
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Preparació de Proves a la 
Universitat +25 

 
 

 



Objectiu del curs 

La realització d’aquest curs de Preparació a la Prova d’Accés a la 

Universitat té la finalitat de formar-te per realitzar la prova d’accés 

lliure que el Departament d’Educació ofereix cada curs.  

El curs està pensat per tots aquells estudiants que estan interessats 

en continuar els seus estudis per accedir a un grau universitari. 

 

Requisits per poder realitzar la prova 

 
• Tenir o complir 25 anys en l'any natural en què realitzarà la 

prova. 

• 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. 

 

 

 

Durada: 1 curs  

Del 18 de setembre 2017 al 27 d’abril 2018 

Assignació d’un tutor 

Metodologia diversificada 

  Avaluació continuada 



Formació i futur profesional 

Superar la prova d’accés implica poder accedir a una gran quantitat de 

carreres universitàries que t’obren la possibilitat d’ampliar el teu futur 

laboral. Per això, el curs té la finalitat que l’alumne estigui preparat per 

aprovar l’examen oficial. L’alumne, al finalitzar el curs, haurà de:  

- Comprendre textos avançats i tractar la informació d’aquests.  

- Adquirir destresses lingüístiques bàsiques del procés lectoescriptor al 

nivell i exigències de la prova d’accés.  

- Dominar el comentari de text. 

- Conèixer les estructures bàsiques tant de lèxic, de gramàtica i de 

composició d’un text.  

- Mostrar domini per comprendre textos d’una llengua estrangera 

(anglès). 

Per assolir aquests objectius  generals, el curs donarà eines als alumnes de 

manera que els puguin aplicar a la prova. Les classes no només seran 

conceptuals, sinó que es donarà molta importància a la realització 

d’activitats pràctiques i als simulacres d’exàmens amb proves d’anys 

anteriors.  

 

Sortides professionals 

Realitzar el curs de preparació a la prova no equival a cap titulació, però 

superar la prova possibilita accedir a graus universitaris de diferents 

branques del coneixement.  

Convocatòries de la prova 

La prova d'accés per a més grans de 25 anys es convoca una vegada a l'any. 
Disposes d'un nombre il·limitat de convocatòries per superar-la. Una vegada 
superada la prova d'accés, si compleixes els requisits pots presentar-te de 
nou en convocatòries posteriors per millorar la qualificació obtinguda. 

Per accedir a la universitat per la via de més grans de 25 anys cal superar la 
prova d'accés, que consisteix en una fase general i una d’específica. 

 

 



Professorat 

Tot el nostre professorat és especialista en les matèries impartides.  

CENAP t’ofereix la possibilitat de  

formar-te en diferents modalitats: 

semipresencial o online. 
Les diferents modalitats pretenen 

respondre a les necessitats dels alumnes. 

És per això que es proposen dues opcions 

per triar aquella que s’ajusta més als teus 

interessos. En ambdues el material per 

l’estudi i la pràctica estarà disponible al 

campus.  

- Semipresencial. El campus virtual està 

disponible les 24 hores del dia. L’accés a 

aquest es veu complementat per 

l’assistència al nostre centre d’una hora 

setmanal, a triar entre les possibilitats que 

s’aniran proposant durant el curs a la 

plataforma. 

- Online. La modalitat 100% online et 

possibilita accedir a tots els continguts de la 

plataforma. La nostra metodologia 

(tutorització i recursos virtuals actualitzats) 

faciliten l’aprenentatge per aquells 

alumnes que no puguin assistir al centre 

per horaris o perquè prefereixin aprendre 

en entorns interactius.  
Totes les modalitats inclouen la 

tutorització per part del responsable de 

grup, la programació setmanal i 

l’orientació acadèmica així com 

administrativa. 



Programa Modalitat semipresencial i online 

 

 Del 18 de setembre al 22 de desembre 2017 

 Llengua catalana Llengua castellana 

 Llengua anglesa Comentari de text 

  

  

 

 

 

 

  

 Del 8 de gener al 27 d’abril 2018  

 Llengua catalana Llengua castellana 

 Llengua anglesa Comentari de text   

 

Les hores de consulta presencial per la modalitat semipresencial seran 

dimecres d’11 a 12h. Caldrà confirmar l’assistència.  

 

Fase específica: cal consultar la taula al final del document per 

saber quines dues optatives es poden triar segons la carrera que es 

vol fer. Aquest curs oferim: filosofia, geografia, història 

contemporània, història de l’art i literatura.  

 

 

1r 

trimestre 

cuadr 

2n 

trimestre 



Període de matriculació 

Obert durant tot el curs acadèmic. Es recomana seguir el calendari 

establert pel centre (de setembre a abril). 

Com matricular-se? 

Hi ha diferents maneres de matricular-se: 

- Online. Al nostre web. A l’apartat de preinscripció, on 

caldrà omplir les dades perquè un professional del centre 

es posi en contacte i formalitzar la matrícula.  

- Presencialment al centre. 

En totes caldrà omplir el formulari amb les dades que se sol·liciten, així com 

una fotocòpia del DNI. El formulari es podrà completar des del web en 

l’apartar “preinscripció”.   

Preus i formes de pagament 

Modalitat semipresencial: 100€/mes 

- Aquesta modalitat inclou l’accés al campus i els materials imprimibles, 

els resums i esquemes de les unitats didàctiques, la programació 

setmanal, les classes magistrals i les propostes d’activitats. També 

l’assistència presencials al centre de les hores de consulta. 

Modalitat online de les matèries comunes: 90€/mes 

- El preu inclou l’accés al campus virtual, als materials teòrics, les classes 

magistrals, les activitats, els fórums de preguntes, la programació 

setmanal i els exàmens d’anys anteriors.  

En la primera mensualitat s’inclou el preu de la matrícula (40€).  

 

El pagament mensual es realitzarà per transferència bancària entre els dies 

1 i 3 de cada mes. En cas de no realitzar-lo, l’alumne haurà de fer-lo en cinc 

dies hàbils en efectiu al centre o per transferència i haurà d’assumir els 

costos que aquesta acció pugui haver generat. L’impagament d’una 

mensualitat implica la pèrdua de la plaça al curs i l’accés a la plataforma 

online. 



Informació addicional sobre la fase especifica 
 
La fase específica s'’estructura en cinc opcions i l’aspirant ha de triar l'opció que 
coincideixi amb la branca de coneixement en la qual s'inscriu el grau que vol cursar. Podeu 
consultar les branques de coneixement entorn de les quals s’organitzen els títols 
universitaris oficials de grau a l'adreça  

http://estudisuniversitaris.gencat.cat. 
  
De l'opció triada, els alumnes només s'hauran d'examinar de dues matèries. 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. 

  
Opcions d'accés Matèries 

a) Arts i humanitats 

Filosofia  
Geografia  
Història contemporània  
Història de l’art  
Literatura 

b) Ciències 

Biologia  
Física  
Matemàtiques  
Estadística 
Química 

c) Ciències de la salut 

Biologia  

Estadística  

Física  

Matemàtiques  

Química  

d) Ciències socials i jurídiques 

Economia de l’empresa  

Estadística  

Geografia  

Història contemporània  

Matemàtiques  

e) Enginyeria i arquitectura 

Dibuix tècnic  

Economia de l’empresa  

Física  

Matemàtiques  

Química  

En colors diferents, les matèries coincidents en diferents opcions d'accés 
Cadascun d'aquests exericicis es qualifica amb puntuació de 0 a 10. 
 La qualificació de la fase específica s'obté de la mitjana aritmètica dels dos exercicis. 

http://estudisuniversitaris.gencat.cat/


Proves d’accés a la universitat 
Prova d’accés per a més grans de 25 anys 

 

Preguntes freqüents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Què he de fer per matricular-me a la prova d’accés? 

La matrícula per a la prova per a les set universitats públiques, la Universitat de Vic - 
Universitat Central de Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya es formalitza a través 
del portal Accesnet. Si et vols matricular de la prova a la Universitat Ramon Llull, a la 
Universitat Internacional de Catalunya o a la Universitat Abat Oliba CEU t'has d'adreçar 
directament a la universitat. 
 

Qui es pot presentar a la prova? 

Pots presentar-te a aquestes proves si reuneixes els requisits següents: 

• Tenir 25 anys durant l'any natural en què et presentis a la prova. 
• No tenir superada la 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. 

 

Quantes convocatòries hi ha anualment? 

La prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys es convoca una vegada a l'any. 

Disposes d'un nombre il·limitat de convocatòries per a superar-la. 

 

La prova només conserva la nota per l’any en què es fa? 

No, la qualificació final de la prova serveix per accedir a la universitat en aquell curs acadèmic 

o en cursos posteriors. 

 

Com es calcula la nota de la prova? 

La qualificació final obtinguda es determina per una puntuació de 0 a 10 punts, completada 

amb tres decimals. Has superat la prova d'accés quan obtens un mínim de 5 punts -sobre un 

màxim de 10- en la qualificació final. Aquesta qualificació és el resultat de la mitjana 

aritmètica de les qualificacions globals de la fase general i de la fase específica. No se'n pot 

fer la mitjana si alguna de les qualificacions globals, de la fase general o de la fase específica, 

és inferior a 4 punts; per tant, en aquest supòsit hauries suspès. 
 

 

https://accesnet.gencat.cat/


 

 

 

 

Preguntes freqüents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es poden fer les proves per una o més opcions d’accés? 

Sí, si t'examines de dues matèries que siguin coincidents en diferents opcions d'accés 

t'hauràs examinat de més d'una opció, i per tant tindràs preferència d'accés a tots els estudis 

universitaris vinculats a aquestes opcions d'accés. 

 

Puc recuperar la nota de la fase aprovada d’altres anys? 

Sí, sempre que la qualificació de la fase sigui més gran o igual a 5 punts. En formalitzar la 
matrícula caldrà: 

• Fer constar la fase de la qual vols recuperar la qualificació. 
• Matricular-te obligatòriament de la totalitat de la prova, fer-ho en la mateixa universitat i 

de les mateixes matèries de la fase que vols recuperar. 
• Matricular-te de les matèries que vulguis de la nova fase. 

 

 

És obligatori presentar-se a les proves de la fase que es vol recuperar? 

Pots optar per millorar la nota de la fase que vols recuperar presentant-te als exàmens o bé 

pots no presentar-te a les proves d'aquella fase. Sempre se't tindrà en compte la qualificació 

de la fase més alta fins i tot després de demanar-ne revisió d'examen. 

 

Es pot reservar la nota d’una matèria en concret? 

No, sempre es tindrà en compte la qualificació final de la fase, mai les qualificacions 

individuals de les matèries. 

 
 


