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Medicina i Ciències Biomèdiques es mantenen com
una de les notes de tall més altes a la UdL

Els assignats en primera preferència augmenten un 9,59%
Les titulacions relacionades amb Ciències de la Salut i
Veterinària són les que tenen una nota de tall més alta per
al curs 2019-2020 a la Universitat de Lleida (UdL), segons
les dades que ha fet públiques avui la Generalitat. El grau
de Medicina repeteix encapçalant el llistat, amb 12,293.
Darrere, trobem Ciències Biomèdiques, amb 11,869; el
doble grau d'Infermeria i Fisioteràpia, amb 11,456; Ciència
i Producció Animal / Veterinària, amb 10,718; i Enginyeria
Informàtica amb Administració i Direcció d'Empreses
(ADE), amb 10,510.
 
Els sol·licitants en primera preferència han augmentat un 9,59% a la UdL. Són 2.811 pels 2.505 del 2018.
Aquest augment es reflecteix també en els assignats en primera preferència, que passen de 1.500 l'any passat
a 1.608 enguany, un 7,2% més. La xifra de sol·licitants totals, amb 13.169, creix un 2,57% i la d'assignats totals,
amb 2.458, un 2,24%.
 
El vicerector de Docència per delegació, Paco Garcia, ha fet una anàlisi de les diferents titulacions, destacant la
bona acollida del nou grau de l'Escola Politècnica Superior de Disseny Digital i Tecnologies Creatives, ja que de
les 40 places ofertades hi ha 35 assignats en primera preferència. També s'ha recuperat l'interès pel grau
d'Història, amb 30 places a primer curs i 37 alumnes assignats en primera preferència.
 
Altres titulacions que han pujat, segons destaca Garcia, són Enginyeria Agrària i Alimentària, amb 50 assignats
per a 60 places i Filologia catalana i Estudis Occitans, amb 12 assignats en primera preferència, pels 7 del
2018. A Treball Social hi ha 44 assignats en primera preferència per a 80 places, el que ha fet pujar la nota de
tall fins un 6,845.
 
La UdL ofereix un total de 2.465 places de primer pel proper curs, 70 més que el recent acabat, per la nova
titulació de Tècniques d'Interacció Digital i de Computació al campus d'Igualada (40) i l'augment al grau de
Turisme del centre adscrit Ostelea (30 més que el curs anterior).
 
A nivell de tot  , 47.559 estudiants han realitzat la preinscripció (pels 46.956 del 2018) i un 88,40% jaCatalunya
tenen assignada plaça en una universitat pública. Les notes d'admissió més altes continuen sent les del doble
grau de Física/Matemàtiques a la Universitat Autònoma de Barcelona (13,418), i la Universitat de Barcelona,
(13,340), amb una vintena de places a cada centre.

El període de matrícula dels estudiants assignats en primera preferència es desenvolupa del 15 al 18 de juliol i
els de segona, entre els dies 25 i 29 del mateix mes. L'alumnat que realitzi la selectivitat al setembre es podrà
matricular a partir del 27 d'aquell mes.
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