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CURS 2019-2020 

 

 
 

Preparació per a les proves 
d’accés a la universitat 

 
Descripció: aquests estudis preparen 
les persones més grans de 25 anys per 
a les proves d’accés a la universitat. 

 

L’alumnat pot preparar la part comuna 
de la prova al CFA Esparreguera i la part 
específica, a distància amb l’Institut 
Obert de Catalunya (IOC). 

 

Continguts: 
 

4 matèries a la Fase General 
- Comentari de text. 
- Llengua catalana. 
- Llengua castellana. 
- llengua estrangera.* 

* les persones majors de 45 anys tenen l’exempció de la 
llengua anglesa i les dues matèries de la fase específica. 

4 matèries de la Fase específica(triar-ne 2) 
Biologia, Estadística, Geografia i Història 
Contemporània 
 

Preinscripció: del 18 al 25 de juny 2019 
 

Matrícula alumnat admès: del 2 al 9 de 
setembre de 2019 

 
Matrícula alumnat de la llista d’espera: 

a partir del 12 de setembre de 2019 

 
Documentació: fotocòpia i original de 
DNI, targeta sanitària i foto de carnet. 

 
Accés: ser major de 25 anys o complir- 
los durant l’any de presentació a les 
proves. 
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. 
 
Horari fase general: 

 
Horari part específica: 
Biologia: dilluns i dijous (de 17h a 
18:30) 
Geografia: dilluns (de 17h a 18:30h) i 
divendres (de 16:30 a 17:30) 
Història: dilluns (de 18:30h a 20h)  
Estadística: divendres (de 15:30h a 
16:30) 
 
Qualificacions: el candidat ha superat  
la prova d'accés quan obté un mínim de 
cinc punts –sobre un màxim de deu– 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 sempre i quan les aquestes 
no siguin inferiors a quatre punts. 

 

Preu: 25 euros. 
 

Bonificació del 50% per a les famílies 
nombroses de categoria general i 
famílies monoparentals. Exempció del 
100% per a les famílies nombroses de 
categoria especial, discapacitat superior 
al 33% i víctimes del terrorisme. 

 
Presentació del curs: 
16 de setembre de 2019 
Inici de classes: 
17 de setembre de 2019 

Accés 
universitat 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

16:30h a 
17:30h 

     

17:30h a 
18:30h 

     

18:30h a 
19:30h 
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Matèries de la Fase específica 
 

L’alumne/a ha de triar dues matèries relacionades amb una de les branques de 
coneixement, entorn de les quals s’organitzen els títols universitaris de grau. 

 

 
Relació de branques i matèries 

 
 

 

opcions d’accés Matèries 

A) Arts i humanitats Filosofia 
Geografia 
Història contemporània 
Història de l’art 
Literatura 

B) Ciències Biologia 
Física 
Matemàtiques 
Química 
Estadística 

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 

 
 
 

Més informació a http://universitats.gencat.cat/ca/inici/ 
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