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PROVES D’ACCÉS 
UNIVERSITAT 
 
CURS DE PREPARACIÓ  
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HORARIS I CALENDARI 
 
L’horari depèn de les matèries triades, 
però s’oferiran dos torns: matí (de dilluns 
a divendres) i tarda (de dilluns a dijous). 
 
Inici del curs: dilluns 21 de setembre 
Final del curs: dia previ a la realització de 
la prova a finals d’abril.  
 
 
 
 

ORIENTACIÓ I MATRICULA  
 
 Orientació: Tot el més de juny 
 Preinscripció: del 15 al 29 de juny 
 Matrícula: del 2 al 9 de setembre 

 
Cal aportar: 

• Full de preinscripció al juny 
• DNI, Passaport o NIE 
• T targeta sanitària 
• Al setembre: full de matrícula 
• Justificant de pagament de les 

quotes de material 
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MAJORS DE 25 ANYS 
 
Poden presentar-se persones que 
compleixin 25 anys o més  l'any natural 
que es realitza la prova, no hagin superat 
les PAU (o equivalent), no tinguin cap 
titulació universitària o de tècnic superior 
de grau professional (o equivalent). 
 

CONTINGUTS 
 
Matèries comunes:  

• Comentari de text 
• Llengua catalana 
• Llengua castellana 
• Llengua estrangera (anglès) 

 
Dues matèries especifiques a escollir 
d'acord amb els estudis que volen 
realitzar: 
 

Matèria Opció 
Geografia A B C D E 
Economia A B C D E 
Biologia A B C D E 
Química A B C D E 
Física A B C D E 
Dibuix tècnic A B C D E 
Matemàtiques A B C D E 
 
A) Arts i humanitats 
B) Ciències 
C) Ciències de la salut 
D) Ciències socials i jurídiques 
E) Enginyeria i arquitectura 

MAJORS 40 ANYS 
 
Poden presentar-se persones que tinguin 
40 anys l'any natural en què es realitza la 
prova, que acreditin experiència laboral 
o professional relacionada amb un 
ensenyament de grau al qual volen 
accedir i que no disposin de cap titulació 
acadèmica que habiliti per accedir a la 
universitat per altres vies d'accés. 
 
 

MAJORS DE 45 ANYS 
 
Es poden presentar persones que tinguin 
45 anys l'any natural en que realitzen la 
prova i no posseeixi cap titulació que 
habiliti per accedir a la universitat. 
 
 

CONTINGUTS 
 
La prova d'accés per majors de 40 i 45 
anys consta de 3 exàmens: 

• Comentari de text 
• Llengua catalana 
• Llengua castellana 

 
S'han d'aprovar necessàriament totes i 
cadascuna d'aquestes matèries. 
 
Si aproven hauran de passar una 
entrevista a la universitat on es vol 
accedir.
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Més informació: 
 
 
http://universitatsirecerca.gencat.cat 
 
http://accesnet.gencat.cat 
 
http://queestudiar.gencat.cat/ 
 
www.cfalapau.cat 
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 Pere Vergés, 1, Planta 4a 

 secretaria@cfalapau.cat 

 
93 314 70 78 
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