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La Universitat de Barcelona

Benvolgut, benvolguda,

Ara és la teva! Després de molts anys d’esforç, ha arribat el moment d’escollir cap on vols orientar la teva 
formació. I a la Universitat de Barcelona t’hi ajudarem. Com a universitat pública, tenim l’objectiu d’asse-
gurar a tothom l’accés a l’educació superior sense cap altra limitació que els mèrits, la capacitat i l’esforç.

El curs 2022-2023, a la Universitat de Barcelona trobaràs una oferta molt completa de titulacions de grau. 
Posem al teu abast una universitat que té l’experiència i el prestigi que confereix una trajectòria de més de 
500 anys d’història i que, alhora, se situa a l’avantguarda de la innovació i de la docència de qualitat. Una 
combinació de factors que fa que sigui la universitat amb més demanda del sistema universitari català.

A més, perquè aprofitis aquesta etapa al màxim, disposem d’una gran xarxa de biblioteques i sales d’estudi, 
un servei d’atenció a l’estudiant, oficines de relacions internacionals, oficines de pràctiques i un pla d’acció 
tutorial, així com un programa propi de beques i ajuts (bkUB).

Però una universitat és molt més que la seva oferta acadèmica; per això també donem molta importància a 
tot un seguit de serveis complementaris en els àmbits esportiu (Esports UB), musical (orquestra i cors), 
d’aprenentatge de llengües (Escola d’Idiomes Moderns) i d’allotjament (col·legis majors).

A la Universitat de Barcelona acollim cada any més d’onze mil nous estudiants de grau. I, si ho vols, a tu 
també t’hi donarem la benvinguda. Estic convençut que comencen alguns dels millors anys de la teva vida i 
voldríem que els compartissis amb nosaltres. Espero que en el futur sentis orgull de formar part de la Uni-
versitat de Barcelona.

Joan Guàrdia 
Rector



 17.806 
estudiants sol·liciten 
la UB en primera opció

més de
Més de 180 activitats 
d’orientació per a la millora 
de l’ocupabilitat

300.000   
euros anuals destinats al programa 
bkUB, perquè les dificultats 
econòmiques no siguin un obstacle 
per estudiar

87%   
de taxa de rendiment

en el conjunt dels graus 
(relació de crèdits superats 
respecte als matriculats) 

 1.400
destinacions a universitats d’arreu
del món i gairebé 800 estudiants UB 
en programes de mobilitat

millors universitats 
del món en l’ODS 4, 
educació de qualitat
(THE Impact Rankings)

més de

 150 
màsters 
universitaris

800 
cursos de màster
i postgrau propis 

46 
programes 
de doctorat

 73
graus   
de totes les branques del 
coneixement, 14 acreditats 
amb segell d’excel·lència
per l’AQU

prop de

entre les
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més de

 12.000   
alumnes fan pràctiques externes,
més de 150 a l’estranger

 100.000 m2  
dedicats a la pràctica esportiva i la salut 

és la nota amb què l’alumnat 
de grau valora el professorat

Líder estatal  
en els principals 

rànquings internacionals

  
a escala mundial 

(70 a Europa)  
QS World University Rankings

168

a escala mundial 
(28 a Europa)  

Best Global Universities Rankings

87

 16
biblioteques amb segell 
d’excel·lència europea EFQM, 
amb més de 300.000 
documents en préstec cada any

1a
universitat als campionats
esportius de Catalunya 
en nombre de medalles obtingudes

800 
cursos de màster
i postgrau propis 

695 
becaris de col·laboració 
en serveis i centres

89 %    
de taxa d’ocupació 

dels graduats 
(AQU)
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La millor universitat 
de l’Estat espanyol 
en inserció laboral 
dels graduats
(QS Graduate Employability Rankings)

7,50 



Benvolgut, benvolguda,

En aquest opuscle hi trobaràs l’oferta formativa de graus de la nostra Facultat. Triar el 
teu ensenyament és sempre una decisió difícil, perquè cal combinar les teves prefe-
rències amb les teves expectatives professionals. La Facultat de Geografia i Història 
t’ofereix una gran oportunitat d’aprendre el que realment vols aprendre.

Per què triar la nostra Facultat? Tenim una bona ubicació (som al centre de la ciutat 
de Barcelona), unes bones instal·lacions (un edifici modern i ben equipat) i una bona 
oferta formativa. T’oferim cinc graus relacionats amb les ciències humanes i socials 
(Antropologia Social i Cultural, Arqueologia, Geografia, Història, i Història de l’Art) 
i nombrosos màsters i programes de doctorat. I, pel que fa a la recerca, som una de les 
facultats capdavanteres en els nostres àmbits.  

Els nostres ensenyaments combinen la teoria i la pràctica i fonamenten la capacitat 
creadora, l’esperit crític i el treball interdisciplinari. Als nostres graus no només po-
dràs gaudir durant els anys que estiguis entre nosaltres, sinó que també podràs pre-
parar-te per a una gran diversitat de professions. Probablement, moltes de les noves 
professions es generaran en l’àmbit de les ciències humanes i socials. 

Ricardo Piqueras Céspedes
Degà de la Facultat de Geografia i Història
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La Facultat en xifres Curs 2020-2021

3.835
estudiants en total 

(graus, màsters,  
postgraus,  
doctorats) 2.697

estudiants de grau 

Prop de 300 
professors/es

Més de 

29.000m2

d’instal·lacions
35 aules, 4 aules  

d’informàtica, 2 aules SIG,  
11 laboratoris especialitzats  

(climatologia, arqueologia medieval,  
arqueometria, etc.), 1 jaciment  

arqueològic, 1 estació  
meteorològica i  

1 biblioteca

Elevada 
optativitat

Possibilitat d’escollir assignatures:
 13 Antropologia Social i Cultural 
 14 Arqueologia  
 14 Geografia 
 21 Història  
20 Història de l’Art 

Mobilitat internacional Dades referides al curs 2019-2020

Gràcies a l’àmplia oferta  
de places, tots el alumnes  

de la Facultat  
que ho desitgen poden fer  

una estada acadèmica  
internacional

La Facultat disposa de convenis  
per fer estades a 32 de les 150 universitats  

més prestigioses del món

Els alumnes han compartit estudis  
i aula amb 90 estudiants de 17 països 

53 estudiants van marxar a 22 països  
de quatre continents gràcies  

als diversos programes

La Facultat disposa de 140 acords 
amb universitats de 25 països



Ocupabilitat  
dels graduats
Dades dels titulats UB ocupats tres anys 
després d’haver finalitzat els estudis 
(AQU 2020)  

Antropologia Social  88,1 %
Arqueologia  83,3 %
Geografia 78,7 %
Història  78,2 %
Història de l’Art  72,2 %

La Facultat als rànquings Dades referides al 2020

Pràctiques  
en empreses 
Dades referides al curs 2020-2021

•  Convenis de pràctiques  
amb 154 empreses

• 291 alumnes han fet pràctiques 

La Facultat organitza anualment  
una jornada d’orientació professional 

adreçada als seus estudiants

Possibilitat d’escollir assignatures:
 13 Antropologia Social i Cultural 
 14 Arqueologia  
 14 Geografia 
 21 Història  
20 Història de l’Art 

QS Rank Món Europa Espanya Catalunya

Arqueologia 0-50 47 22 1 1

Antropologia 51-100 76 27 2 1

Geografia 101-150 126 52 4 2

Història 101-150 126 61 4 2

Història de l’Art 51-100 88 32 1 1
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 La Facultat  
 de Geografia i Història 

Posició de la UB en l’àmbit de les Arts  
i les Humanitats segons el QS Ranking 
Àmbit geogràfic Posició  
 Barcelona 1  
 Catalunya 1  
 Espanya 2  
 Europa 36  
 Món 86  

La Facultat de Geografia i Història de la Univer-
sitat de Barcelona està ubicada en un dels punts 
més cèntrics de Barcelona.

Acull més de quatre mil estudiants i uns dos-cents 
seixanta professors. La seva oferta docent inclou 
cinc ensenyaments de grau, deu màsters, tres pro-
grames de doctorat i diversos postgraus propis.

La Facultat també ofereix la possibilitat de cursar 
la doble titulació d’Arqueologia i Història en sis 
anys. Les persones amb aquesta doble titulació 
tindran els coneixements i les habilitats que els 
permetran actuar i treballar en entorns que reque-
reixen professionals capaços d’enfrontar-se amb 
situacions relacionades amb les dues disciplines.

Triar un dels nostres ensenyaments és més que 
una bona opció, perquè t’oferim:
• Un campus cèntric i ben comunicat.
• Una àmplia oferta docent.
• Flexibilitat horària de tots els nostres graus.
• Proximitat i facilitat d’accés a museus, arxius, 

biblioteques públiques i institucions culturals del 
centre de la ciutat.

• Professorat amb molta experiència i ensenya-
ments de llarga tradició.

• Grups de recerca consolidats de totes les especia-
litats.

Oportunitats de formació
• Programes de mobilitat amb altres universitats 

de la resta de Catalunya i d’Espanya.

• Programes de mobilitat internacional amb uni-
versitats estrangeres.

• Assessorament per a l’obtenció de beques  
i d’ajuts.

• Pràctiques en empreses.

Serveis
• Menjador i cafeteria.
• Cooperativa universitària.
• Servei de reprografia.
• Gran oferta cultural.
• Coral universitària.
• Grups d’esports.
• Grup de teatre.

Espais i equipaments
• Un edifici modern.
• Trenta-cinc aules totalment equipades amb 

sistemes multimèdia actuals.
• Dotze laboratoris de pràctiques.
• Vuit seminaris.
• Un jaciment arqueològic per a les pràctiques.
• Una biblioteca àmplia al mateix edifici, amb una 

gran disponibilitat horària.
• Sales d’estudi amb equipament informàtic.
• Aules d’informàtica.
• Aula de música.
• Aula de teatre.

 Graus que s’imparteixen  
 a la Facultat 

Antropologia Social
i Cultural 

Crèdits ECTS: 240
Places de nou ingrés: 120 

http://www.ub.edu/grau-antropologia-social-
cultural

Tindràs el coneixement i la comprensió necessa-
ris de la diversitat de societats i cultures, huma-
nes i en sabràs apreciar la complexitat i riquesa 
potencials.

http://www.ub.edu/grau-antropologia-social-cultural
http://www.ub.edu/grau-antropologia-social-cultural
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Podràs conèixer la importància del treball de 
camp empíric com a mètode primari per a la 
recol·lecció de dades i la generació de teories.

Adquiriràs els coneixements i instruments neces-
saris per a l’exercici professional de l’antropologia.

Què estudiaràs?
Pots accedir al pla d’estudis des d’aquest codi QR:

En què podràs treballar?
• Ensenyament universitari, docència i recerca.
• Ensenyament secundari, formació en diversitat 

cultural, col·laboració en mitjans de comunicació.
• Indústries editorials i culturals, gestió del conei-

xement, dinamització cultural.
• Patrimoni etnològic: conservadors, tècnics.
• Promoció i gestió culturals.
• Desenvolupament territorial i cooperació inter-

nacional.
Inserció laboral: 88,1 %* dels titulats UB ocupats 
tres anys després d’haver finalitzat els estudis 
(AQU, 2020). 

Arqueologia 

Crèdits ECTS: 240
Places de nou ingrés: 75 

http://www.ub.edu/grau-arqueologia

Podràs conèixer els conceptes bàsics de la discipli-
na, l’evolució de la teoria arqueològica i els proces-
sos històrics més rellevants des de la prehistòria 
fins al món actual.

Estaràs capacitat per resoldre problemes que facin 
possible la transformació de les dades arqueològi-
ques en un coneixement històric de qualitat.

El grau d’Arqueologia té un nivell 
d’experimentalitat important, amb tres laboratoris 
i dotze jaciments on es realitzen les assignatu-
res de pràctiques. Proporciona el coneixement 
necessari sobre mètodes, tècniques i instruments 
d’anàlisi perquè puguis esdevenir un professional 
de l’arqueologia. La UB disposa d’un camp de  
pràctiques sobre un jaciment real a la mateixa 
Facultat.

Què estudiaràs?
Pots accedir al pla d’estudis des d’aquest codi QR:

En què podràs treballar?
• Ensenyament universitari: docència i recerca.
• Ensenyament secundari.
• Excavacions i estudis arqueològics o d’impacte 

mediambiental i patrimonial.
• Difusió del patrimoni arqueològic.
• Recerca en centres especialitzats: universitats, 

museus i altres institucions.
• Com a gestor del patrimoni arqueològic en 

administracions estatals, autonòmiques i locals.

Inserció laboral: 83,3 %* dels titulats UB ocupats 
tres anys després d’haver finalitzat els estudis 
(AQU, 2020). 

 
Arqueologia – Història 

Crèdits ECTS: 381
Places de nou ingrés: 20 

http://www.ub.edu/doblegrau-arqueologia-
historia

La doble titulació combina aspectes dels graus 
d’Arqueologia i d’Història per tal de donar a 
conèixer els conceptes de les dues disciplines, 
l’evolució d’aquests conceptes i els processos his-

* Les dades fan referència a la mitjana de les universitats catalanes. * Les dades fan referència a la mitjana de les universitats catalanes.

http://www.ub.edu/grau-arqueologia
http://www.ub.edu/doblegrau-arqueologia-historia
http://www.ub.edu/doblegrau-arqueologia-historia


10

tòrics més rellevants. Les matèries que se seleccio-
nen de cada ensenyament per configurar la doble 
titulació pretenen capacitar l’alumnat per resoldre 
problemes que possibilitin la transformació de 
les dades arqueològiques i documentals en un 
coneixement històric de qualitat. I volen propor-
cionar el coneixement sobre la contribució teòrica 
i metodològica de diverses disciplines per optimit-
zar recursos i millorar els resultats d’estudis  
i investigacions. 

Aquest itinerari de doble titulació està espe-
cialment dissenyat per assolir les competències 
d’ambdues titulacions. 

Què estudiaràs?
Pots accedir al pla d’estudis des d’aquest codi QR:

En què podràs treballar?
• Ensenyament universitari: docència i recerca.
• Ensenyament secundari.
• Excavacions i estudis arqueològics o d’impacte 

mediambiental i patrimonial.
• Difusió dels patrimonis arqueològic i històric.
• Recerca en centres especialitzats: universitats, 

museus i altres institucions.
• Com a gestor del patrimoni arqueològic en 

administracions estatals, autonòmiques i locals.
• Institucions de recreació històrico-arqueològica, 

dinamització cultural i turisme.
• Assessoria i formació en temes d’interès per a 

la societat actual: conflictes i convergències del 
món actual, globalització, gènere, multicultura-
lisme, racisme, drets humans.

• Arxius, biblioteques i centres de documentació.
• Col·laboració en mitjans de comunicació  

i editorials.
• Elaboració i supervisió de matèries de contingut  

històrico-arqueològic en suport multimèdia.

Geografia 

Crèdits ECTS: 240
Places de nou ingrés: 60 

http://www.ub.edu/grau-geografia

El grau et proporcionarà una formació sòlida en 
geografia, i també en els mètodes i les tècniques 
de l’anàlisi territorial a diverses escales i des de 
diferents punts de vista (mediambiental, socio-
econòmic i regional).

Assoliràs les habilitats i competències que et perme-
tran dominar les tècniques d’anàlisi geogràfica en la 
perspectiva de l’especialització, la recerca i la inserció 
en el mercat laboral. L’especialització geogràfica és 
diversa i es consolida amb una important oferta de 
matèries optatives en el darrer curs (Riscos Naturals, 
Turisme, Espais d’Interès Natural, Demografia, 
Geografia Política, Governança de la Ciutat, Plani-
ficació Territorial i Sostenibilitat, entre d’altres).

Et capacitarà en l’ús de la cartografia digital 
(sistemes d’informació geogràfica), i també en 
l’elaboració de mapes, diagnòstics i propostes 
sobre el territori i el paisatge.

Què estudiaràs?
Pots accedir al pla d’estudis des d’aquest codi QR:

En què podràs treballar?
• Cartografia i sistemes d’informació geogràfica 

(SIG) (GPS, mobilitat urbana, teledetecció 
ambiental, etcètera).

• Estudi dels canvis del medi natural (canvi 
climàtic, biodiversitat, recursos hídrics, etc.) i 
humà (canvi d’usos del sòl, crisis econòmiques  
i migratòries, seguretat alimentària, etcètera).

• Anàlisi de les ciutats i les seves activitats soci-
oeconòmiques (smart cities, xarxes de transport, 
plans urbans, gentrificació, illa de calor, etcètera).

http://www.ub.edu/grau-geografia
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• Planificació i desenvolupament territorial (local 
i regional; despoblació rural, desequilibris regio-
nals, conflictes territorials i moviments socials, 
instruments de planificació, etcètera).

• Avaluació d’impacte ambiental i integració del 
paisatge (desastres mediambientals, desenvolu-
pament sostenible, espècies invasores, gestió de 
residus, xarxa de parcs naturals, connectivitat 
ecològica, història natural i sociocultural del 
territori, etcètera).

• Producció editorial i divulgació en mitjans de 
comunicació.

• Gestió ambiental.
• Ordenació del territori.
• Carrera acadèmica mitjançant beques: màsters 

d’especialització i doctorat.
• Investigació en centres de recerca.
• Docència de la Geografia.

Inserció laboral: 78,7 %* dels titulats UB ocupats 
tres anys després d’haver finalitzat els estudis 
(AQU, 2020). 

Història 

Crèdits ECTS: 240
Places de nou ingrés: 255 

http://www.ub.edu/grau-historia

Et proporcionarà coneixements per comprendre 
els esdeveniments i els canvis en la humanitat  
des d’una dimensió històrica, espacial i cultural,  
i estimularà el pensament crític.

Estaràs capacitat per treballar en els mètodes 
d’anàlisi, incloent-hi l’anàlisi crítica de qual-
sevol font històrica i l’ús de mitjans d’obtenció 
d’informació, com ara la informàtica.

Rebràs una formació completa, que et prepararà 
per incorporar-se al mercat laboral i que et donarà 
accés a estudis de màster i doctorat.

Què estudiaràs?
Pots accedir al pla d’estudis des d’aquest codi QR:

En què podràs treballar?
• Ensenyament universitari: docència i recerca.
• Ensenyament secundari.
• Patrimoni històric: inventari, documentació, 

conservació, projectes, difusió, museologia.
• Institucions de recreació històrica, dinamització 

cultural i turisme.
• Assessoria i formació en temes d’interès per a 

la societat actual: conflictes i convergències del 
món actual, globalització, gènere, multicultura-
lisme, racisme, drets humans.

• Arxius, biblioteques i centres de documentació.
• Col·laboració en mitjans de comunicació  

i editorials.
• Elaboració i supervisió de matèries de contingut 

històric en suport multimèdia.

Inserció laboral: 78,2 % dels titulats UB ocupats 
tres anys després d’haver finalitzat els estudis 
(AQU, 2020). 

Història de l’Art 

Crèdits ECTS: 240
Places de nou ingrés: 170 

http://www.ub.edu/grau-historia-art

El grau et capacitarà per desenvolupar totes les 
activitats associades al domini d’aquesta disciplina 
científica i humanística.

Et proporcionarà els coneixements, les eines i els 
recursos necessaris per poder exercir tant en l’en-
senyament reglat com en qualsevol àmbit profes-
sional vinculat a la docència, la difusió, l’orientació, 
la documentació, l’estudi, la recerca, la valoració, la * Les dades fan referència a la mitjana de les universitats catalanes.

http://www.ub.edu/grau-historia
http://www.ub.edu/grau-historia-art
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crítica, l’exposició, la comercialització o la gestió de 
l’art i del patrimoni artístic.

Què estudiaràs?
Pots accedir al pla d’estudis des d’aquest codi QR:

En què podràs treballar?
• Treball en museus i centres d’estudi i de difusió 

de l’art: assessoria, comissariat d’exposicions, 
projectes i gestió de col·leccions, projectes 
museogràfics, tasques de direcció, catalogació, 
conservació i d’altres.

• Treball en empreses vinculades al mercat artístic: 
galeries, antiquaris, cases de subhastes.

• Docència universitària i no universitària.
• Preparació per a la recerca i la col·laboració  

en projectes i accions de recerca locals, nacionals 
i internacionals.

Inserció laboral: 72,2 % dels titulats UB ocupats  
tres anys després d’haver finalitzat els estudis 
(AQU, 2020). 

 
Història – Història de l’Art 

Places de nou ingrés: 20 

http://www.ub.edu/doblegrau-historia-art

 Ponderacions PAU  
 i reconeixement crèdits CFGS 

Al web del Canal Universitats de la Generalitat 
de Catalunya pots consultar:

La taula de ponderacions per a l’admissió des de 
les PAU a http://universitats.gencat.cat/ca/ 
preinscripcions/sobre-preinscripcio/ponderacions/
index.html

El reconeixement de crèdits procedents d’un Cicle 
Formatiu de Grau Superior a http://universitats.
gencat.cat/ca/cercador/

Nou

http://universitats.gencat.cat/ca/cercador/
http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcions/sobre-preinscripcio/ponderacions/index.html
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 Barcelona Activa, el servei de referència  
 en orientació acadèmica i laboral a la ciutat 

Barcelona Activa, l’agència de desenvolupament econòmic i local de l’Ajuntament de Barce-
lona, dona suport a la ciutadania en l’orientació professional i la recerca de feina.

Al web treball.barcelonactiva.cat pots consultar tot el que pot fer per tu Barcelona Activa. 
Des d’una àmplia oferta de serveis per orientar el teu futur acadèmic i professional fins a 
itineraris formatius i sortides professionals. Si fas servir el cercador d’ocupacions, trobaràs la 
definició de prop de 1.000 ocupacions, amb les seves tasques associades, els requisits forma-
tius i competencials, la situació al mercat de treball i les ofertes de feina relacionades.

Per treballar del que m’agrada,  
què he d’estudiar? 
Si estudio el que m’agrada,  
de què podré treballar?

Per donar resposta a aquestes dues preguntes, Barcelona Activa i la Universitat de Barcelona 
col·laboren en la definició d’un catàleg ampli de sortides professionals vinculades als estudis 
universitaris. Pots rebre assessorament personalitzat a l’espai Porta22, de Barcelona Activa,  
i al Servei d’Atenció a l’Estudiant de la Universitat de Barcelona. 

També pots demanar cita en línia al telèfon o whatsapp 608 573 263 de 9 a 18 hores.

Porta22 – Barcelona Activa 

Carrer de la Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 899
porta22@barcelonactiva.cat
treball.barcelonactiva.cat

Horari
De dilluns a divendres de 8.30 h a 20 h

Accés
Metro: L1 Glòries i Clot / L2 Clot
Bus: 7 / H12 / H14 / 92 / 192 
Rodalies: R1 i R2 Clot

Tramvia: T4 Ca l’Aranyó, 
T5 i T6 Can Jaumandreu
Bicing: 42, 132 i 133

 treball.barcelonactiva.cat
 barcelonactiva

 barcelonactiva
 barcelonactiva

 videosbarcelonactiva
 company/barcelona-activa

http://treball.barcelonactiva.cat
http://treball.barcelonactiva.cat
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 On estudiaràs? 

Facultat de Geografia i Història
Montalegre, 6
08001 Barcelona
934 021 090
934 035 417
www.ub.edu/geografia-historia
secretariagih@ub.edu

 @GH_UB
 geohistub

M
on

ta
leg

re
Plaça de
Catalunya

Plaça de la 
Universitat

Pelai

http://www.ub.edu/geografia-historia
mailto:secretariagih%40ub.edu?subject=
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ENSENYAMENT PAU/
CFGS
(inici)

PAU/
CFGS
(final)

PREU
orien- 
tatiu  

1r curs
Administració i Direcció d’Empreses 9,646 9,440 1.061
Administració i Direcció d’Empreses - Dret 12,080 11,878 1.061
Administració i Direcció d’Empreses -  
Matemàtiques

12,403 12,150 1.502

Administració i Direcció d’Empreses -  
Química

10,672 10,394 1.502

Administració i Direcció d’Empreses -  
Sociologia

10,648 10,388 1.061

Antropologia Social i Cultural 5,700 5,000 1.061
Arqueologia 5,000 5,000 1.502
Arqueologia - Història 9,243 9,242 1.502
Belles Arts 8,970 7,160 1.502
Bioinformàtica (UPF [ESCI]-UB-UPC) 7,460 5,000 7.920
Biologia 11,306 11,158 1.502
Bioquímica 11,997 11,806 1.502
Biotecnologia 12,058 11,823 1.502
Ciència i Tecnologia dels Aliments 9,250 8,744 1.660
Ciències Ambientals 10,006 9,606 1.502
Ciències Biomèdiques 12,645 12,562 1.660
Ciències Culinàries i Gastronòmiques  
(UB [CETT]-UPC)

5,000 5,000 7.200

Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport 
(INEFC)

10,488 10,310 1.660

Ciències del Mar 10,588 9,718 1.502
Ciències Polítiques i de l’Administració 8,422 6,964 1.061
Ciències Polítiques i de l’Administració - Dret 11,934 11,738 1.061
Cinematografia (ESCAC) 9,442 9,442 9.900
Comunicació Audiovisual 11,478 11,424 1.502
Comunicació Audiovisual - Gestió 
d’Informació i Documentació Digital

10,748 10,722 1.502

Comunicació i Indústries Culturals 9,380 9,190 1.502
Conservació i Restauració de Béns Culturals 6,962 5,000 1.502
Continguts Digitals Interactius (ENTI) 5,000 5,000 7.500
Creació Artística per a Videojocs  
i Jocs Aplicats (ENTI)

5,000 5,000 7.500

Criminologia 9,736 9,628 1.061
Criminologia - Dret 11,622 10,722 1.061
Disseny 11,383 11,030 1.502
Dret 9,928 9,750 1.061
Dret - Gestió i Administració Pública 10,156 9,616 1.061
Dret - Relacions Laborals 10,240 10,140 1.061
Economia 8,942 8,617 1.061
Economia - Estadística (UB-UPC) 12,016 11,254 1.061
Educació Social 9,544 9,400 1.061
Empresa Internacional  
(International Business)

12,026 11,902 1.061

Enginyeria Biomèdica 12,722 12,510 1.660
Enginyeria de Materials 5,678 5,000 1.660
Enginyeria Electrònica de Telecomunicació 9,556 8,822 1.660
Enginyeria Informàtica 10,158 9,734 1.660
Enginyeria Informàtica - Matemàtiques 13,032 12,899 1.660
Enginyeria Química 10,458 10,022 1.660
Estadística (UB-UPC) 10,594 10,416 1.502
Estudis Anglesos 6,338 5,560 1.061

ENSENYAMENT PAU/
CFGS
(inici)

PAU/
CFGS
(final)

PREU
orienta-

tiu  
1r curs

Estudis Àrabs i Hebreus 5,000 5,000 1.061
Estudis Literaris 8,064 7,444 1.061
Farmàcia 11,154 10,902 1.502
Farmàcia - Nutrició Humana i Dietètica 12,262 11,990 1.502
Filologia Catalana 5,232 5,000 1.061
Filologia Clàssica 5,000 5,000 1.061
Filologia Hispànica 5,000 5,000 1.061
Filologia i Cultura Franceses (UAB-UB) 5,000 5,000 1.061
Filosofia 5,598 5,000 1.061
Física 12,150 12,036 1.502
Física - Matemàtiques 13,546 13,346 1.502
Fisioteràpia (Physiotherapy) (UdG-UB) 6,236 5,000 7.334
Geografia 5,000 5,000 1.061
Geologia 5,000 5,000 1.502
Gestió d’Informació i Documentació Digital 5,994 5,060 1.502
Gestió i Administració Pública 7,415 6,794 1.061
Història 5,270 5,000 1.061
Història de l’Art 5,370 5,000 1.061
Història - Història de l’Art – – 1.061
Infermeria (Campus Bellvitge) 11,569 11,265 1.660
Infermeria (Campus Clínic) 12,465 12,176 1.660
Infermeria (SJD) 10,382 10,153 5.450
Investigació Privada (Títol Propi) 5,000 5,000 1.380
Lingüística 5,000 5,000 1.061
Llengües i Literatures Modernes 5,000 5,000 1.061
Llengües Romàniques i les seves Literatures 5,000 5,000 1.061
Matemàtiques 12,730 12,624 1.502
Medicina (Campus Bellvitge) 12,988 12,878 1.660
Medicina (Campus Clínic) 13,146 13,022 1.660
Mestre d’Educació Infantil 8,886 8,868 1.061
Mestre d’Educació Infantil -   
Mestre d’Educació Primària

11,126 11,126 1.061

Mestre d’Educació Primària 8,827 8,786 1.516
Nutrició Humana i Dietètica 10,600 10,308 1.502
Odontologia 12,394 12,358 1.660
Pedagogia 8,311 8,040 1.061
Podologia 8,218 7,030 1.502
Producció de Música i So per a la  
Indústria de l’Entreteniment (ENTI)

5,000 5,000 1.502

Psicologia 9,874 9,776 1.502
Publicitat, Relacions Públiques  
i Màrqueting (ESRP)

9,522 9,333 5.830

Química 9,944 9,674 1.502
Relacions Laborals 8,042 7,760 1.061
Seguretat (ISPC) 8,824 8,514 1.061
Sociologia 7,912 7,360 1.061
Treball Social 8,336 8,214 1.061
Turisme (CETT) 5,000 5,000 6.418

Centres Adscrits a la UB
Grup A = 17,69 € / crèdit = 1.061 €
Grup B = 25,04 € / crèdit = 1.502 €
Grup C = 27,67 € / crèdit = 1.660 €

 Notes de tall i preu orientatiu curs 2021-2022 





Informació actualitzada a www.ub.edu

Oferta 2022-2023

www.ub.edu/geografia-historia

Saps què t’ofereix la UB? 

Mira-ho al mòbil!

Futurs Estudiants

www.ub.edu/futurs
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