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LA SELECTIVITAT 
 
ESTRUCTURA DE LA PROVA  
La Prova d'Accés a la Universitat s'estructura en dues fases: una fase general obligatòria i una 
fase específica de caràcter voluntari. 
 
Fase general 
Consta de cinc exercicis: 

1. Llengua catalana i literatura  
2. Llengua castellana i literatura  
3. Llengua estrangera   
4. Història  
5. Una matèria comuna d’opció a triar entre: Matemàtiques, Matemàtiques Aplicades a les 

Ciències Socials, Fonaments de les Arts o Llatí. 
   
Fase específica 
Cada estudiant pot examinar-se d'un màxim de tres matèries, tot i que només se’n tindran en 
compte dues. Cada matèria serà qualificada per separat. Es considerarà superada cada matèria 
si s'obté una nota igual o superior a 5. Les qualificacions de les matèries de la fase específica 
tenen validesa per als dos cursos acadèmics següents: 
 

Anàlisi musical   Economia de l’empresa Història de la Filosofia 
Biologia    Electrotècnia   Literatura castellana 
Ciències de la terra i del medi Física    Literatura catalana 
Cultura audiovisual  Fonaments de les Arts Llatí    
Dibuix artístic   Geografia    Matemàtiques 
Dibuix tècnic   Grec    Matemàtiques aplicades 
Disseny    Història de l’Art  Química 
         Tecnologia industrial 

 
 
NOTA D’ADMISSIÓ (D’UN MÍNIM DE 5 A UN MÀXIM DE 14) 
L’actual model d'accés a la universitat diferencia entre la superació de la PAU i el procediment 
d’admissió: l’estudiant obté una nota d’admissió específica per cada títol de grau i universitat 
on sol·liciti ser admès. 

La nota d’admissió (mínim 5 i màxim 14) a un determinat estudi de grau incorpora les 
qualificacions de les matèries de la fase específica, ponderant-les segons el coeficient que 
correspongui (0,1 o 0,2).  
Es calcula amb la fórmula:  Nota d'admissió = Nota d'accés + aM1 + bM2 

(M1, M2 = dues millors qualificacions de matèries superades a la fase específica) 
a, b = paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 - 0,2) 
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INFORMACIÓ DEL CURS INTENSIU DE PREPARACIÓ DE LES PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT 
(PAU) PER ALUMNES PROCEDENTS DE BATXILLERAT  
 
MATERIAL ACADÈMIC 
Des de l’any 1993, hem anat elaborant materials didàctics propis, tant teòrics com pràctics, 
adaptats i renovats anualment que recolzen les explicacions de les classes, ressalten els 
aspectes més importants i ajuden als alumnes amb exàmens d’altres convocatòries, exercicis 
típics d’examen,... materials que tenen per finalitat complementar les explicacions de les classes 
i ajudar al màxim a la superació o a la millora de la nota d’aquestes proves. 
 
 
FORMACIÓ DE QUALITAT  I ATENCIÓ PERSONALITZADA 
El nostre principal objectiu és oferir una formació de qualitat. Per aconseguir-ho, la relació amb 
els alumnes és totalment individualitzada, els grups són reduïts i els professors són 
professionals especialitzats i amb una llarga experiència impartint cursos per a l’accés a la 
universitat. 
A més, realitzem constantment pràctica d’exàmens per tal que l’alumne prengui consciència de 
la seva situació, i guanyi seguretat de cara a l’examen oficial. 
 
 
SUPORT I SEGUIMENT DEL TUTOR 
Cada alumne té accés directe i personal al tutor del curs. Aquest, realitza el seguiment 
acadèmic de tots els alumnes, i ofereix orientació i assessorament al llarg de tot el curs. 
A més, ajuda a solucionar els problemes o les inquietuds que puguin sorgir, dóna suport a tot el 
procés d’aprenentatge i atén individual i personalment qualsevol qüestió que l’alumne necessiti 
plantejar. 
 
 
MATRÍCULA A LES PROVES D’ACCÉS I SEGUIMENT POSTERIOR 
Nosaltres ens encarreguem de tot el procés d’inscripció a l’examen. Només caldrà que 
l’alumne aboni l’import de les taxes quan s’indiqui i ompli i signi la documentació corresponent. 
Serà imprescindible, però, que l’alumne estigui al corrent de pagament. 
 
Un cop acabat el curs, el tutor també s’encarregarà d’orientar i ajudar als alumnes en el procés 
de pre-inscripció universitària. 
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CALENDARI I HORARIS DEL CURS 
El curs de preparació a la selectivitat començarà el dilluns 1 de juliol de 2019 i finalitzarà el 2 de 
setembre de 2019. 
Del 29 de juliol al 18 d’agost, l’Acadèmia Accés romandrà tancada per vacances. Per tant, 
aquests dies no hi haurà classes. 
 
L’horari de classes es farà dins la franja horària següent: 
- Torn de matí: De dilluns a divendres de 9 a 14 h.. 
 

L’Acadèmia Accés es reserva el dret de cancel·lar aquells grups en els que no hi hagi un mínim 
d’alumnes inscrits. 

 
 
TARIFES 
 
L’import del curs serà el següent: 

 
L’import de la matrícula o no es tornarà sota cap concepte. En cas d’optar pel pagament únic 
tampoc es retornarà l’import. 
 
El preu inclou, a més, tots els materials didàctics que es donaran al llarg del curs, així com la 
tramitació del procés d’inscripció a l’examen. 
 
 
 
 
 

 Matrícula Pagament 
únic 

Pagament fraccionat 

Fase General (11 h. setmanals) 
Català, Castellà, Història, Idioma i Modalitat 

100 € 490,00 € 257,25 € x 2 
pagaments 

Fase General + 1 ass. Fase Específica (14 h. setmanals) 
Català, Castellà, Història, Idioma, Modalitat i 1 específica 

100 € 605,00 € 317,60 € x 2 
pagaments 

Fase General + 2 ass. Fase Específica (17 h. setmanals) 
Català, Castellà, Història, Idioma, Modalitat i 2 específiques 

100 € 695,00 € 364,85 € x 2 
pagaments 

1 assignatura Fase Específica (3 h. setmanals)  60 € 195,00 € 102,50 € x 2 
pagaments 

2 assignatures Fase Específica (6 h. setmanals)  60 € 360,00 € 189,00 € x 2 
pagaments 


