INFORMACIÓ PROVES D’ACCÉS
A MAJORS de 25/40/45 ANYS

BENVINGUTS I BENVINGUDES AL CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS SANT FELIU DE GUÍXOLS!!

INFORMACIÓ GENERAL
Les proves d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys són comunes per a totes les universitats de
Catalunya.

CONVOCATÒRIES
Les proves d’accés es convoquen una vegada l’any. Cada candidat disposa d’un nombre il·limitat de convocatòries per superar-les.
Una vegada superada la prova d’accés, els candidats es poden tornar a presentar en convocatòries posteriors per millorar la
qualificació.

REQUISITS
Es poden presentar a les proves els candidats que reuneixin els requisits següents:
• Tenir 25 en l'any natural en què realitzarà la prova.
• No haver superat 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.
Es pot trobar aquesta informació i d’altra de suplementària al web: http://gencat.cat/universitats/25anys

ESTRUCTURA DE LES PROVES
La prova s’estructura en dues fases:
- Fase general: igual per a tots els candidats.
- Fase específica: estructurada en cinc opcions vinculades amb les cinc branques de coneixement en què s’articulen els títols
universitaris oficials de grau.

FASE GENERAL
La fase general té com a objectiu determinar la maduresa i la idoneïtat dels candidats per cursar estudis universitaris, així com la
seva capacitat de raonament, de comprensió i d’expressió escrita en qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya, i el
coneixement d’una llengua estrangera.
La fase general consta de quatre exàmens:
a) Comentari de text
b) Llengua catalana
c) Llengua castellana
d) Llengua estrangera (a triar entre anglès, francès, alemany, italià o portuguès)

FASE ESPECÍFICA
La fase específica té com a finalitat valorar les habilitats, les capacitats i les aptituds dels candidats per seguir i superar estudis
vinculats a cadascuna de les branques de coneixement entorn de les quals s’organitzen els títols universitaris oficials de grau.

S’estructura en cinc opcions:
A. Arts i humanitats
B. Ciències
C. Ciències de la salut
D. Ciències socials i jurídiques
E. Enginyeria i arquitectura
El candidat ha d’escollir una de les cinc opcions. La fase específica consta de dos exàmens corresponents a matèries vinculades a
l’opció d’accés triada. D’acord amb l’opció triada, el candidat tindrà preferència per accedir als estudis universitaris vinculats a
aquella opció.

OPCIONS D’ACCÉS MATÈRIES
A) Arts i humanitats

B) Ciències

Filosofia

Biologia

Geografia

Estadística

Història contemporània

Física

Història de l’art
Literatura

Matemàtiques

D) Ciències socials i jurídiques

E) Enginyeria i arquitectura

Economia de l’empresa

Dibuix tècnic

Estadística

Economia de l’empresa

Geografia

Física

Història contemporània

Matemàtiques

Matemàtiques

Química

Química

C) Ciències de la salut
Biologia
Estadística
Física
Matemàtiques
Química

FUNCIONAMENT GENERAL DEL CENTRE
• Recordeu apagar els telèfons mòbils.
• Les classes comencen a l’hora i deu i acaben a l’hora en punt.
•Les classes són presencials. Cal un 80% d'assistència. Es controlarà amb signatures diàries.
• Els horaris són susceptibles de canvi en funció de les necessitats dels alumnes i del centre.
• Us heu de fer càrrec de recollir fotocòpies i apunts per als companys que no vinguin a classe.
• La classe ha de triar un delegat o delegada que sigui interlocutor/a amb el claustre de mestres i
professors i assisteixi a les reunions de delegats.
• Us preguem que ens comuniqueu si voleu deixar el curs.
• La tutora us oferirà un horari de tutoria.

MATERIAL PER MAJORS DE 25 ANYS
•

LLENGUA CATALANA:

- Moodle i material aportat per la professora.

•

LLENGUA CASTELLANA:

- Moodle i material aportat per la professora

•

LLENGUA ANGLESA:

- Material aportat pel professor.

•

COMENTARI DE TEXT:

•

GEOGRAFIA SOCIAL I ECONÒMICA:

•

HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI: - Moodle i dossier realitzat pel professor.

- Dossier realitzat pel professor.

- Moodle i dossier realitzat pel professor.

MESTRES I PROFESSORS/ES DEL CURS
• TUTORA: Esperança Mallol.
• MATÈRIES COMUNES
• LLENGUA CATALANA: Sònia Rodríguez.
• LLENGUA CASTELLANA: Sònia Rodríguez
• LLENGUA ANGLESA: Esperança Mallol.
• COMENTARI DE TEXT: Esperança Mallol.
MATÈRIES ESPECÍFIQUES
• GEOGRAFIA SOCIAL I ECONÒMICA:

Sònia Rodríguez

• HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI: àmbit socials

Adreces interès:
–

Informació escola adults. CFA Sant Feliu de Guíxols:
–
http://educaciodigital.cat/cfaguixols/moodle/

–

Informacions prova d'accés (temaris, examens,...):
–
http:// universitats.gencat.cat (informació sobre graus universitaris).
–
htttp:// queestudiar.gencat.cat (informació sobre centres on estudiar graus universitaris).
–
http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/25_anys/ ( informació sobre PA+25 anys).

–

Informacions estudis de grau (universitat):
–
CIAE
C/ Maria Aurèlia Capmany, 38
Campus de Montilivi
17071 Girona
Tel. 972 41 98 54
Fax 972 41 98 44

DILLUNS
9h a 9:30h
9:30h 10h
10h a 10:30h

MATÈRIA ESPECÍFICA:

10:30h a 11h

Hª CONTEMPORÀNIA
3h
A-5

11h a 11:30h
11:30h a 12h
12 a 12:30h
12:30h 13h
13h a 13:30h
13:30h a 14h

DIMARTS

DIMECRES
SÒNIA RODRÍGUEZ
2h
LLENGUA CATALANA
+ 25ANYS
A-3
SÒNIA RODRÍGUEZ
LL. CASTELLANA
+ 25ANYS
2h
A-3

DIJOUS
ESPERANÇA MALLOL
COMENTARI DE TEXT
2h
A-4
ESPERANÇA MALLOL
LL.ANGLESA
2h
A-4

DIVENDRES
SÒNIA RODRÍGUEZ
MATÈRIA ESPECÍFICA:
GEOGRAFIA
3h
A-3

