MATRÍCULA PREPARACIÓ PROVA D’ACCÉS A LA
UNIVERSITAT - Setembre 2021
Les classes es faran de dilluns a divendres i tindran caràcter presencial. Podeu
consultar horari provisional aquí .Un cop matriculats se us informarà de la data de
presentació i benvinguda del curs, que serà en algun moment de la setmana del 20
al 24 de setembre. Per a més informació, no deixeu de consultar la web
www.cfagirona.cat.

1. Alumnat preinscrit i admès el mes de juny
Cal que feu el tràmit telemàtic de matrícula entre el 2 i el 9 de setembre ingressant
la quantitat corresponent segons les vostres preferències d’estudi.
Resum de preus (més avall els teniu detallats):
-

50€ si curseu totes les matèries
50€ si curseu només la part comuna
37€ si no curseu anglès
10€ si únicament curseu específiques

La part comuna inclou: COMENTARI DE TEXT, CATALÀ, CASTELLÀ I ANGLÈS. Si
voleu fer una altra llengua estrangera que no sigui ANGLÈS caldrà que hi resteu
13€ , i si sou majors de 45 anys també, atès que esteu exempts de la prova de
llengua estrangera.

⬜
⬜

Dossiers matèries comunes:
Comunicació
(comentari de text, català i castellà)
Anglès

Material complementari:

27€
13 €
10 €

La part específica està en funció de la branca que es vulgui estudiar. El centre
ofereix Geografia i Història. El llibres, que es compren a part, són aquests.
Història (Història del món contemporani. Batxillerat. Ed. Barcanova
ISBN 978-84-489-2322-8)
Geografia (Geografia.Batxillerat. Ed. Barcanova ISBN 978-84-489-5150-4)

Si voleu, podeu adreçar-vos a ABACUS (Carretera Barcelona, 42-44 Girona, Tel. 972 42 60
50) perquè tindran disponibles els llibres que necessiteu.

Les persones que es presenten a la prova per a majors de 45 anys també estan
exemptes de la part específica.
Vegeu més informació sobre la prova i les vies d’accés a:
http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/25_anys/
http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/25_anys/estructura_prova/
http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/45_anys/estructura_prova/

IMPORTANT
Cal ingressar la quantitat corresponent al BBVA, al número de compte del CFA
Girona ES69 0182 0345 11 0201691876 indicant nom i cognoms i, com a concepte,
matrícula d’Accés a Universitat incloent torn(matí,tarda,torns)
Seguidament cal enviar el resguard de pagament (pdf o foto) a l’adreça
proves.acces.uni@cfagirona.cat. Rebreu una resposta de confirmació de
matrícula amb la data i hora de presentació del curs.

2. Persones no preinscrites al juny:
Totes les persones interessades a fer el curs d’accés a Universitat que no hàgiu fet
la preinscripció el juny, podreu demanar cita entre els dies 2 i 9 de setembre per a
les sessions presencials de matrícula trucant al 972 228820. La matrícula dependrà
de les places vacants que hi hagi, en cas de quedar en llista d’espera se us
informarà durant les sessions presencials. Estem ubicats a TRAVESSIA DE LA
CREU, 1 (GIRONA).
Sessions informatives i de matriculació:
Divendres 10 a les 9h
Dilluns 13 a les 19h
Dimarts 14 a les 15h

