www.mecd.gob.es 

• Consultes: Servei de Gestió Acadèmica. Secció Beques, 

av. Catalunya, 35, 43002 TGNA (Tel. 977 558 614  c/e: 

beques.rg_mob@urv.cat) 

•  Requisits (pendent d’aprovació) 

– Acadèmics: 5 punts en la nota d’accés a la 

universitat, en la fase general de les PAU (matrícula) 

o 6,5 (matrícula+ajuts) 

• Econòmics: els del curs 2018-19 van ser 

http://www.mecd.gob.es/educacion/mc/becas-

generales/2018-2019/estudios-

universitarios/requisitos/requisitos-economicos.html 

 

 

 



 

 

7. BEQUES. EQUITAT 

 

L’AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de 

Recerca) convoca altres ajuts i beques, entre les 

quals les d’EQUITAT: 

•  Ajut econòmic per reduir el preu del crèdit en 

primera matrícula dels estudis universitaris 

segons uns criteris econòmics. 

•  Més informació: 

http://agaur.gencat.cat/ca/inici/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://agaur.gencat.cat/ca/inici/


 

 

8. BEQUES. ALTRES BEQUES I AJUTS 

 

• Beques patrocinades per Repsol YPF i el Consell 

Social de la URV 

•  Altres ajuts econòmics del Consell Social  

•  Beques de col·laboració 

•  Beques per cursar estades Erasmus/Sèneca, 

ajuts per a estades professionals a l’estranger, 

idiomes, etc. 

• Altres ajuts 

•  Més  informació: 

http://www.urv.cat/ca/estudis/graus/informaci

o-economica/beques/ 

 

 

 

 



 

 

9. MATRÍCULA. TERMINIS 

 

• Els estudiants amb plaça assignada en primera 

preferència: del 15 al 18 de juliol. 

•  Els estudiants amb plaça assignada a partir de la 

segona preferència: del 25 al 29 de juliol. 

•  La secretaria del teu centre t’enviarà un correu 

electrònic amb diversa informació d’interès, el 

dia que tens assignat per matricular-te, si s’escau,  

i el tipus de matrícula (presencial, externa o pre-

elaborada). 

 

Important: a la sol·licitud de preinscripció cal que 

hi posis l’adreça de correu electrònic, el telèfon 

de casa, el mòbil, etc. 

 

 



 

 

10. MATRÍCULA. DOCUMENTACIÓ 

 

Un cop t’hagis matriculat, hauràs de lliurar a la teva 

secretaria la documentació següent: 

– DNI, original i fotocòpia. 

– Document que acrediti les dades bancàries i 

les dades del titular del compte, per domiciliar 

l’import de la matrícula, si s’escau. 

– Documentació justificativa de les exempcions 

de preus, si s’escau. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11. MATRÍCULA. PREUS 

 

• Si no presentes beca, l’import de la matrícula el 

pots calcular a la web de la URV 

www.urv.cat/gestio_academica/preus/preus_m

atricula_graus.html 

• En aquests moments hi trobaràs la informació 

del curs 2017-18, pendent que es publiqui al 

DOGC el Decret de preus públics 2018-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12. MATRÍCULA. MODALITATS DE PAGAMENTS 

 

• Pagament únic. Pagaràs en una sola vegada l'import 

total de la matrícula mitjançant:  

• Domiciliació a l'entitat bancària escollida, a partir 

del sisè dia d’haver realitzat la matrícula. 

• Targeta.  

• Préstec AGAUR per al finançament de la 

matrícula (FINAN) 

• Pagament fraccionat en tres terminis: 

• El 40% de l'import dels crèdits matriculats i el 

100% de les taxes: 

• Domiciliació, a partir del 6è dia d'haver 

formalitzat la matrícula. 

• Targeta. 

• El 30% de l’import dels crèdits matriculats, a l’1 

de novembre (domiciliació). 

• El 30% de l’import dels crèdits matriculats, al 20 

de desembre (domiciliació). 



 

 

13. BORSA D’HABITATGE 

 

La URV, a través de la Borsa d’Habitatge, t’ofereix: 

• La residència pública Sant Jordi, a Tarragona, per 

a estudiants universitaris. 

• Una base de dades de pisos i habitacions de 

lloguer a Tarragona, Reus, Tortosa, Vila-seca i el 

Vendrell, per a estudiants universitaris. 

• Dades de contacte de residències privades a 

Tarragona, Reus i Tortosa. 

 

http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/borsa-

habitatge/ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

14. PROVES D’APTITUD PERSONAL per als graus 

d’Educació Infantil, d’Educació Primària, i pel 

doble grau d’Educació Infantil i Primària 

 

La prova d’aptitud personal consisteix en dos exàmens: 

 Competència comunicativa i raonament crític. 

 Competència logicomatemàtica. 
 

 

La qualificació de la prova pot ser: Apte o No apte.  

 

Matrícula per internet: 

https://accesuniversitat.gencat.cat 

 Tots els alumnes:  del 26 de febrer al 14 de març 

 Prova: 27 d’abril 

 Resultats: 22 de maig 

 

Més informació: 

http://universitats.gencat.cat/ca/altres_pagines/ed

ucacio_inf_i_prim/index.html 

https://accesuniversitat.gencat.cat/

