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CURS DE PREPARACIÓ PER A L'ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER A 
MÉS GRANS DE 25  i 45 ANYS 

 
 

Aquests estudis preparen les persones més grans de 25 anys per a les proves 
d'accés a la universitat. 
 

REQUISITS I ACCÉS A LA PROVA 
 

Poden accedir a aquests estudis les persones més grans de 25 anys o que els 
compleixin l'any natural en què es realitza la prova. 
Les persones que hi volen accedir no han de tenir superades les PAU (o 
equivalent), no han d'estar en possessió d'un títol de tècnic superior de formació 
professional, d'arts plàstiques i disseny o d'esports (o equivalent), ni tenir cap 
titulació universitària. 
 
 

DESCRIPCIÓ DE LA PROVA 
 

La prova consta de dues parts: la fase general, que és igual per a tots els 
candidats, i la fase específica que l'alumne ha d'escollir dues matèries 
relacionades amb una de les branques de coneixement, entorn de les quals 
s'organitzen els títol universitaris de grau: 
 

- La fase general consta de les matèries següents: llengua catalana, llengua 
castellana, llengua estrangera (anglès) i comentari text. 
 

- La fase específica cal triar 2 matèries relacionades amb una de les branques de 
coneixement, entorn de les quals s'organitzen els títols universitaris de grau. 
 

Normalment l’examen de la part comuna és l’últim dissabte d’abril i l’examen de la 
part específica és el primer dissabte de maig a la Universitat que l’alumne triï. 
 

Més grans de 45 anys: cal examinar-se de comentari de text, llengua catalana i 
llengua castellana i fer una entrevista personal. 
 
 

HORARI – DATES 
 

Inici i fi: de 12 setembre a 8 de maig (finalització aproximada). 
Horari fase general: De dilluns a divendres de 9 a 13.30 h. o de dilluns a dijous de 
18.00 a 21.00 h. 
Horari fase específica i comentari de text: a hores convingudes. 
 
 

CARACTERÍSTIQUES DE LA PROVA A EDUCEM II 
 

EDUCEM II imparteix totes les especialitats de les proves d'accés.  Cal un grup 
mínim de 5 persones. 
Tutoria individual, grupal i seguiment personalitzat. 
Orientació acadèmica i professional. 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


