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Escola d'Alta Formació 

 
NORMATIVA REFERENT A LES PROVES D’ACCÉS ALS 
ESTUDIS UNIVERSITARIS DELS MÉS GRANS DE 25 ANYS. 
CURS 2021/2022 

 
INFORMACIÓ GENERAL 

 
NOVETATS  PROVES ACCÉS UNIVERSITAT 
 
Amb el nou Reial Decret 1892/2008, publicat el 24 de novembre de 2008, es regulen les 
noves condicions d´accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els 
procediments d´admissió a les universitats. Per tant, canvien els tipus de proves i les 
condicions d´accés. S´inclouen novetats importants que s´aplicaran a partir del curs 
2009-2010. Dues opcions de proves: 
 
 

1. Una prova per als més gran de 25 anys, sense titulació de Batxiller, que és la 
prova de sempre però amb canvis substancials que després detallaré. 

 
2. Una prova per als més grans de 45 anys, sense titulació per accedir a la 

universitat i sense experiència professional sobre allò que volen formar-se.  
 
 
Tot i això, tant els majors de 45 anys, poden accedir a la prova normal de majors 
de 25 anys (prova 1), si ho desitgen. 
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PROVA 1. MAJORS DE 25 ANYS. L´ACCÉS A LA UNIVERSITAT 
 

 Es podran presentar les persones que tinguin 25 anys o els compleixin 
durant l’any en què es presenten a la prova, i no tingui titulació per accedir-
hi directament. No tenir superades les PAU. 

 No tenir títol de Cicle Formatiu de Grau Superior 
 

 
 ESTRUCTURA DE LA PROVA: 
 

i. La part comuna consta de quatre exercicis: 
 

1. Comentari de Text llengua castellana- llengua catalana 
(escriptura castellà o català) 

2. Català (10 qüestions breus de llengua catalana sobre el petit 
text )  

3. Castellano (10 qüestions breus de llengua castellana sobre el 
petit text ) 

4. Llengua estrangera (a triar entre anglès, francès, alemany, 
italià i portuguès) 
 

Cadascun d´aquests exercicis es qualifica de 0-10 punts i s´obté la 
mitja aritmètica. 
 
 

ii. Part específica: 
1. Els alumnes hauran d´escollir dues matèries vinculades a 

l´opció d´accés triada (veure quadre següent). Cadascun dels 
dos exercicis es puntuarà de 0-10 punts i es farà la mitja 
aritmètica. 

 
 

Nota: Les assignatures específiques s’impartiran sempre que hi hagi un mínim de 3 
alumnes matriculats.  
En el cas de que hi hagi 1 alumne matriculat, se li proporcionarà el material i es farà un 
seguiment per part del professor que imparteix l’assignatura. 
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Relació d´opcions d´accés i matèries d´examen. S´han d´ESCOLLIR NOMÉS 2 
 

Opcions d´Accés 
 

Matèries 

Arts i Humanitats Filosofia 
Geografia 
Història Contemporània 
Història de l´Art 
Literatura 

Ciències Biologia 
Física 
Matemàtiques 
Química 
Estadística 

Ciències de la Salut Biologia 
Estadística 
Física 
Matemàtiques 
Química 
 

Ciències Socials i Jurídiques Economia d´Empresa 
Estadística 
Geografia 
Història Contemporània 
Matemàtiques 
 

Enginyeria i Arquitectura Dibuix Tècnic 
Economia d´Empresa 
Física 
Matemàtiques 
Química 
 

 
 Qualificació final i superació de les proves Accés Més grans 25 anys 

i. La qualificació final de la prova s´obté de la mitja aritmètica de la 
qualificació de la prova comuna + qualificació prova específica. 
Només es podrà fer mitjana quan la qualificació de cadascuna de les 
dues parts sigui 4 o superior. 

ii. El candidat ha superat la prova d´accés quan obtingui un mínim de 
cinc punts a la qualificació final 

iii. Important novetat: si un candidat ha aprovat només una de les dues 
parts (comuna o específica), amb més de cinc punts, se li guardarà la 
nota per a les proves d´accés de l´any següent. Per tant, només 
s´hauria de presentar a la part suspesa o bé a tot si vol millorar nota. 
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PROVA 2. MAJORS DE 45 ANYS per Accés Universitat 
 

 Es podran presentar les persones que tinguin 45 anys o els compleixin durant 
l’any en què es presenten a la prova, i no tingui titulació per accedir-hi 
directament. 
 
 

 ESTRUCTURA DE LA PROVA: 
 

i. Part comuna: 
1. Comentari de Text 
2. Llengua catalana 
3. Llengua castellana 
No hi ha prova de llengua estrangera. 

 
Cadascun d´aquests exercicis es qualifica de 0-10 punts i s´obté la 
mitja aritmètica. Cal obtenir un mínim de 4 punts en cadascuna de les 
tres proves per tal que faci la mitjana, a més de superar el 5 total. 
 

ii. Part específica: 
1. Una entrevista personal amb un tribunal o professors que 

valoraran l´interès i motivació per accedir a la universitat 
(només a una sèrie de titulacions que cada gener especificaran 
les universitats) 

 
Tot i això, es recomana a TOTS els alumnes més grans de 25 anys preparar-se, des 
del primer moment, les dues proves, en espera dels certificats i drets d´admissió a 
la universitat. (Només hi ha 1 plaça per a la modalitat de majors de 45 anys en 
cada Facultat.) 
 
 
 
 
 
PREVISIÓ DEL CALENDARI DE LES PROVES D´ACCÉS UNIVERSITAT 
CONVOCATÒRIA 2022: 
 

 Matrícula per fer les proves: febrer de 2022. 
 Prova Comuna: abril de 2022. 
 Prova específica: abril de 2022. 

 
Els alumnes que es presentin a les proves d’ACCÉS per la UNED hauran de 
matricular-se personalment al setembre per la convocatòria de juny.  

 
 



 

 
 

Plaça President Tarradellas, s/n |  17600 FIGUERES 
Tel. 972 50 96 40 | www.altaformacio.com 

 

 

Escola d'Alta Formació 

PREU: 

 
1.  MAJORS 25 ANYS 
 

 Comptat: 1.300,00€  
Ajornat:      350,00€ matrícula i 6 rebuts 179,00€ cadascun.  
Material inclòs. Professors llicenciats especialitzats. 

     
2.  MAJORS 45 ANYS  
 

Comptat: 1.070,00€ 
            Ajornat:  350,00€ matrícula i 6 rebuts 140,00€ cadascun. 

Material inclòs. Professors llicenciats especialitzats. 
 

Els alumnes que tenen la Part Comuna o la Part Específica aprovada de l’any 
passat, el preu del curs serà: 
 

Ajornat:  350,00€ matrícula i 6 rebuts 140,00€ cadascun. 
Material inclòs. Professors llicenciats especialitzats. 

 
 

IMPORTANT: Hi ha la possibilitat que l’alumne/a es pugui imprimir personalment  el 
material. A aquest alumne se li restarà un import de 200€ de l’import de la matrícula. I 
serà responsabilitat del propi alumne/a el fet de dur sempre el material de seguiment a 
classe. 

 
 Nota:  Els alumnes que l’any anterior no varen assolir la convocatòria i vulguin 
tornar a matricular-se el preu del curs serà de: 
  

150,00€ de matrícula i 6 rebuts de 160,00€  
 
150,00€ de matrícula i 6 rebuts de 140,00€ (amb una part de la prova aprovada) 

 
I en el cas de voler preparar només algunes assignatures el preu per assignatura 
serà de 40,00€/mes. Material no inclòs. 

 
El dret d’inscripció a la Universitat serà aproximadament 85,00€ 

 
 

HORARI:  
  Tardes: de dilluns a dijous de 19:00h. a 21:30h. (segons matèries) 
 

 
Presentació: 29 de setembre (19:00h) 

Inici del curs:  4 d’octubre 
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SITUACIÓ EXTRAORDINÀRIA COVID-19 
 
 
Des de l’inici de curs l’alumne tindrà accés al Campus Virtual de CESI. Aquí podrà 
consultar Online els llibres de totes les assignatures i qualsevol material necessari per al 
seguiment del curs. També hi trobarà recursos d’aprenentatge com exercicis, vídeos, 
exàmens, etc.  
 
En cas que alguna situació sobrevinguda per la pandèmia actual impedeixi el seguiment 
de les classes presencials (confinament, detecció d’un positiu en COVID19, etc.) les 
classes continuaran amb normalitat, en els mateixos horaris, a través del campus virtual 
(mitjançant videoconferència).  
 
Tanmateix l’alumne podrà expressar els seus dubtes al fòrum del campus o mitjançant 
correu electrònic directe amb el professor. 
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HORARI ACCÉS UNIVERSITAT 2021/2022 
 

 
 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

17:00-17:15h.      

17:15-17:30h. BIOLOGIA     

17:30-17:45h. (17:00-18:00)     

17:45-18:00h.      

18:00-18:15h.      

18:15-18:30h. GEOGRAFIA     

18:30-18:45h. (18:00-19:00)     

18:45-19:00h.      

19:00-19:15h.  ESTADÍSTICA    

19:15-19:30h. CASTELLÀ (19:00-20:00) CATALÀ C. TERRA  
19:30-19:45h. (19:00-20:00) HISTÒRIA (19:00-20:00) (19:00-20:00)  
19:45-20:00h.  (19:00-20:00)    
20:00-20:15h.      
20:15-20:30h. ANGLÈS MATEMÀTIQUES FRANCÈS FÍSICA  

20:30-20:45h. (20:00-21:00) (20:00-21:30) (20:00-21:00) ECONOMIA  

20:45-21:00h.    (20:00-21:00)  

21:00-21:15h.      

21:15-21:30h.      
 

 

INFORMACIÓ IMPORTANT 
 

 PRESENTACIÓ DEL CURS:  29 de setembre  a les 19h. 
 INICI DEL CURS:  4 d’octubre    

 
 Les assignatures específiques es faran sempre que hi hagi un mínim de 3 

alumnes. En qualsevol cas, es donarà un seguiment i pauta a cada alumne. 
 

 Es recomana als alumnes que, al més aviat possible, escullin quines assignatures 
optatives volen cursar, per tal d’aprofundir des del primer moment en aquestes 
matèries.  

 
 Es recomana als alumnes d’ACCÉS UNIVERSITAT que escullen  CIÈNCIES, 

que triïn l’assignatura de  “MATEMÀTIQUES” 
 

 TOTS els alumnes ACCÉS han d’anar a les seves assignatures específiques 
fins el moment de rebre l’exempció de les proves específiques, en cas 
d’haver-la sol·licitat. 

 


