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Més grans de 25 anys 

 

Les persones més grans de 25 anys poden accedir a la universitat superant la prova 

d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Aquestes proves són comunes per a 

totes les universitats de Catalunya. 

Per formalitzar la matrícula i consultar els resultats d'aquestes proves, consulteu l'adreça 

d'Internet 

 

 

Convocatòries i requisits 

 

Convocatòries 

Les proves d'accés es convoquen una vegada a l'any. Cada candidat disposa d'un 

nombre il·limitat de convocatòries per superar-les. Una vegada superada la prova 

d'accés, els candidats podran presentar-se de nou en convocatòries posteriors per 

millorar la qualificació. 

La prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys, un cop superada, té 

validesa indefinida. 

 

 

Requisits 

Poden presentar-se a les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys els 

candidats que reuneixin els requisits següents: 

 Tenir 25 anys abans de l'1 d'octubre de l'any 2013. 

 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. 
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Estructura de la prova 

Els exercicis de comentari de text, llengua catalana i llengua castellana són comuns a les 

proves per a més grans de 25 anys i les proves per a més grans de 45 anys.  

Així doncs, un candidat que s'examini de les dues proves d'accés farà un únic examen 

de comentari de text, un únic de llengua catalana i un únic de llengua castellana 

Estructura de la prova 
Les proves s'estructuren en dues fases: 

Fase general: igual per a tots els candidats. 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: estructurada en cinc opcions vinculades amb les cinc branques de 

coneixement en què s'articulen els títols universitaris oficials de grau. 

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. 

En funció de l'opció triada, el candidat tindrà preferència per accedir als estudis 

universitaris vinculats a aquella opció. L'adscripció dels títols universitaris oficials de 

grau a les branques de coneixement es pot consultar al 

web:  http://estudisuniversitaris.gencat.cat 

  

 

 

http://estudisuniversitaris.gencat.cat/
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Opcions d'accés Matèries 

A) Arts i humanitats 

Filosofia 

Geografia 

Història contemporània 

Història de l’art 

Literatura 

B) Ciències 

Biologia 

Física 

Matemàtiques 

Química 

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 
 

El candidat que s'examini de dues matèries que siguin coincidents en diferents opcions 

d'accés, s'haurà examinat de més d'una opció i, per tant, tindrà preferència d'accés a tots 

els estudis universitaris vinculats a aquestes opcions d'accés (per exemple, si un 

candidat s'examina de física i matemàtiques tindrà preferència d'accés a tots els estudis 

universitaris vinculats a les opcions B, C i E). 
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Temaris i estructura dels exàmens 

 

Els temaris de les matèries de comentari de text, llengua catalana i llengua castellana 

són comuns per a les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 i 45 anys. 

  

Fase general   

Comentari de text   

Llengua estrangera   

Llengua castellana   

Llengua catalana   

 

Fase específica   

Biologia   

Dibuix tècnic   

Economia de l'empresa   

Estadística   

Filosofia   

Física   

Geografia   

Història contemporània   

Història de l'art   

Literatura   

Matemàtiques   

Química   

  

http://www20.gencat.cat/portal/site/ur/menuitem.3d18a8f561b671a9ccf24010b0c0e1a0/?vgnextoid=e7a8a2e28b9fa310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=e7a8a2e28b9fa310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/ur/menuitem.c7c5f12f7354d1a9ccf24010b0c0e1a0/?vgnextoid=dcc68ea76b9fa310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=dcc68ea76b9fa310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/ur/menuitem.c7c5f12f7354d1a9ccf24010b0c0e1a0/?vgnextoid=08fd5bba8c9fa310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=08fd5bba8c9fa310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/ur/menuitem.c7c5f12f7354d1a9ccf24010b0c0e1a0/?vgnextoid=da3757c6d0afa310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=da3757c6d0afa310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/ur/menuitem.c7c5f12f7354d1a9ccf24010b0c0e1a0/?vgnextoid=09a714baf3afa310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=09a714baf3afa310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/ur/menuitem.3d18a8f561b671a9ccf24010b0c0e1a0/?vgnextoid=6f57886bc380b310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=6f57886bc380b310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/ur/menuitem.c7c5f12f7354d1a9ccf24010b0c0e1a0/?vgnextoid=034c8216b480b310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=034c8216b480b310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/ur/menuitem.c7c5f12f7354d1a9ccf24010b0c0e1a0/?vgnextoid=3d3f8216b480b310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=3d3f8216b480b310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/ur/menuitem.c7c5f12f7354d1a9ccf24010b0c0e1a0/?vgnextoid=cf508216b480b310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=cf508216b480b310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/ur/menuitem.c7c5f12f7354d1a9ccf24010b0c0e1a0/?vgnextoid=5f818216b480b310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=5f818216b480b310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/ur/menuitem.c7c5f12f7354d1a9ccf24010b0c0e1a0/?vgnextoid=82038216b480b310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=82038216b480b310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/ur/menuitem.c7c5f12f7354d1a9ccf24010b0c0e1a0/?vgnextoid=a8848216b480b310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=a8848216b480b310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/ur/menuitem.c7c5f12f7354d1a9ccf24010b0c0e1a0/?vgnextoid=e7d58216b480b310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=e7d58216b480b310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/ur/menuitem.c7c5f12f7354d1a9ccf24010b0c0e1a0/?vgnextoid=34d68216b480b310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=34d68216b480b310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/ur/menuitem.c7c5f12f7354d1a9ccf24010b0c0e1a0/?vgnextoid=52b918902580b310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=52b918902580b310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/ur/menuitem.c7c5f12f7354d1a9ccf24010b0c0e1a0/?vgnextoid=856c18902580b310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=856c18902580b310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/ur/menuitem.c7c5f12f7354d1a9ccf24010b0c0e1a0/?vgnextoid=ca7f18902580b310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=ca7f18902580b310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/ur/menuitem.c7c5f12f7354d1a9ccf24010b0c0e1a0/?vgnextoid=fd5218902580b310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=fd5218902580b310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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Normativa aplicable 
 

 Resolució ECO/2453/2012, de 2 de novembre, per la qual es fa públic el calendari 

d'inscripció i realització de les proves d'accés generals i per a més grans de 25 i/o 45 

anys a les universitats de Catalunya del curs 2012-2013. (DOGC 6256, de 

19.11.2012 ) 

 ORDRE ECO/105/2012, de 18 d'abril, per la qual es dóna publicitat a les taxes amb 

caràcter general dels departaments de la Generalitat de Catalunya i del Departament 

d'Economia i Coneixement. (DOGC 6116, 26.4.2012) 

 Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives 

(DOGC 5537, 31.12.2009). 

 Correcció d'errades del Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre (BOE 175, 

21.7.2009).  

 Correcció d'errades del Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre (BOE 75, 

28.3.2009). 

 Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a 

l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a 

les universitats públiques espanyoles (BOE 283, 24.11.2008). 

 Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats (BOE 307, 24.12.2001). 

  

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=621204&language=ca_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=621204&language=ca_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=606277&language=es_ES&newLang=ca_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/template.PAGE/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?javax.portlet.tpst=0cabbdc23d3d48ca42a538bab0c0e1a0&javax.portlet.prp_0cabbdc23d3d48ca42a538bab0c0e1a0=action=fitxa&documentId=524033
http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/21/pdfs/BOE-A-2009-12057.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/21/pdfs/BOE-A-2009-12057.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/28/pdfs/BOE-A-2009-5130.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/28/pdfs/BOE-A-2009-5130.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/11/24/pdfs/A46932-46946.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2001/12/24/pdfs/A49400-49425.pdf
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Qualificació 

 
Normes generals per a la realització de les proves 

 No es permet utilitzar durant les proves cap tipus d'informació (apunts, llibres, etc.) ni 

telèfons mòbils o altres aparells electrònics no autoritzats. 

Cal mantenir al llarg del desenvolupament dels exàmens un silenci absolut i una 

adequada correcció personal. El tribunal té la capacitat legal per expulsar de l'aula els 

candidats que incompleixin les normes elementals d'ètica o d'ordre propis d'un examen i 

per anul·lar-los les proves. 

Els exàmens són anònims i no poden tenir cap marca d'identificació personal. El primer 

dia es lliura a cada estudiant un joc d'etiquetes amb codi de barres que l'identifica i que 

permet l'anonimat en la correcció. El candidat ha d'enganxar amb cura dues etiquetes en 

els requadres corresponents de cada un dels quaderns d'examen: l'una en la cara anterior 

i l'altra en la cara posterior. 

Per a la realització de cada prova només es lliurarà a cada candidat un sol quadern 

d'examen. Els quaderns d'exàmens s'han de lliurar etiquetats encara que s'hagin deixat 

en blanc (el no lliurament d'aquests comporta l'anul·lació de la fase corresponent). 

Els exàmens de Llengua catalana, Llengua castellana, Llengües estrangeres i Literatura 

s'han de contestar amb les llengües respectives. 

Els exàmens no es poden respondre amb llapis (excepte el de Dibuix tècnic), ni amb 

tinta vermella o verda. 

  

 

Resultats i qualificació final per a més grans de 25 anys 

 Cadascun dels exàmens es qualifica amb una puntuació de 0 a 10 punts. 

 És obligatori lliurar tots els exàmens de la mateixa fase per tal d'obtenir la 

qualificació corresponent. 

 La qualificació de la fase general s'obté de la mitjana aritmètica dels quatre exàmens. 

 La qualificació de la fase específica s'obté de la mitjana aritmètica dels dos exàmens. 

 La qualificació final de la prova s'obté de la mitjana aritmètica de la qualificació 

obtinguda en cadascuna de les fases. Només es podrà fer la mitjana quan la 

qualificació de cadascuna de les dues fases sigui igual o superior a quatre punts. 

 El candidat ha superat la prova d'accés quan obté un mínim de cinc punts en la 

qualificació final. 

 Un cop superada la prova d'accés, els candidats podran presentar-se de nou en 

convocatòries posteriors per millorar la qualificació. 

http://www20.gencat.cat/portal/site/ur/menuitem.a79da07cf7f5e1a9ccf24010b0c0e1a0/?vgnextoid=89fe106276b6b310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=89fe106276b6b310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default#FW_contingut
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 La qualificació de qualsevol de les dues fases de la prova, sempre que sigui igual o 

superior a cinc punts, també serà vàlida, a efectes de qualificació final, per a la 

convocatòria següent, tot i que el candidat pot optar per millorar-ne la qualificació, i 

sempre es prendrà en consideració la millor de les qualificacions.Tanmateix, a 

l'hora de formalitzar la matrícula sempre s'ha de fer per la totalitat de la prova i, 

en cas de voler fer ús d'una nota parcial de la convocatòria anterior, és 

obligatori matricular-se a la mateixa universitat i de les mateixes matèries. 

(vegeu l'apartat Reserva de qualificacions de fase).  

 En convocatòries posteriors, el candidat haurà de repetir la prova en la seva totalitat. 

 Els resultats de les proves es publicaran el 22 de maig de 2013. Els candidats que 

hagin fet la matrícula de les proves via telemàtica els podran consultar per aquest 

mateix canal, i la resta de candidats en el lloc que determini cada universitat. 

  

 

 

Reserva de qualificacions de fase. Proves per a més grans de 25 anys 

Els candidats que, en la convocatòria immediatament anterior a l'actual, hagin obtingut 

una qualificació de cinc o més punts en una o ambdues fases de la prova (fase 

general>=5 i/o fase específica>=5), podran fer ús d'aquesta qualificació en la 

convocatòria actual. Per poder fer ús de la qualificació de fase ja aprovada caldrà 

que en el moment de formalitzar la matrícula: 

 facin constar la fase de la qual volen reservar la qualificació i 

 es matriculin obligatòriament: 

o en la mateixa universitat, i 

o de les mateixes matèries de la fase reservada (en el cas de la fase general: la 

mateixa llengua estrangera; en el cas de la fase específica: les mateixes matèries 

específiques). 

  

  

http://www20.gencat.cat/portal/site/ur/menuitem.a79da07cf7f5e1a9ccf24010b0c0e1a0/?vgnextoid=89fe106276b6b310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=89fe106276b6b310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default#Bloc8ff036c757b6b310VgnVCM1000008d0c1e0a____
http://www20.gencat.cat/portal/site/ur/menuitem.a79da07cf7f5e1a9ccf24010b0c0e1a0/?vgnextoid=89fe106276b6b310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=89fe106276b6b310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default#FW_contingut
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Per al càlcul de la qualificació final de la convocatòria actual sempre es prendrà en 

consideració la millor de les qualificacions i, per tant, en el cas que l'estudiant decideixi 

que: 

 SÍ que vol fer ús de la qualificació de la fase ja aprovada, s'usarà per al càlcul: 

o la qualificació de fase de la convocatòria anterior, si l'estudiant s'examina i obté 

pitjor qualificació. 

o la qualificació de fase de la convocatòria anterior, si l'estudiant NO es presenta a 

les matèries d'aquesta fase a la convocatòria actual. 

o la qualificació de fase actual, si l'estudiant s'examina i obté millor qualificació que 

en la convocatòria anterior. 

 NO vol fer ús de la qualificació de la fase ja aprovada (perquè, per exemple, vol fer 

un canvi d'opció d'accés), SEMPRE es tindrà en compte per al càlcul la 

qualificació de fase de la convocatòria actual. 

Exemple: 

Posem per cas un estudiant que va aprovar les dues fases a la convocatòria de 2012, de 

les quals només vol recuperar, per a la convocatòria de 2013, la nota de la fase general 

perquè vol fer un canvi d'opció (a la convocatòria de 2012 es va matricular a l'opció de 

ciències de la salut i ara ho vol fer a la d'arts i humanitats). 

Aquest estudiant només estarà obligat a matricular-se en la convocatòria actual de 2013 

de les mateixes matèries de la fase general de la convocatòria de 2012 (és a dir, de la 

mateixa llengua estrangera), i podrà triar matèries de la fase específica diferents a les 

del 2012. 

En la qualificació final de la convocatòria de 2013, es tindrà en compte la millor de les 

qualificacions de la fase general (la del 2012 o la del 2013) i la qualificació de la fase 

específica del 2013. 
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Revisions de les qualificacions 

Els aspirants podran sol·licitar una revisió de les qualificacions els dies 22, 23 i 24 de 

maig de 2013. 

Si el candidat ha fet les proves a les universitats públiques de Catalunya, a la Universitat 

de Vic o la Universitat Oberta de Catalunya, la sol·licitud de revisió es farà a traves del 

portal  https://accesnet.gencat.cat. 

La Universitat Ramon Llull, la Universitat Internacional de Catalunya i la Universitat 

Abat Oliba CEU facilitaran el seu propi imprès per sol·licitar revisió d'examen. 

Els exàmens sobre els quals s'hagi presentat sol·licitud de revisió seran corregits per un 

professor de la matèria diferent de qui va realitzar la primera correcció. Les noves 

qualificacions seran el resultat de la mitjana aritmètica d'ambdues correccions. 

Aquestes qualificacions reemplacen les inicials, i per tant poden ser més baixes o més 

altes que les inicialment atorgades. 

La resolució de les revisions es farà pública el dia 20 de juny de 2013. 
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Lliurament de qualificacions 

A partir del dia 20 de juny de 2013 les universitats lliuraran els certificats amb els 

resultats de les PAU als candidats. 

Universitat d'adscripció Lliurament de qualificacions 

Universitat de Barcelona 

Universitat Politècnica de Catalunya 

Universitat Pompeu Fabra 

Universitat Autònoma de Barcelona 

Universitat Oberta de Catalunya 

L'estudiant rebrà les qualificacions per correu postal 

certificat a l'adreça facilitada per ell mateix al portal 

Accesnet en el moment de la matrícula. 

Universitat de Girona 

Universitat de Lleida 

Universitat Rovira i Virgili 

Universitat de Vic 

Universitat Ramon Llull 

Universitat Internacional de Catalunya 

Universitat Abat Oliba 

Recollida presencial a l'adreça de la universitat 

corresponent: 

 UdG - Secció d'Atenció a l'Estudiant i d'Accés 

Edifici CIAE - Campus de Montilivi  

C/ Maria Aurèlia Capmany, 38. 17071 Girona 

Tel. 972 41 98 54 Fax 972 41 98 44 

UdL - Oficina de les PAU 

Edifici Polivalent - Campus Cappont 

C/ Jaume II, 71. 25001 Lleida 

Tel. 973 70 27 63. Fax 973 70 27 62 

URV - Centre d'Atenció als Estudiants  

Avinguda Països Catalans, 5-7. 43007 Tarragona 

Tel. 977 55 86 08 

UVIC -Àrea de Gestió Acadèmica 

C/ Sagrada Família, 7. 08500 Vic 

Tel. 93 881 55 03 

URLL - Serveis centrals 

C/ Claravall, 1-3. 08022 Barcelona 

UIC - Servei d'informació i admissions. 

Campus Iradier 

C/ Immaculada, 22. 08017 Barcelona 

UAO - Secretaria acadèmica. 

C/ de Bellesguard, 30. 08022 Barcelona 

 


