
Biblioteca del Campus Universitari de Manresa 
6 d’abril de 2016 

Ja ho tens clar? 
Els tres passos cap               

a la Universitat 



Ja saps 

QUÈ vols 

estudiar? 

 

1 
Ja saps   

ON vols 

estudiar? 

 

2 
Ja saps   

COM  

accedir-hi? 

 

3 



  

  

  
Interessos 
professionals 

Carreres 

Estades en 
empresa 

Busca 
opinions 

Ja saps QUÈ vols estudiar? 



 És un test que t’ajudarà entendre 

millor com ets i a fer-te reflexionar 

sobre el que vols fer, per tal de 

determinar quins estudis o quines 

ocupacions et poden proporcionar 

més satisfacció 

El GR: l’eina per arribar allà on vols 

educaweb.cat/orientacio/interessos-professionals 

Ja saps QUÈ vols estudiar? 
Descobreix el teu perfil professional 

http://www.educaweb.cat/orientacio/interessos-professionals/


 És un qüestionari que avaluarà la 

teva personalitat, interessos i 

capacitats amb relació als entorns 

professionals 

Estudiar a Catalunya: qüestionari  
                           d’autoconeixement 

queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/questionari-autoconeixement 

Descobreix el teu perfil professional 

Ja saps QUÈ vols estudiar? 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/questionari-autoconeixement/


 T’ofereix un recull de tots els graus i 

màsters que s’imparteixen a 

Catalunya 

 Si amb els testos ja tens clar cap a 

quina branca d’estudis t’encamines 

pots buscar les carreres per branques 

 De cada carrera t’informa de les 

seves sortides professionals 

Què i Per Què? estudiar a les   
                       universitats catalanes 

aplicacions.universitats.gencat.cat/qpq/AppJava/real/iniciar.do?idioma=ca 

Busca carreres afins als teus interessos 

Ja saps QUÈ vols estudiar? 

http://aplicacions.universitats.gencat.cat/qpq/AppJava/real/iniciar.do?idioma=ca


 És una matèria optativa de batxillerat  

 Té com a objectiu prendre contacte amb un camp professional 
per tal de poder enfocar millor el teu propi projecte de futur, 
acadèmic i professional 

 És un període de permanència i activitat en una empresa, entesa 
com a unitat de producció, distribució o de serveis  

 Durada mínima: 140 hores (70 hores poden ser al centre educatiu) 

Estades a l’empresa 

Més informació a:  
xtec.gencat.cat/ca/curriculum/batxillerat/estadaempresa 

Fes estades a l’empresa 

Ja saps QUÈ vols estudiar? 

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/batxillerat/estadaempresa/


 Blogs d’estudiants 

 

 

 

 manresa.upc.edu 

 Universitari per fi! 

 Saló de l’Ensenyament i Fira de l’Estudiant  

 Amics i coneguts 

On trobar opinions? 

Parla i busca opinions d’altres estudiants 

Ja saps QUÈ vols estudiar? 

http://manresa.upc.edu/
http://manresa.upc.edu/
https://universitariperfi.wordpress.com/
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obertes 

  Altres 
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Ja saps ON vols estudiar? 



 T’ofereix un recull de totes les 

carreres que s’imparteixen a 

Catalunya 

 Pots buscar quins estudis ofereix una 

universitat i quina universitat ofereix 

els estudis que t’interessen 

 Pots limitar la teva cerca a centres 

públics o privats, a la localitat, nota 

de tall, etc. 

Unportal 

unportal.net 

Busca les universitats on es fa la carrera que vols estudiar  

Ja saps ON vols estudiar? 

http://www.unportal.net/


 Hi trobaràs les notes de tall i les 

places ofertades de totes les carreres 

i universitats del curs anterior 

 Són dades orientatives 

Llistes de notes de tall i places  
                                 universitàries 

Quina nota de tall necessites i quantes places s’ofereixen  

Ja saps ON vols estudiar? 

universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/acces_i_admissio_a_la_uni
versitat/preinscripcio_per_a_les_universitats_publiques_i_universitat_de_vic/llistes

_de_notes_de_tall_centres_d_estudi_i_places 

http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/acces_i_admissio_a_la_universitat/preinscripcio_per_a_les_universitats_publiques_i_universitat_de_vic/llistes_de_notes_de_tall_centres_d_estudi_i_places/
http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/acces_i_admissio_a_la_universitat/preinscripcio_per_a_les_universitats_publiques_i_universitat_de_vic/llistes_de_notes_de_tall_centres_d_estudi_i_places/
http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/acces_i_admissio_a_la_universitat/preinscripcio_per_a_les_universitats_publiques_i_universitat_de_vic/llistes_de_notes_de_tall_centres_d_estudi_i_places/


 És una calculadora que t’indica el 

preu de la teva matrícula a la 

universitat 

 També et sevirà per determinar quin 

és el tram al qual pertanys per saber 

si has de pagar més o menys 

Matriculauniversitaria.cat 

Calcula el preu de la matrícula 

Ja saps ON vols estudiar? 

gencat.cat/economia/ur/ambits/universitats/matricula/calc.html 

http://www.gencat.cat/economia/ur/ambits/universitats/matricula/calc.html


Busca els plans d’estudi de les universitats 

Ja saps ON vols estudiar? 

Webs de les universitats   

Plans d’estudi i altres informacions 

epsem.upc.edu/estudis umanresa.cat/ca/graus 

http://www.epsem.upc.edu/estudis/
http://www.umanresa.cat/ca/graus


Visita les universitats on t’agradaria estudiar 

Ja saps ON vols estudiar? 

 Cada universitat té uns dies que obre les seves portes en els quals pots 

visitar les instal·lacions i consultar dubtes amb el personal 

Portes obertes 



Altres criteris que et poden ajudar a decidir 

Ja saps ON vols estudiar? 

 T’ofereix altres criteris que et 

poden ser d’ajuda a l’hora 

d’escollir la teva universitat 

Educaweb* Com triar una universitat 

educaweb.cat/continguts/educatius/estudis-universitaris/com-triar-universitat 

http://www.educaweb.cat/continguts/educatius/estudis-universitaris/com-triar-universitat/
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Ja saps COM accedir-hi? 

Accés a la 
universitat 

Proves 

Nota 
d’admissió 

Preinscripció 



 Hi trobareu tota la informacció 

d’accés i admissió a la universitat: 

proves, preinscripció, etc. 

Accés i admissió a la universitat 

Coneix els tràmits d’accés a la universitat 

Ja saps COM accedir-hi? 

universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_am
bits_dactuacio/acces_i_admissio_a_la_un

iversitat 

drive.google.com/file/d/0B66z5LYOVjgmTGhDZndYTlFLQ2M/view?pref=2&pli=1 
Més informació a: 

http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/acces_i_admissio_a_la_universitat/
http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/acces_i_admissio_a_la_universitat/
http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/acces_i_admissio_a_la_universitat/
https://drive.google.com/file/d/0B66z5LYOVjgmTGhDZndYTlFLQ2M/view?pref=2&pli=1


 Hi trobaràs tests interactius amb 

qüestions de diferents matèries de les 

PAU 

 Els tests et permetran conèixer el teu 

nivell de preparació per a les proves 

Posa’t a prova 

Prepara’t bé les proves 

aplicacions.universitats.gencat.cat/posat/AppJava/frontoffice/?3 

Ja saps COM accedir-hi? 

http://aplicacions.universitats.gencat.cat/posat/AppJava/frontoffice/?3


 Ofereix tota la informació relativa a 

les PAU: calendaris, matrícules, 

correcció, etc. 

 Dóna accés als models d’exàmens 

dels anys anteriors 

Proves d’accés a la universitat PAU 

universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/acces_i_
admissio_a_la_universitat/proves_dacces_a_la_universitat_pau 

Prepara’t bé les proves 

Ja saps COM accedir-hi? 

http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/acces_i_admissio_a_la_universitat/proves_dacces_a_la_universitat_pau/
http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/acces_i_admissio_a_la_universitat/proves_dacces_a_la_universitat_pau/


Què i Per Què? Simulador de notes 

Calcula la teva nota 

 Eina que et permet calcular la nota 

d'admissió per accedir als estudis de grau 

 Podràs veure les ofertes dels estudis de 

grau, amb el nombre de les places, la 

nota de tall del curs anterior i la teva nota 

d'admissió  

 Fent clic sobre l'oferta veuràs les matèries 

que més ponderen per cada estudi 

aplicacions.universitats.gencat.cat/qpq/AppJava/real/preSimu
lador.do?partMenuId=82 

Ja saps COM accedir-hi? 

http://aplicacions.universitats.gencat.cat/qpq/AppJava/real/preSimulador.do?partMenuId=82
http://aplicacions.universitats.gencat.cat/qpq/AppJava/real/preSimulador.do?partMenuId=82
http://aplicacions.universitats.gencat.cat/qpq/AppJava/real/preSimulador.do?partMenuId=82
http://aplicacions.universitats.gencat.cat/qpq/AppJava/real/preSimulador.do?partMenuId=82
http://aplicacions.universitats.gencat.cat/qpq/AppJava/real/preSimulador.do?partMenuId=82
http://aplicacions.universitats.gencat.cat/qpq/AppJava/real/preSimulador.do?partMenuId=82
http://aplicacions.universitats.gencat.cat/qpq/AppJava/real/preSimulador.do?partMenuId=82
http://aplicacions.universitats.gencat.cat/qpq/AppJava/real/preSimulador.do?partMenuId=82
http://aplicacions.universitats.gencat.cat/qpq/AppJava/real/preSimulador.do?partMenuId=82


Accesnet 

Fes la preinscripció 

 És el portal on podràs fer tots els tràmits de les PAU i la preinscripció universitària  

accesnet.gencat.cat 

Ja saps COM accedir-hi? 

https://accesnet.gencat.cat/


facebook.com/bcumbiblioteca 
@BibliotecaBCUM 

biblioteca.bcum@upc.edu 
bibliotecnica.upc.edu 

http://dom.cat/tia  

Dubtes o preguntes? 

https://twitter.com/BibliotecaBCUM
http://bibliotecnica.upc.edu/
http://dom.cat/tia
http://dom.cat/tia
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