
Universitats que col·laboren en els 
premis de les Olimpíades de Biologia 
de Catalunya a l’edició del 2022. 

 
 
 
 
1. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
2. Universitat de Barcelona (UB) 
3. Universitat Internacional de Catalunya de Barcelona (UIC) 
4. Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (UPF) 
5. Universitat de Girona (UdG) 
6. Universitat de Lleida (UdL) 
7. Universitat Rovira Virgili de Tarragona (URV) 
8. Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) 

 
 
 
1. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 

 
Al guanyador de l’Olimpíada de Biologia de Catalunya, la matrícula del primer any 
en els següents estudis: 

 

Biologia (Grau EEES) 
Biologia Ambiental (Grau EEES) 
Bioquímica (Grau EEES) 
Biotecnologia (Grau EEES) 

Ciències Biomèdiques (Grau EEES) 
Genètica (Grau EEES) 
Microbiologia (Grau EEES) 

 

2. Universitat de Barcelona (UB) 
 
Al guanyador de l’Olimpíada de Biologia de Catalunya, la matrícula del primer any 
en els següents estudis: 

 

Grau de Biologia 
Grau de Ciències Ambientals 
Grau de Biotecnologia 

Grau de Ciències Biomèdiques 
Grau de Bioquímica 

 

3. Universitat Internacional de Catalunya de Barcelona (UIC) 
 
Al primer alumne que ho sol·liciti per ordre de classificació entre els sis primers 
guanyadors de l'OBC, el 80% de descompte en la matrícula de cada curs del Grau 
en Ciències Biomèdiques. Per accedir a aquest premi és imprescindible tenir una 
mitjana d'expedient de primer de batxillerat de 8 i realitzar les proves d'accés 
específiques de la UIC. Per a més detalls, contactar amb Lucas García 
(lgarciaro@uic.es). 

 

Grau en Ciències Biomèdiques 



4. Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (UPF) 
 
Al guanyador de l'Olimpíada de Biologia de Catalunya, la matricula de pimer any 
en els següents estudis: 

 
Grau en Medicina 
Grau en Biologia Humana 

 

5. Universitat de Girona (UdG) 
 
La gratuïtat d'una matrícula, per al primer curs d'un estudi que s'imparteixi a la 
Universitat de Girona durant el curs acadèmic 2020-2021 (o en el cas dels centres 
adscrits a la Universitat de Girona, l'import corresponent a la tutela que estableixi 
el Decret que fixa els preus dels serveis acadèmics de les universitats públiques 
de Catalunya per a cada curs), al guanyador del primer premi de la fase local a la 
UdG de l'Olimpíada de Biologia 2020. En el cas que l'estudiant guanyador o 
guanyadora ja tingui matrícula gratuïta per la seva qualificació de Batxillerat, el 
premi de la UdG es pot utilitzar per a la matrícula del segon curs 

 
Grau en Biologia Grau en Ciències Ambientals 
Grau en Biotecnologia Grau en Química 

 
6. Universitat de Lleida (UdL) 

 
El Consell Social de la Universitat de Lleida ofereix la matrícula gratuïta en 
qualsevol grau al primer classificat que hagi obtingut a l’Olimpíada de Biologia de 
Catalunya una puntuació que li permeti participar en l’Olimpíada Espanyola de 
Biologia i estigui realitzant el batxillerat a la demarcació de Lleida 

 
7. Universitat Rovira Virgili de Tarragona (URV) 

 
Ajut en la matrícula de primer curs en alguna de les titulacions oficials de la 
Universitat Rovira i Virgili al primer premi de les olimpíades provincials, 
autonòmiques, estatals o internacionals. La Universitat Rovira i Virgili designarà 
un comitè de verificació que farà la proposta final de la concessió dels premis i la 
seva quantia. Pendent d'aprovació pel Consell de Govern. 

 
8. Universitat de Vic–Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) 

 
Al guanyador de l’Olimpíada de Biologia de Catalunya, un descompte del 40% en 
la matrícula del primer any en els següents estudis 

 
Grau de Biologia Grau de Biotecnologia 


