AJUNTAMENT DE PALAMÓS

INFORMACIÓ PROVA ACCÉS A LA UNIVERSITAT
PER A MAJORS DE 25 ANYS - 45 ANYS
Informació extreta de la convocatòria de 2017
•

NORMATIVA

- Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als
ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats
públiques espanyoles (BOE 283, 24.11.2008)

-Reial Decret 743/2003, de 20 de juny, pel qual es regula la prova d’accés a la
universitat per a més grans de 25 anys.
-Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu (BOE
núm. 238, de 04/10/1990)
-Reial Decret 69/2000, de 21 de gener de 2002,que regula els procediments de
selecció per a l’ ingrés en els centres universitaris
•

QUÈ SÓN LES PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER A MAJORS DE
25/45 ANYS?

Són unes proves organitzades per totes les universitats catalanes, dirigida a persones
més grans de 25 anys i/o per a més grans de 45 anys que volen accedir a la
Universitat.
La convocatòria és anual i es publica al DOGC, el nombre de convocatòries és il·limitat i
no caduquen. Si s’ha aprovat la prova hi ha la possibilitat de matricular-se un altre
any per a millorar la qualificació.
Les universitats reserven almenys un 2% de les places de cada ensenyament per a
accedir per aquesta via. (via 9). Per aquesta via 9, els criteris de selecció en la
preinscripció universitària són:
1- opció de la prova triada
2- qualificació definitiva de la prova
3- preferències sol·licitades
•
1234-

REQUISITS PER A PODER FER LA PROVA DE MAJORS DE 25 ANYS
Tenir 25 anys durant l'any natural en que es presenti a la prova.
No tenir superades les PAU o equivalent.
No tenir un títol de CFGS
No tenir cap titulació universitària

La prova consta de dues parts:
1. Fase general: igual per a tots els candidats, i té com a objectiu
determinar la capacitat de raonament, comprensió i d’expressió del
candidat i el coneixement d’una llengua estrangera. (l’alumne la pot
preparar a l’EMAP).
Consta de 4 exercicis: comentari de text, català, castellà, i idioma.
2. Fase específica : estructurada en cinc opcions vinculades amb les cinc
branques de coneixement en què s’articulen els títols oficials de grau.
El candidat s’examina de dues matèries que ha triat entre les
assignatures específiques. (l’alumne la pot preparar pel seu compte). En
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funció de l’opció triada, el candidat tindrà preferència per accedir als
estudis vinculats a aquella opció.

OPCIONS D’ACCÉS MATÈRIES
A) Arts i humanitats
Filosofia
Geografia
Història contemporània
Història de l’art
Literatura
B) Ciències
Biologia
Física
Matemàtiques
Química
C) Ciències de la salut
Biologia
Estadística
Física
Matemàtiques
Química
D) Ciències socials i jurídiques
Economia i organització d’empresa
Estadística
Geografia
Història contemporània
Matemàtiques
E) Enginyeria i arquitectura
Dibuix tècnic
Economia i organització d’empresa
Física
Matemàtiques
Química

El candidat que s’examini de dues matèries que siguin coincidents en diferents opcions
d’accés, s’haurà examinat de més d'una opció i, per tant, tindrà preferència d'accés a
tots els estudis universitaris vinculats a aquestes opcions d’accés.
•

QUÈ ÉS LA PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER A MAJORS DE 45
ANYS?

Les persones més grans de 45 anys poden accedir a la universitat superant la prova
d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys, la prova d'accés a la universitat
per a més grans de 45 anys, o bé fent les dues proves. Aquestes proves son comunes
per a totes les universitats de Catalunya.
Per accedir a la universitat via més grans de 45 anys cal superar una prova d’accés i
realitzar una entrevista personal. La prova d’accés, un cop superada, té validesa
indefinida, mentre que l’entrevista personal, obligatòria i amb resolució final d’apte,
només tindrà validesa l’any en què es realitza i per accedir a un sol centre- estudi. Els
candidats que vulguin accedir a la universitat mitjançant les proves d’accés per a més
grans de 45 anys i que hagin aprovat la prova podran sol·licitar, a través de la
preinscripció universitària, la sol·licitud de l’entrevista personal fent la preinscripció
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corresponent

al

centre-estudi

de

la

universitat

on

es

vol

accedir.

Les persones que accedeixin als ensenyaments universitaris oficials de grau per la via
dels més grans de 45 anys tenen una reserva de places de l'1% a cada ensenyament.
•

REQUISITS PER A PODER FER LA PROVA
1. Tenir 45 anys en l'any natural en què realitzarà la prova.
2. No tenir cap titulació que habiliti per accedir a la universitat.

Les proves s' estructuren en dues fases:
La prova consta de tres exercicis:
a. Comentari de text
b. Llengua catalana
c. Llengua castellana
Entrevista personal
Només els candidats que hagin superat la prova i ho sol·licitin fent la preinscripció
universitària, hauran de realitzar una entrevista personal a la universitat on vulguin
accedir.
Aquesta entrevista només tindrà validesa l’any en què es realitza i per accedir a un sol
centre- estudi.
L’entrevista es realitzarà a la universitat on es vol accedir.
•

MATRÍCULA DE LES PROVES

El període per matricular-se per a fer les proves és a finals de febrer i inici de març.
La matriculació per fer la prova d’accés a les universitats públiques catalanes i a la
Universitat de Vic o a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) es fa via Internet, a
l’adreça http://accesnet.gencat.cat , a l’ apartat de Proves d’accés a la universitat per a
més grans de 25 anys. El preu de l’any 2017 va ser d’uns 100 euros. Hi ha preus
especials per a famílies nombroses.
A finals de gener o inicis de febrer ens envien una circular recordant el període de
matrícula. També s’ha de fer una autorització, qui ho vulgui fer, per a que l’EMAP tingui
els vostres resultats.
El candidat que vulgui accedir a la universitat per la via de més grans de 25 anys i per
la via de més grans de 45 anys, i vulgui fer ús d’ambdues vies haurà de matricular-se a
les dues proves i abonar les taxes corresponents a ambdues matrícules.
Els candidats que vulguin fer les proves a la Universitat Ramon Llull, a la Universitat
Internacional de Catalunya, o a la Universitat Abat Oliba CEU, han de fer la matrícula a
les adreces següents:
•
•
•

Universitat Ramon Llull (http://www.url.edu). Serveis centrals. Carrer
Claravall, 1-3. 08022 Barcelona.
Universitat Internacional de Catalunya (http://www.uic.cat). Servei
d'admissions i promoció. Campus Iradier. Carrer Immaculada, 22. 08017
Barcelona.
Universitat Abat Oliba CEU (http://www.uao.es). Secretaria acadèmica.
Carrer de Bellesguard, 30. 08022 Barcelona
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A la sol·licitud de matrícula per a majors de 25 anys, els candidats han d'especificar:
a. Universitat on volen fer les proves d'accés.
b. Llengua estrangera de la qual volen examinar-se (a triar entre anglès, francès,
alemany, italià o portuguès).
c. Opció d'accés: Arts i humanitats, Ciències, Ciències de la salut, Ciències socials i
jurídiques, i enginyeria i arquitectura.
d. Les matèries optatives de les quals es volen examinar
A la sol·licitud de matrícula per a la prova d'accés a la universitat per a més grans de
45 anys, els candidats han d'especificar la universitat on volen fer les proves d'accés
Documentació que cal presentar
•
•
•

Sol·licitud de matrícula amb la declaració jurada (signada pel candidat)
conforme reuneix els requisits legals per presentar-se a les proves.
Original i fotocòpia del DNI o passaport.
Carnet de família nombrosa vigent, si s'escau.

Llocs de lliurament de la documentació
Els candidats que facin les proves a qualsevol de les set universitats públiques o a la
Universitat de Vic hauran de lliurar la documentació als punts següents, personalment
o per correu:
•
•
•
•
•
•
•

Barcelona: Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat. Via
Laietana, 2, planta baixa. 08003 Barcelona. Tel. 932230323.
Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Registre General. Edifici
Rectorat- Campus Bellaterra.08193 Barcelona. Tel. 935811110
Girona: Universitat de Girona. Secció d’Atenció a l’Estudiant i d’Accés. Edifici
CIAE. Campus Montilivi. 17071 Girona. Tel. 972 41 98 54.
Lleida: Universitat de Lleida. Oficina de les Proves d'Accés a la Universitat.
Campus de Cappont, Edifici Polivalent. Carrer Jaume II, 71. 25001 Lleida. Tel.
973 70 27 63.

•

Tarragona: Universitat Rovira i Virgili. Centre d’Atenció als Estudiants. Edifici
dels Serveis Centrals. Av. Catalunya,35. 43007 Tarragona. Tel. 977 55 86 08.

•

Sabadell: Universitat Autònoma de Barcelona. Campus Sabadell. Gestió
Acadèmica. C/ Emprius, 2. 08202 Sabadell

•

Vic: Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya. Àrea de Gestió
Acadèmica. Carrer Sagrada Família, 7. 08500 Vic. Tel. 93 881 55 03.

En cas que el candidat enviï la documentació per correu, haurà d'adjuntar fotocòpies
compulsades o autenticades de tota la documentació necessària.
•

ESTRUCTURA I PUNTUACIÓ DE LES PROVES

La qualificació obtinguda es determina per una puntuació de 0 a 10. S’entén que el
candidat ha superat la prova d’accés quan obtingui un mínim de 5 punts en la
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qualificació final, resultat de la mitjana aritmètica entre la prova comuna i la específica.
Si la puntuació global de la prova comuna o de l’ específica és menor de 4 no es farà
mitjana i per tant el candidat estarà suspès.
Dates i horaris de les proves 2017

22 d’abril (dissabte) 9h-13.30h
Fase General
comprovació de dades dels candidats. Comentari de text. I els tres exercicis de llengua
(catalana, castellana i estrangera).
29 d’abril (dissabte) 9h-12.30 h (només per a majors de 25 anys)
Prova específica
comprovació de dades dels candidats.
els dos exercicis corresponents a les matèries de l'opció triada.
Lloc de les proves
El lloc de realització de les proves d'accés de les universitats públiques catalanes i de la
Universitat de Vic apareixerà imprès en el full de matrícula de les proves.
El dia de les proves, el candidat haurà de presentar el DNI o el passaport i la còpia
impresa de la matrícula.
Resultats i qualificació final per a més grans de 25 anys
Els candidats que hagin fet la matrícula de les proves per Internet els podran consultar
per aquest mateix canal, i la resta de candidats en el lloc que determini cada
universitat.
•
•
•
•
•
•

Cadascun dels exercicis es qualifica amb una puntuació de 0 a 10 punts.
És obligatori lliurar tots els exercicis per obtenir la qualificació final.
S’entendrà que el candidat ha superat la prova d’accés quan obtingui un mínim
de cinc punts en la qualificació final.
La qualificació final és el resultat de la mitjana aritmètica de les qualificacions
globals de la prova comuna i la prova específica.
No es podrà fer la mitjana si alguna de les qualificacions globals (de la prova
comuna o la prova específica) és inferior a quatre punts i, per tant, en aquest
supòsit el candidat haurà suspès.
Es guarda la nota durant dues convocatòries seguides de qualsevol de les 2 fases
de la prova.

Resultats i qualificació final per a més grans de 45 anys
És obligatori lliurar tots els exercicis per obtenir la qualificació final.
• La qualificació de la prova s’obté de la mitjana aritmètica dels tres exercicis
(comentari de text, llengua catalana i llengua castellana).
• La superació de la prova és l’obtenció d’una qualificació mínima de 5 punts.
• La nota mínima de cada exercici ha de ser de 4 punts per poder fer mitjana.
• Per accedir a la universitat per a més grans de 45 anys, a més a més de superar
aquesta prova d’accés, cal realitzar una entrevista personal, a la universitat
corresponent, amb resolució d’Apte.
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•

PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA

Si s´ han superat amb satisfacció les proves d’accés i es vol accedir als estudis de les
universitats s’ha de fer la sol·licitud de preinscripció universitària via Internet a
l’adreça http://accesnet.gencat.cat .
•

MÉS INFORMACIÓ
Pàgines de la Generalitat de Catalunya:
http://estudisuniversitaris.gencat.cat
https://accesnet.gencat.cat/accesnet/index.html
http://www.ub.edu/acad/admissio/grau/MG25.html
Serveis Territorials d’ Educació a Girona

872975000

Servei d’atenció a l’estudiant de la UDG

972210299

Models de correcció d’exàmens.:
http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/acces_i_admissio_a_la_
universitat/proves_dacces_per_a_mes_grans_de_25_anys/models-dexamen-i-criterisde-correccio-de-les-darreres-convocatories/

