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INFORMACIÓ   +25

Els candidats han de tenir 25
anys l ’any natural en que
realitzaran la prova .

No tenir superades les PAU (o
equivalent).
No tenir un   títol de tècnic
superior de formació
professional o equivalent . 
No tenir cap titulació
universitària .

CONVOCATÒRIES
Les proves d ’accés es convoquen
una vegada a  l ’any . Cada candidat
disposa d ’un nombre iŀlimitat 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 PER A PRESENTAR-
S’HI
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 : 

INFORMACIÓ   +45

Tenir 45 anys en l ’any natural en
què es realitzarà la prova .

No posseir cap titulació o
qualsevol altre requisit general
d ’accés que habiliti per accedir a
la universitat .

CONVOCATÒRIES
Les proves d ’accés es convoquen
una vegada a  l ’any . Cada candidat
disposa d ’un nombre iŀlimitat 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 cal
superar una prova d ’accés i realitzar
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 realitza i per accedir
a un sol centre-estudi .

REQUISITS PER A PRESENTAR-S’HI
Poden presentar-se a aquestes
proves els candidats que reuneixin
els requisits següents :



E S T R U C T U R A  I  C O N T I N G U T  D E

L E S  P R O V E S

Comentari de text 
Llengua catalana 

Llengua castellana 

Llengua estrangera (a triar entre anglès, francès, alemany, italià o portuguès)

És igual per a tots els candidats i consta de quatre exàmens:

S’estructura en cinc opcions. Els candidats s’examinen de dues matèries en funció dels estudis
universitaris als que volen accedir:

A. Arts i Humanitats: Filosofia, Història de l'art, Geografia, Literatura, HIstòria Contemporània.

B. Ciències: Biologia, Matemàtiques, Estadística, Química, Física.

C. Ciències de la Salut: Biologia, Matemàtiques, Estdística, Química, Física.

D. Ciències Socials i Jurídiques: Economia de l'Empresa, Estadística, Matemàtiques, Geografia,

Història Contemporània. 

E. Enginyeria i Arquitectura: Dibuix Tècnic, Economia de l'empresa, Física, Matemàtiques,

Química. 

S'estructuren en dues fases:+ 2 5
FASE  GENERAL

FASE  ESPECÍF ICA

Les proves s'estructuren en dues fases:

Comentari de text 
Llengua catalana
Llengua castellana

Consta de tres exàmens:

Només els candidats que hagin superat la prova i ho soŀlicitin, hauran de realitzar una
entrevista personal a la universitat on vulguin accedir.
Aquesta entrevista només tindrà validesa l’any en que es realitza i per accedir a un sol centre-

estudi.

+ 4 5
PROVA  D 'ACCÉS

ENTREVISTA  PERSONAL

Aquests exercicis són comuns per 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 farà un únic examen de comentari de text,
un únic de llengua catalana i un únic de llengua castellana.



INFORMACIÓ  DEL  CURS  (+25/+45)  
MATERIAL ACADÈMIC
Des de l’any 1993, hem elaborat 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 titulats i especialitzats i amb una llarga experiència
impartint cursos per a l’accés a la universitat.
A més, realitzem una avaluació continuada a través de la pràctica constant
d’exàmens, per tal que l’alumne prengui consciència de la seva situació, i guanyi
seguretat de cara a l’examen oficial.
Durant el curs, també realitzem simulacres reals d’examen, el que proporciona
confiança i experiència per resoldre els exàmens amb temps limitat.

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.
Si cal, oferim la possibilitat de fer un reforç acadèmic d’aquelles matèries que
l’alumne necessiti.

MATRÍCULA A LES PROVES D’ACCÉS I SEGUIMENT POSTERIOR
Tots els alumnes disposaran en tot moment de la suficient informació relativa al
funcionament i continguts de les proves d’accés, així com d’un servei gratuït
d’orientació sobre els estudis universitaris i la Universitat en general.
Nosaltres ens encarreguem d'ajudar als alumnes en el procés d’inscripció a
l’examen.

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 que
ho desitgin en el procés de pre-inscripció universitària.

Els alumnes tenen accés a l'Aula Virtual de l'Acadèmia Accés, on trobaran tots els
materials del curs, la programació, exercicis, solucions,...

En la Modalitat Online, els alumnes tenen flexibilitat horària total per conectar-se a
l'Aula Virtual, fer consultes als tutors i presentar les tasques i avaluacions requerides.

Es realitzaran entre 4 i 6 classes en directe per explicar els punts claus de la matèria
i resoldre dubtes. Aquestes classes es gravaran i estaran a l'Aula Virtual, on es
podran veure en qualsevol moment del curs.



CURS PRESENCIAL - VIRTUAL

Inici del curs: 20/9/2021

Final del curs: Les classes finalitzaran el dia abans
de l’inici dels exàmens.

CALENDARI  I  HORARIS  DEL  CURS

Torn de matí: De dilluns a divendres dins la franja horària de 9 a 14 h.

Torn de tarda: De dilluns a divendres dins la franja horària de 18 a 22 h.

Horaris
Oferim la possibilitat de triar entre dos horaris i seguir les classes presencialment o
en línia.

S’ofereix la possibilitat que l’alumne combini assignatures en els diferents torns.

L’Acadèmia Accés es reserva el dret de cancel�lar o reduir el nombre d'hores en
aquells grups que no tinguin un mínim d’alumnes inscrits.

Calendari de festes
Els dies festius del curs es correspondran amb els
del calendari oficial de festes de Catalunya. 

A més, les vacances de Nadal seran del 23 de
desembre al 7 de gener (ambdós inclosos) i les
de Setmana Santa de l'11 al 18 d’abril (ambdós
inclosos).

CURS ONLINE

El curs online s'inicia la primera setmana d 'octubre, moment en el que s'assigna el
tutor de cada assignatura i s'acaba el dia abans de les proves.

Cada alumne pot planificar-se el curs de la manera que cregui convenient en funció
de la seva disponibilitat per això també es pot començar en qualsevol moment.



CURS PRESENCIAL - VIRTUAL

Pagament Únic: 1010 € (Import total a pagar abans de començar).

Pagament fraccionat:

Matrícula: 140 € (No es retorna sota cap concepte)

1 quota de 70 € (setembre) + 7 quotes de 140 € (octubre-abril)

CURS ONLINE

Pagament Únic: 840 € (Import total a pagar abans de començar).

Pagament fraccionat: 2 quotes de 465 € (una a l'inici del curs i l'altra al gener).

TARIFES

 40% de descompte 

en la matrícula            

si t'apuntes

abans del 31 d'agost

+25

+45

CURS PRESENCIAL - VIRTUAL

Pagament Únic: 500 € (Import total a pagar abans de començar).

Pagament fraccionat:

Matrícula: 140 € (No es retorna sota cap concepte)

1 quota de 30 € (setembre) + 7 quotes de 60 € (octubre-abril)

CURS ONLINE

Pagament Únic: 420 € (Import total a pagar abans de començar).

Pagament fraccionat: 2 quotes de 235 € (una a l'inici del curs i l'altra al gener).



Per inscriure's al curs, serà necessari abonar l'import de la matrícula, el qual no es retornarà
sota cap concepte.

En el cas de realitzar el pagament únic, aquest s'haurà de fer efectiu abans de l'inici de les
classes. Es podrà abonar a través de transferència bancària o directament a l'Acadèmia. El
pagament únic gaudeix d'un descompte (ja calculat) però també implica la NO devolució
del mateix en cap cas. És important que l'alumne que vulgui optar per aquesta opció
s'asseguri que podrà tenir continuïtat en el curs.

Pel que fa als pagaments fraccionats del curs anual, es podran realitzar a través de
domiciliació bancària o directament a l'Acadèmia abans del dia 10 del mes en curs. Els
rebuts domiciliats que es retornin, es tornaran a cobrar amb unes despesses administratives
de 5 €.

Tots els materials didàctics del curs estan inclosos en el preu. Es trobaran disponibles a
l'Aula Virtual. 

L'Acadèmia Accés ajudarà als alumnes en el procés d'inscripció a l'examen. Les taxes
d'examen NO estan incloses en el preu.

Els alumnes dels cursos de preparació a la Universitat gaudiran d'un 10% de descompte en
la contractació de Classes Particulars, en cas que un alumne necessités reforç. 

Si un alumne no pot assistir a classe, el pagament l'ha de realitzar igualment. Si el motiu és
una causa de força major, l'alumne es podrà conectar en directe a la classe per streaming.

Igualment, l'alumne tindrà accés a l'Aula Virtual, on disposarà dels materials del curs. 

Els alumnes de la modalitat online podran fer totes les consultes que creguin necessàries
als professors de cada assignatura, a través de l'Aula Virtual. El calendari del curs serà el
mateix que les classes presencials.

Al llarg del curs, es programaran algunes sessions online per a cada assignatura, on el
professor/a de la mateixa explicarà en directe les qüestions més importants i resoldrà els
dubtes que sorgeixin. Les sessions es gravaran i estaran disponibles a l'Aula Virtual perquè les
puguin visualitzar els alumnes que no hagin pogut assistir en directe.

CONDICIONS  D ' INSCRIPCIÓ  +25  +45

MESURES  COVID - 19  
L'Acadèmia Accés es compromet a complir en tot moment, amb els requisits específics que
vagin establint les autoritats competents al llarg del curs escolar. En termes generals, seran els
següents:

Ús de mascaretes.

Distància de seguretat.
Neteja de mans amb gel a l'entrada i sortida del Centre.

Dispensadors de gel en diferents punts de l'Acadèmia.

Grups reduïts.

Desinfecció de cadires i taules després de cada classe.

En el cas que no es poguessin dur a terme les classes presencial, (per exemple, si es decretés
un nou confinament), les classes es farien online a través amb la mateixa càrrega horària que
s'estigués fent. 


