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La prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys està destinada a aquelles 

persones que, tenint al menys 25 anys l’any natural de celebració de la prova, no tenen 

cap altre via d’accés a la universitat. En queden excloses, per tant, aquelles persones 

que hagin aprovat les PAU (selectivitat) en algun moment, que tinguin una titulació de 

formació professional de grau superior o equivalent o que ja tinguin una titulació 

universitària. 

La prova s’estructura en dues fases que es duen a terme durant dos dissabtes 

consecutius: 

 Fase general: és comuna per a tothom, independentment dels estudis que es 

vulguin realitzar, i consta dels exercicis de llengua catalana, llengua castellana, 

comentari de text i llengua estrangera (anglès, francès, alemany, italià o 

portuguès). 

Per superar aquesta fase cal obtenir una qualificació mínima de 5 punts sobre 

10. 

 Fase específica: consta de dos exercicis a escollir en funció dels estudis que es 

vulguin realitzar, segons les opcions següents relacionades amb les cinc 

branques de coneixement en les que s’estructuren els estudis universitaris. 

A) Arts i humanitats B) Ciències C) Ciències de 
la salut 

D) Ciències socials i 
jurídiques 

E) Enginyeria i 
arquitectura 

Filosofia 
Geografia 
Història contemporània 
Història de l’art 
Literatura 

Biologia 
Estadística 
Física 
Matemàtiques 
Química 

Biologia 
Estadística 
Física 
Matemàtiques 
Química 

Economia de l’empresa 
Estadística 
Geografia 
Història contemporània 
Matemàtiques 

Dibuix tècnic 
Economia de l’empresa 
Física 
Matemàtiques 
Química 

 

En el cas d’aprovar tan sols una de les dues fases se’n pot recuperar la qualificació a la 
convocatòria immediatament posterior.  
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CETUC ofereix la preparació per a les matèries de la fase general i la fase específica.  

Els trets més importants dels nostres cursos son: 

 Grups específics per a la millor preparació enfocada als exàmens. 

 Classes específiques per a la preparació de la prova de Comentari de Text. 

 Flexibilitat horària: disposem d’horaris de matí, de tarda i dissabtes, podent 

combinar els diferents torns si és necessari o alternar-los en funció de la 

disponibilitat dels alumnes. 

 Assessorament acadèmic personalitzat. 

 Campus virtual amb continguts i activitats de cada matèria i disponibilitat 

permanent del professorat. 

 Tot el material didàctic actualitzat disponible al campus virtual. 

 Hores suplementàries destinades a la realització de simulacres d’examen. 

 Possibilitat de seguiment on line dels cursos. 

 Assessorament per a tots els tràmits (matriculació per a la prova, preinscripció 

universitària, etc.). 

Matí: de dilluns a divendres entre les 9 i les 14 hores, depenent de les matèries 

escollides. 

Tarda: de dilluns a divendres entre les 16 i les 21 hores, depenent de les matèries 

escollides. 

Dissabtes: entre les 9:00 i les 14:00. 

 


