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Més grans de 45 anys 

 

Les persones més grans de 45 anys poden accedir a la universitat superant la prova 

d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys.  Aquestes proves són comunes per a 

totes les universitats de Catalunya. També poden de forma simultània presentar-se a les 

proves d'accés per als més grans de 25 anys. Els exercicis de comentari de text, llengua 

catalana i llengua castellana son comuns a les proves d'accés per als més grans de 25 

anys i a les proves d'accés per als més grans de 45 anys. Podeu formalitzar la matrícula i 

consultar els resultats d'aquestes proves a:  https://accesnet.gencat.cat 

 

 

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. 

Per accedir a la universitat via més grans de 45 anys cal superar una prova d'accés i fer 

una entrevista personal. La prova d'accés, un cop superada, té validesa indefinida, 

mentre que l'entrevista personal, obligatòria i amb resolució final d'apte, només tindrà 

validesa l'any en què es fa i per accedir a un sol centre-estudi. 

 

Requisits 

Poden presentar-se a les proves d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys els 

candidats que reuneixin els requisits següents: 

 Tenir 45 anys abans de l'1 d'octubre de l'any 2013. 

 No posseir cap titulació que habiliti per accedir a la universitat. 

  

https://accesnet.gencat.cat./
https://accesnet.gencat.cat./
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Estructura de la prova 

Les proves tenen dues parts: 

Prova d'accés, per a aquests candidats consta de tres exàmens: 

a. Comentari de text 

b. Llengua catalana 

c. Llengua castellana 

Per poder ser admès a la universitat via més grans de 45 anys, cal també, a més de 

superar la prova d'accés, realitzar una entrevista personal, amb resolució d'APTE. 

Entrevista personal. Aquesta entrevista es realitzarà a la universitat on es vol accedir, 

encara que la prova s'hagi superat a una altra universitat del sistema català. 

 Només la realitzaran els candidats que tinguin superada la prova d'accés per a més 

grans de 45 anys. 

 Només tindrà validesa l'any en què es realitza i per accedir a un sol centre-estudi. 

 S'ha de sol·licitar fent la preinscripció universitària a través del 

portal  https://accesnet.gencat.cat (per a les set universitats públiques de Catalunya i 

la Universitat de Vic; per a la resta d'universitats del sistema universitari català cal 

adreçar-se directament a la universitat on es vulgui accedir). 

El candidat que, tenint la prova d'accés per a més grans de 45 anys superada en 

convocatòries anteriors, vulgui realitzar l'entrevista personal també haurà de 

formalitzar la matrícula dins del termini establert a la convocatòria (del 20 de 

febrer al 4 de març de 2013). En aquest cas podrà optar també per presentar-se a la 

prova escrita i sempre se li tindrà en compte la millor de les qualificacions. 

  

https://accesnet.gencat.cat/
https://accesnet.gencat.cat/
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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 i Llengua castellana s'han de contestar amb les 

llengües respectives. 

Els exàmens no es poden respondre amb llapis, ni amb tinta vermella o verda. 

  

 

Resultats i qualificació final per a més grans de 45 anys 

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

 És obligatori lliurar tots els exàmens per obtenir la qualificació final. 

 La qualificació final de la prova s'obté de la mitjana aritmètica dels tres exercicis que 

integren la prova (comentari de text, llengua catalana i llengua castellana). Només es 

podrà fer la mitjana quan la qualificació de cadascun dels exàmens sigui igual o 

superior a quatre punts. 

 El candidat ha superat la prova d'accés quan obtingui un mínim de cinc punts a la 

qualificació final. 

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

convocatòries posteriors per millorar la qualificació. 

 Per poder ser admès a la universitat via més grans de 45 anys, cal també, a més de 

superar la prova d'accés, fer una entrevista personal, amb resolució d'APTE.  

http://www20.gencat.cat/portal/site/ur/menuitem.a79da07cf7f5e1a9ccf24010b0c0e1a0/?vgnextoid=2d9e312cc722b310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=2d9e312cc722b310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default#FW_contingut
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 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. 

  

Revisions de les qualificacions 

Els aspirants poden 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 fer 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. 

  

 

 

  

http://www20.gencat.cat/portal/site/ur/menuitem.a79da07cf7f5e1a9ccf24010b0c0e1a0/?vgnextoid=2d9e312cc722b310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=2d9e312cc722b310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default#FW_contingut
https://accesnet.gencat.cat/
https://accesnet.gencat.cat/
http://www20.gencat.cat/portal/site/ur/menuitem.a79da07cf7f5e1a9ccf24010b0c0e1a0/?vgnextoid=2d9e312cc722b310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=2d9e312cc722b310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default#FW_contingut
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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 admisions. 

Campus Iradier 

C/ Immaculada, 22. 08017 Barcelona 

UAO - Secretaria acadèmica. 

C/ de Bellesguard, 30. 08022 Barcelona 
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Temaris i estructura dels exàmens 

 

Comentari de text. Convocatòria 2013 

Objectius 

Amb aquesta prova es pretén avaluar la capacitat de raonament i les competències en els 

àmbits de l'expressió escrita i de la lectura, i examinar tant la capacitat d'interpretació 

del sentit d'un text com la competència en la construcció d'un discurs escrit. 

La prova inclourà dos textos, un en llengua catalana i l'altre en llengua castellana. El 

candidat haurà de demostrar que els ha entès bé tots dos i que és capaç de contestar les 

preguntes que se li formulin sobre aquests textos, i de redactar un text d'anàlisi on 

demostri la seva capacitat d'argumentació i d'expressió escrita. 

Els textos proposats poden respondre a diversos models textuals: articles periodístics 

d'opinió, reportatges, entrevistes, textos literaris, relats, informes, etc. Aquests textos 

seran seleccionats per la claredat expressiva, la correcta forma de l'expressió escrita i 

per la seva idoneïtat en la tasca d'avaluació. 

Tots els exercicis es poden respondre en català o en castellà. 

Examen 

La prova inclou dos tipus d'exercici i s'estructura en dues parts. 

a. La primera part consta de dos exercicis de comprensió, i consisteix a respondre les 

preguntes relacionades amb cadascun dels dos textos proposats, de manera que es 

demostri que ambdós textos s'han entès correctament. [6 punts, 3 per a les preguntes 

relacionades amb el primer text i 3 per a les preguntes relacionades amb el segon text]. 

b. La segona part consta d'un exercici de redacció, i consisteix a escriure un text 

d'anàlisi (entre 150 i 200 paraules) a partir d'algun aspecte relacionat amb qualsevol dels 

dos textos. Es proposaran dues opcions i caldrà triar-ne una. [4 punts] 

Criteris generals d'avaluació 

En els exercicis de la primera part es valorarà la correcta comprensió del text, i es 

considerarà incorrecte reproduir frases de l'original. 

En tots els exercicis es tindrà molt en compte la claredat i la coherència del discurs, 

l'adequació del lèxic emprat i la correcció idiomàtica. 

Es descomptarà 0,1 per cada falta d'ortografia, de lèxic, de morfologia i de sintaxi. El 

descompte per faltes serà, com a màxim, de dos punts en el conjunt de la prova. 

Per tal d'afavorir la correcció, tots els exercicis s'hauran d'escriure amb una lletra 

entenedora i una presentació acurada. 
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Llengua castellana. Convocatòria 2013 

 

Objectius 

Amb aquesta prova es pretén avaluar la competència lingüística en llengua castellana 

del candidat, fonamentalment en els aspectes de coneixement gramatical (morfologia i 

sintaxi), domini del lèxic i expressió escrita. 

 

 

Examen 

El candidat haurà de respondre, a partir d’un text d’unes 200 paraules, set preguntes de 

tipus objectiu [d’un punt cada una] i una pregunta de tipus obert [de tres punts]. Caldrà 

respondre obligatòriament en castellà. Les preguntes objectives podran ser de resposta 

d’opció múltiple, de completar espais buits o de construcció d’estructures alternatives, i 

es podran referir als continguts següents:  

 Anàlisi morfològica i sintàctica (morfologia nominal, pronominal i verbal; sintaxi de 

l’oració simple i de l’oració composta). 

 Tria de la forma o l’expressió gramatical més adient en el context. 

 Canvi de temps o de mode verbal (present-passat, indicatiu-subjuntiu, etc.) 

 Transformació d’estructures sintàctiques (activa-passiva, coordinació-subordinació, 

estil directe-estil indirecte, etc.). 

 Definició de mots o d’expressions (paràfrasis, glosses). 

 Recerca de sinònims o antònims. 

 Formació de paraules (composició i derivació). 

  

A la pregunta oberta es demanarà un redactat, en llengua castellana, entre 50 i 80 

paraules, en forma de reflexió o comentari sobre alguna qüestió del text de la prova. 

S’hi valorarà l’adequació, la coherència, la cohesió i la riquesa d’expressió (lèxic i 

sintaxi). S’hi descomptarà 0,1 punts per falta d’ortografia, de lèxic, de morfologia o de 

sintaxi. A les preguntes d’opció múltiple els errors descompten (0,33 punts, en cas que 

hi hagi quatre possibles respostes). 
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Llengua catalana. Convocatòria 2013 

 

Objectius 

Amb aquesta prova es pretén avaluar la competència lingüística en llengua catalana del 

candidat, fonamentalment en els aspectes de coneixement gramatical (morfologia i 

sintaxi), domini del lèxic i expressió escrita. 

 

Examen 

El candidat haurà de respondre, a partir d'un text d'unes 200 paraules, a set preguntes de 

tipus objectiu [d'un punt cada una] i una pregunta de tipus obert [de tres punts]. Caldrà 

respondre obligatòriament en català. Les preguntes objectives podran ser de resposta 

d'opció múltiple, de completar espais buits o de construcció d'estructures alternatives, i 

es podran referir als continguts següents: 

 Anàlisi morfològica i sintàctica (morfologia nominal, pronominal i verbal; sintaxi de 

l'oració simple i de l'oració composta). 

 Tria de la forma o l'expressió gramatical més adient en el context. 

 Canvi de temps o de mode verbal (present-passat, indicatiu-subjuntiu, etc.) 

 Transformació d’estructures sintàctiques (activa-passiva, coordinació-subordinació, 

estil directe-estil indirecte, etc.). 

 Definició de mots o d'expressions (paràfrasis, glosses). 

 Recerca de sinònims o antònims. 

 Formació de paraules (composició i derivació). 

A la pregunta oberta es demanarà un redacció, en llengua catalana, d'entre 50 i 80 

paraules, en forma de reflexió o comentari sobre alguna qüestió del text de la prova. S'hi 

valorarà l'adequació, la coherència, la cohesió i la riquesa d'expressió (lèxic i sintaxi). 

S'hi descomptarà 0,1 punts per falta d'ortografia, de lèxic, de morfologia o de sintaxi. A 

les preguntes d'opció múltiple els errors descompten (0,33 punts, en cas que hi hagi 

quatre possibles respostes). 
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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

