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Informe sobre la matrícula de la 
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Avenç de resultats.

Els dobles graus i, sobre 
tot, el bon comportament 
dels màsters, han  
contribuït decisivament al 
creixement global de la 
matrícula d’estudiants de 
la UdL, durant el curs 
2016-17.
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Primeres valoracions
• La UdL ha assolit, amb les dades provisionals disponibles en aquest

moment, els 10.300 estudiants matriculats en aquest curs 2016-17. Assolint-se,
així, la xifra més alta aconseguida en els darrers anys.

• Aquesta xifra d’estudiants suposa que, en relació amb les mateixes dates del curs
2016-17, hem augmentat globalment un 2,4%. Aquest valor és significatiu
perquè succeeix en un context d’increment de la competència de l’oferta
universitària i de manteniment dels preus elevats de les matrícules (que són
clarament superiors als d’altres universitats properes). A més, aquest cost de la
matrícula, decidit pels governs, té un impacte major davant la persistència dels
problemes socials i laborals per a molts ciutadans derivats de la crisi econòmica.

• Els estudiants de graus i dobles graus globalment s’han incrementat en un
0,3%, mentre que la matrícula del conjunt de màsters ha pujat un important
14,2% respecte al curs precedent.

• L’evolució dels graus, i especialment de l’entrada de nous estudiants, ha
estat condicionada per la decisió de la UdL de reduir les places en els grau
de Medicina i Administració i Direcció d’Empreses, per tal de facilitar processos
de millora de la qualitat en aquests títols. Com és ben conegut, aquests són títols
de forta demanda, el que, sens dubte, ha tingut un impacte en la matrícula final.
Concretament es van reduir 10 places a Medicina i 35 places a ADE.

• Així, els graus i dobles graus de primer curs han disminuït en un -1,5% (40
estudiants menys), mentre que les noves incorporacions als màsters i dobles
màsters ha crescut en un 10,4%. El dinamisme dels màsters està sent
considerable, i es reflecteix en la seva contrastada capacitat de captar estudiants
de fora de les terres lleidatanes.

• De tal forma que, aquest curs 2016-17, es registrarà el record absolut
d’estudiants matriculats en els màsters a la UdL, des del moment en que
aquest tipus d’estudis es van incorporar a l’oferta acadèmica universitària.

• El 57% dels estudiants són dones i el 43% són homes. Es corroboren totes les
tendències de gènere en la matrícula segons tipologies d’estudis que s’havien
constatat en els darrers anys.

• El 54,8% dels estudiants resideixen a la província de Lleida, un 20,4% a la
resta de Catalunya, un 18,4% a la resta d’Espanya i un 6,4% a l’estranger. És
a dir, el 45% dels estudiants de la UdL viuen fora de la província de Lleida.

• El 89% dels estudiants tenen nacionalitat espanyola i un 11% estrangera. Les
diferències segons tipologies d’estudis són evidents: si en el grau el percentatge
d’estrangers és del 6% en els màsters és del 21%. Romania, Andorra, Marroc,
Colòmbia, Itàlia Equador i Mèxic són les principals nacionalitats presents entre
l’estudiantat de la UdL.

• Un element per a la reflexió. La UdL té 5% d’estudiants de nacionalitat
estrangera residents a Lleida província. Aquesta proporció és molt inferior al
21% que aquest col·lectiu representa de la població total que resideix a la
nostra província (valorant la mateixa cohort d’edat). Això vol dir que una proporció
molt elevada de la població jove immigrant que resideix aquí no arriba a estudiar a
la universitat.
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• Aquest any s’han matriculat al primer curs dels graus i dobles graus un total de 2.069
estudiants. Tot i que durant el curs s’incorporaren més estudiants, que faran augmentar
la matrícula definitiva que es fa pública cada mes de maig. Amb aquest volum
d’estudiants hem cobert quasi el 89% de les places disponibles (un 92% en el cas
dels centres propis). A les dues terceres parts dels títols oferts hem superat aquesta
mitjana, omplint totes les places (pràcticament a tots els dobles graus, les carreres de
l’àmbit educatiu, de la salut, de l’esport i del dret, també en estudis d’anglès,
comunicació, i en algunes carreres de l’àmbit agrari especialitzades). Ara bé, es constata
un petit grup de títols amb baixa matrícula, constant en els darrers anys, destacant en
aquest curs Arquitectura Tècnica, Geografia i Filologia Catalana i Occitana que han
assolit valors molt baixos de cobertura de places ofertes.

• Un 76% dels estudiants entrats al primer curs dels graus i dobles graus
procedeixen dels diversos batxillerats i un 17 % dels diferents cicles formatius. En
aquest sentit, es constata una disminució del pes dels estudiants procedents dels
diversos cicles formatius. En tot cas, el pes relativament més significatiu del contingent
d’estudiants que provenen de cicles formatius es registra als graus d’Educació Social,
Educació Infantil, Treball Social, Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, Enginyeria
Forestal, Geografia i Psicologia.

• La mitjana de la nota d’entrada a la UdL dels estudiants matriculats als graus i
dobles graus ha estat de 8’48 (dins d’un interval de 5 a 14). Un 14% d’estudiants han
entrat amb una mitjana d’expedient acadèmic més proves de selectivitat o similars
superiors a 11,00. En canvi, també es constata que un 28% han arribat amb un valor
d’entre 5,00 a 7,00 de nota. Medicina és el grau on s’assoleix el valor més elevat
amb una nota mitjana de 11’99, seguida de Ciències Biomèdiques amb 11’81, del
doble grau d’Enginyeria Informàtica i ADE amb 11,20, del doble grau d’Infermeria i
Fisioteràpia amb 11,00, de Veterinària i Ciència de Producció Animal amb 10’93, del
doble grau Ciència de l’Activitat Física i Fisioteràpia amb 10,78, del doble grau
d’Infermeria i Fisioteràpia amb 10’65, i de Biotecnologia amb 10’52.

• En els màsters han entrat 773 nous estudiants, tot i que la matrícula encara no està
tancada en algun dels títols oferts. Aquesta dada implica que hem cobert quasi el
78% de les 992 places ofertes. Aquestes xifres ratifiquen una matrícula de màsters
(tant de nou accés com total) de record per a la UdL.

• L’estructura per edats dels estudiants de la UdL és l’esperada. Tot així, cal
assenyalar que de forma significativa el 15% dels estudiants de grau tenen més de 25
anys (l’edat habitual d’entrada en els graus per la via de la preinscripció és la de 18 anys
i la d’acabament teòric quatre anys després). En canvi, de l’anàlisi de l’estructura
d’edat dels estudiants de màsters destaca que el 29% tenen més de 30 anys, un
percentatge elevat que demostraria que una part dels estudiants de màster no provenen
directament dels graus precedents, sinó que són persones que desenvolupen altres
activitats laborals i que ja fa temps que varen finalitzar els seus estudis de llicenciatures.

Primeres valoracions
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Gràfics i taules
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Una aproximació 
global
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1. La matrícula de la UdL, curs 2016-17. Dades provisionals* 

2. Evolució dels estudiants matriculats a la UdL respecte al 
curs anterior*

*Les dades són provisionals. Cal tenir present que no seran definitives fins al mes de maig, i
que, amb l’experiència dels anys anteriors, això implica que el nombre d’estudiants
matriculats s’incrementarà, especialment en el cas dels màsters i de doctorat. D’altra banda,
les dades de mobilitat són una estimació, ja que la matrícula està semestralitzada. 6



3. Distribució per gènere dels estudiants de la UdL, 
curs 2016-17

4. Origen dels estudiants matriculats a la UdL, curs 2016-17 
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5. Comarcalització dels estudiants de la UdL residents a 
Catalunya curs 2016-17

6. Territorialització de l’estudiantat de la UdL resident a 
Espanya, curs 2016-17
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6. Principals nacionalitats estrangeres entre l’estudiantat de la 
UdL, curs 2016-17

5. Distribució dels estudiants de la UdL segons si són de 
nacionalitat espanyola o estrangera, curs 2016-17
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8. Dinàmica de la matrícula d’estudiants per centres i àmbits, 
entre els cursos 2016-17 i el 2015-16

7. Distribució dels estudiants de la UdL segons centres i 
gènere, curs 2016-17



Graus i dobles 
graus

10



9. Distribució dels estudiants de grau i de dobles graus de la 
UdL segons títols i gènere, curs 2016-17
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10. Lloc de residència dels estudiants matriculats en els graus i 
dobles graus de la UdL, curs 2016-17 (%)
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11. Places i matrícula d’estudiants en el primer curs dels graus i 
dobles graus de la UdL, curs 2016-17
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12. Característiques dels estudiants matriculats en el primer 
curs dels graus i dobles graus de la UdL, curs 2016-17
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Màsters i dobles 
màsters
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13. Distribució dels estudiants de màster i de dobles màsters 
de la UdL segons títols i gènere, curs 2016-17
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14. Lloc de residència dels estudiants matriculats en els 
màsters i dobles màsters de la UdL, curs 2016-17 (%)
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15. Places i matrícula d’estudiants en el primer curs dels 
màsters i dobles màsters de la UdL, curs 2016-17
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16. Principals característiques dels estudiants matriculats en 
els màsters i els dobles màsters de la UdL, curs 2016-17
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