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GUIA DEL CURS
Informació general




Convocatòries
Les proves d'accés tenen lloc un cop l'any. Cada
candidat disposa d’un nombre il·limitat de
convocatòries per superar-les. Una vegada
superada la prova d’accés, els candidats podran
presentar-se de nou en convocatòries posteriors
per millorar la qualificació.
La prova d’accés a la universitat per a més grans
de 25 anys, un cop superada, té validesa
indefinida.
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.
Requisits
Poden presentar-se a les proves d'accés a la
universitat per a més grans de 25 anys totes les
persones que reuneixin els requisits següents:






Tenir 25 anys abans de l'1 d'octubre de
l'any 2018
No tenir superades les PAU (o
equivalent).
No estar en possessió d'un títol de tècnic
superior de formació professional, d'arts
plàstiques i disseny, o d'esports (o
equivalent).
No tenir cap titulació universitària.

Tenir 45 anys abans de l’1 d’octubre de
l’any 2018.
No posseir cap titulació que habiliti per
accedir a la universitat.

ESTRUCTURA I CONTINGUT

Estructura
L’organització de la prova d’accés als estudis
universitaris dels més grans de 25 anys és
comuna per al conjunt de les universitats de
Catalunya.
Contingut
La prova consta de dues fases:
- fase general, igual per a tots els candidats de
qualsevol de les Universitats de Catalunya.
- fase específica, segons l’opció triada, en funció
dels estudis que es desitgin cursar.

A) FASE GENERAL
La FASE GENERAL té com a objectiu determinar
la maduresa i la idoneïtat dels candidats, la
capacitat de raonament i de comprensió i
d'expressió escrita en qualsevol de les dues
llengües oficials a Catalunya, i el coneixement
d'una llengua estrangera per poder cursar uns
estudis universitaris.
Percentatge de la nota global de la prova
comuna:
a) Comentari de Text: 25%
b) Català: 25%

Poden presentar-se a les proves d'accés a la
universitat per a més grans de 45 anys els
candidats que reuneixin els requisits següents:

c) Castellà: 25%
d)

Llengua Estrangera (a triar entre
anglès, francès, alemany, italià,
portuguès): 25%
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OPCIONS D’ACCÉS
A) ARTS I HUMANITATS

Filosofia
Geografia
Història
contemporània
Història de l’art
Literatura

B) CIÈNCIES

B) FASE ESPECÍFICA

MATÈRIES

La FASE ESPECÍFICA té com a finalitat valorar les
habilitats, les capacitats i les aptituds dels
candidats per seguir i superar estudis vinculats a
l'opció d'accés a la universitat escollida.
El candidat s’examinarà de DUES matèries de
l’opció triada.

Biologia
Física

ESTRUCTURA I CONTINGUT
DE LA PROVA PER A MÉS
GRANS DE 45 ANYS

Matemàtiques
Química
C) CIÈNCIES DE LA SALUT

Biologia
Estadística
Física
Matemàtiques
Química

D) CIÈNCIES SOCIALS I
JURÍDIQUES

Economia i
Organització
d’Empresa
Estadística

Estructura
L'organització de la prova d'accés als estudis
universitaris dels més grans de 45 anys és
comuna per al conjunt de les universitats de
Catalunya.
Les proves s'estructuren en dues fases:


Geografia
Història
Contemporània
Matemàtiques
E) ENGINYERIA I
ARQUITECTURA

Dibuix Tècnic
Economia i
Organització
d’Empresa
Física
Matemàtiques
Química



La prova consta de tres exercicis:
1. Comentari de text
2. Llengua catalana
3. 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, encara que la prova
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s’hagi superat a una altra universitat del
sistema català.
QUALIFICACIÓ FINAL I SUPERACIÓ DE LA PROVA
Resultats i qualificació final per a més grans de
25 anys














Cadascun dels exercicis es qualifica amb
una puntuació de 0 a 10 punts.
És obligatori lliurar tots els exercicis per
obtenir la qualificació final.
La qualificació de la fase general s'obté
de la mitjana aritmètica dels quatre
exercicis.
La qualificació de la fase específica
s'obté de la mitjana aritmètica dels dos
exercicis
La qualificació final de la prova s'obté de
la mitjana aritmètica de la qualificació
obtinguda en cadascuna de les fases.
Només es podrà fer la mitjana quan la
qualificació de cadascuna de les dues
fases sigui igual o superior a quatre
punts.
El candidat ha superat la prova d’accés
quan obtingui un mínim de cinc punts en
la qualificació final.
La qualificació de qualsevol de les dues
fases de la prova, sempre que sigui igual
o superior a cinc punts, també serà
vàlida, a efectes de qualificació final, per
a la convocatòria següent.
Un cop superada la prova d'accés, els
candidats podran presentar-se de nou
en convocatòries posteriors per millorar
la qualificació. En la convocatòria
següent a aquella en què s'ha superat la
prova, el candidat podrà repetir la prova
en la seva totalitat, o bé realitzar només
una de les fases (general o específica),
però en cas que s'hagi superat la prova
amb un qualificació inferior a cinc en
una de les fases, serà obligatori
examinar-se, almenys, d'aquesta part.
En convocatòries posteriors, el candidat
haurà de repetir la prova en la seva
totalitat.

Resultats i qualificació final per a més grans de
45 anys








Cadascun dels exercicis es qualifica amb
una puntuació de 0 a 10 punts.
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.

Places
Els/les candidats que accedeixin a la universitat
mitjançant les proves d'accés per a més grans de
25 anys tenen reservat com a mínim un 3% de
les places de cada ensenyament.
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, dins dels terminis que es marquin, a
través de la preinscripció universitària, la
sol·licitud de l’entrevista personal fent la
preinscripció 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%.
Preinscripció
Per accedir a estudis de les universitats
públiques de Catalunya o de la Universitat de
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Vic, la preinscripció universitària es farà, a través
d’Internet, a l'adreça
https://accesnet.gencat.cat.
El CFA Eugeni d’Ors és un centre públic de la
Generalitat de Catalunya que té per objectiu
facilitar l’accés a l’ensenyament a tothom i per
això ofereix una oferta formativa global, des de
l’alfabetització a l’accés a la universitat o grau
superior, i que dóna la titulació corresponent al
graduat en educació secundària per a persones
adultes.
La preparació de les proves d’accés als estudis
universitaris al centre es remunta al curs 19961997, amb una experiència ja consolidada.

FASE GENERAL
PROGRAMA I ESTRUCTURA
Els temaris de les matèries de comentari de text,
llengua catalana i llengua castellana són comuns per a
les proves d’accés a la universitat per a més grans de
25 i 45 anys.

EXERCICIS

L’escola organitza la preparació de la fase
general i també algunes de les matèries de la
fase específica.
HORARIS
Què cal dur?
INFORMACIÓ
I

-

PREINSCRIPCIÓ

-

Fotocòpia del DNI o
Passaport
Fotocòpia de la
Targeta Sanitària
1 foto carnet
Omplir l’imprès de
preinscripció que es
facilitarà al Centre






COMENTARI DE TEXT
LLENGUA CATALANA
LLENGUA CASTELLANA
LLENGUA ESTRANGERA:
ANGLÈS
Falta concretar els dies

Matí: 9:30 –12:30 h

I
Vespre : 18:00 – 21 h
CALENDARI
INICI DE LES
CLASSES

DURADA
DEL CURS

Setmana del 18 al 22 DE SETEMBRE
del 25 de setembre fins a la realització
de les proves (mes d’abril)
FASE ESPECÍFICA
PROGRAMA IESTRUCTURA
GEOGRAFIA

Per a més informació, aneu a:

http://www.gencat.cat/diue/
ambits/ur/universitats/acces/
vies/25a/index.html
https://accesnet.gencat.cat/

ECONOMIA D’EMPRESA
MATÈRIES
QUE ES
PREPAREN

BIOLOGIA
DIBUIX TÈCNIC
QUÍMICA

