PREPARACIÓ PER A LA PROVA
D’APTITUD PERSONAL (PAP)
-ACCÉS ALS GRAUS EN EDUCACIÓ
INFANTIL I PRIMÀRIA(CURS INTENSIU ESTIU 2019)

C/ Lope de Vega, 100 • Tel. 93.266.02.48
www.academia-acces.com • info@academia-acces.com
IDIOMES – REFORÇ ESCOLAR – CLASSES PARTICULARS – CURSOS PER A EMPRESES
ACCÉS CICLES FORMATIUS – ACCÉS UNIVERSITAT – GRADUAT E.S.O.

PROVA D’APTITUD PERSONAL (PAP)
LA PROVA D’APTITUD PERSONAL (PAP)
La prova d’aptitud personal (PAP) per accedir als graus en Educació infantil i primària de
totes les universitats, públiques i privades, del sistema universitari català, consisteix en 2
exàmens:
- Competència comunicativa i raonament crític.
- Competència logico-matemàtica.

QUI S’HA DE PRESENTAR A LA PAP?
S’han de presentar:
- Estudiants de batxillerat o amb el batxillerat finalitzat.
- Estudiants de cicles formatius de grau superior.
- Estudiants procedents de tots els sistemes educatius estrangers.
- Estudiants que accedeixen a la universitat per la via de més grans de 25, de 40 o de
45 anys.
- Estudiants que NO han superat la PAP anteriorment.
Queden exempts de realitzar la PAP:
- Estudiants que tenen superada la PAP al 2017 o 2018.
- Estudiants d’anys anteriors al 2017 que compleixen les condicions de la PAP definides
per a la preinscripció universitària 2014, 2015 i 2016.
- Titulats universitaris o equivalents.

CONVOCATÒRIES
Hi haurà dues convocatòries anuals, ordinària al mes d’abril i extraordinària al mes de juliol.
Els estudiants que superin la PAP en convocatòria extraordinària podran acreditar aquest
resultat a partir de la convocatòria de setembre de la preinscripció universitària.

SUPERACIÓ DE LA PAP
La qualificació final de la PAP és Apte/No apte.
La PAP es considera superada (Apte) quan aquesta qualificació final és igual o superior a
cinc punts sobre deu.
Aquesta qualificació final s’obté de la mitjana d’ambdós exàmens. Per poder fer mitjana cal
que cadascun dels exàmens tingui una qualificació igual o superior a quatre punts sobre
deu.
Un cop superada, la PAP tindrà validesa indefinida.

PROVA D’APTITUD PERSONAL (PAP)
INFORMACIÓ GENERAL DEL CURS INTENSIU DE PREPARACIÓ DE LA PROVA D’APTITUD
PERSONAL – PAP
MATERIAL ACADÈMIC
Tots els nostres professors elaboren 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 PAP començarà el dilluns 1 de juliol i finalitzarà el dijous 18 de
juliol.
L’horari de classes serà el següent:
- Torn de matí: 2 DIES de 9 a 12 o d’11 a 14 h.
- Torn de tarda: 2 DIES de 18 a 21 h.
Es realitzaran 3 h./setmana de cada matèria.
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 total del curs serà el següent:
Matrícula
Preparació PAP (6 h. setmanals)

60 €

Pagament
únic
195,00 €

Pagament
fraccionat
102,50 € x 2
pagaments

L’import abonat no es tornarà sota cap concepte.
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.

