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Prova d’accés als estudis d’ensenyament superior 
per a persones més grans de 25 anys 

 
 
a) Requisits d’accés a la prova 

 
Es poden inscriure a la prova els candidats que tinguin 25 anys o més el dia de celebració de la 
prova. 
 

 

b) Terminis d’inscripció  
 
Període de preinscripció obert fins al 6 de maig del 2019 (veure Avis BOPA). 

 
La Universitat d’Andorra gestiona les inscripcions per a la realització de la prova i la resta de 
tràmits administratius que pugui generar l’organització de la prova. 
 
Un candidat, en cas de suspendre una convocatòria, pot inscriure’s a la prova en convocatòries 
consecutives o no, tantes vegades con vulgui, fins que l’aprovi. 
 
Al moment de sol·licitar la matrícula, els candidats hauran de declarar que reuneixen els 
requisits necessaris per presentar-se a  la prova i especificar: 
 

a) Llengua estrangera de la qual volen examinar-se (es pot escollir entre anglès, castellà o 
francès). 

b) Branca del coneixement d’accés: tecnològica, ciències de la salut, ciències socials i 
jurídiques  o humanitats. 

c) Les matèries optatives de les quals es volen examinar. 
 
Per inscriure’s s’ha d’omplir la preinscripció de matrícula a www.uda.ad, l’imprès de matrícula i 
realitzar el pagament*.  
 
L’import de la matrícula és de 75,00€, que es pot fer efectiu mitjançant una transferència  
bancària. 
 
*Els estudiants del curs d’accés que no han fet prèviament la prova, no han de fer el pagament, 
ja que amb la inscripció del curs s’hi inclou una convocatòria de la prova.  

 
 
c) Lloc de la prova 
 
Universitat d’Andorra, Plaça de la Germandat núm. 7. Sant Julià de Lòria. 

 
 
 

http://www.uda.ad/
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d) Data i hora de realització de les proves 
 
Dissabte, 11 de maig del 2019: 
 

9:00h -11:00h  Comentari de text  

11:15h -12:15h Català  

12:30h -13:30h Llengua estrangera 
(anglès/francès/espanyol)  

 
Dissabte, 18 de maig del 2019:  
 

09:00h – 10:30h Filosofia 

10:45h – 12:15h Matemàtiques I 

12:30h – 14:00h Literatura  

14:15h – 15:45h Història 

16:00h – 17:30h Matemàtiques II 

17:45h – 19:15h  Física 

 
e) Publicació de les notes 
 
Les notes es publicaran a l’expedient acadèmic de l’estudiant el dia 7 de juny del 2019 , així 
com a la pàgina web del departament d’Ensenyament Superior, Recerca i Ajuts a l’Estudi del 
Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior (www.ensenyamentsuperior.ad) i al seu taulell 
d’anuncis situat a Sant Julià de Lòria a l’Edifici El Molí, Avinguda Rocafort 21-23. 
 
El Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior expedirà a les persones que han realitzat la 
prova un certificat amb la nota final obtinguda.  
 

f) Revisions i resolució de les revisions 
 

Després de la publicació de la nota final de la prova, en primer lloc, el candidat pot sol·licitar-

ne una revisió. El termini per sol·licitar aquesta revisió finalitza el dia 11 de juny del 2019. Cal 
complimentar la sol·licitud que teniu disponible en el web de l’UdA:  www.uda.ad; 
apartat: Accés a la universitat 

La revisió té com a finalitat verificar que totes les preguntes s’han avaluat i comprovar que no 
hi ha hagut errors en el procés de càlcul de la nota final. En cas d’error en el càlcul de la nota es 
corregeix i es notifica al candidat per saber si, atesa la variació en la nota final de la prova, 
continua interessat que se’n faci la revisió. Si el candidat continua interessat, s’inicia el procés 
de revisió. En aquest procés, el corrector es reuneix amb el sol·licitant i li explica com s’han 
aplicat els criteris de correcció. La revisió es duu a terme en el termini màxim de cinc dies 
hàbils a partir del dia següent de la recepció de la sol·licitud de revisió (com a molt tard el dia 
18 de juny del 2019). 

En cas que la revisió hagi estat insatisfactòria, el candidat pot sol·licitar una segona correcció, 
que permet que l’examen sigui corregit per un corrector diferent del que ha fet la primera 
correcció. La nota final és la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en les dos correccions. 
En el supòsit que hi hagi una diferència de dos punts o més entre les dos notes, es fa una 
tercera correcció. La nota final és la mitjana aritmètica de les tres notes. 

http://www.ensenyamentsuperior.ad/
http://www.uda.ad/
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La segona correcció es pot sol·licitar en el termini de dos dies hàbils a partir del dia següent 
d’haver fet la revisió amb el corrector (com a molt tard el dia 20 de juny del 2019). Aquesta 
segona correcció s’efectua en el termini màxim de cinc dies hàbils a partir del dia següent de la 
recepció de la sol·licitud de la segona correcció (com a molt tard el dia 27 de juny del 2019). En 
cas que es requereixi una tercera correcció, es fa en el termini màxim de set dies hàbils a partir 
del dia següent de la recepció de la sol·licitud de la segona correcció (com a molt tard el dia 8 
de juliol del 2019). 
 

g) Contingut de cada prova 
 

El contingut de cada prova està publicat a: 
www.uda.ad  / Universitat /Accés a la Universitat 
 

h) Fitxa tècnica de cada prova 
 

a) Prova de la part comuna  
 
La prova de comentari de text consisteix en comentar un text, en llengua catalana, i respondre 
tres preguntes sobre el text, que consisteixen en: 

- Posar un títol a un text i fer-ne un resum d’una extensió aproximada de 70 paraules, 
amb una distribució de 1 punt per al títol i 3,5 punts per al resum. 

- Fer un comentari d’algun fragment del text d’una extensió aproximada de 80 a 100 
paraules, amb una puntuació de 2 punts. 

- Construir un article d’opinió d’unes 150 paraules, , amb una puntuació de 3,5 punts. 
 
A la prova de comentari de text es descompta 0,1 punts per falta d’ortografia, de lèxic, de 
morfologia o de sintaxi. Les faltes repetides només descompten punts una vegada. El 
descompte per faltes és com a màxim de 2 punts, en el conjunt de la prova. 
 
La prova de llengua catalana consisteix en respondre 10 preguntes sobre morfologia, sintaxi i 
lèxic. La tipologia de les preguntes és de tipus objectiu (resposta d’opció múltiple, de 
completar espais buits o de construir estructures alternatives). La distribució de la puntuació 
és de 1 punt per cada pregunta. 
 
A la prova de llengua catalana es descompta 0,2 punts per error a les preguntes 1, 4, 5, 6 i  7; i  
0,25 punts a la pregunta 10. 
  
La prova de llengua estrangera consisteix en respondre 10 preguntes a partir d’un text. Les 
preguntes són tant de comprensió del text com de competència lingüística sobre qüestions de 
morfologia i sintaxi, amb una distribució de la puntuació de 1 punt per cada pregunta. 
 
A la prova de llengua estrangera es descompta 0,1 punts per falta d’ortografia, de lèxic, de 
morfologia o de sintaxi. 
 
b) Prova de la part específica  
 
La prova específica té com a finalitat valorar les habilitats, capacitats i aptituds dels candidats 
per continuar i superar estudis vinculats a la branca del coneixement escollida. El candidat 
haurà de realitzar la prova específica preferentment en funció de la branca de coneixement 
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corresponent als estudis universitaris als que vulgui accedir. S’estableixen dues matèries 
específiques obligatòries i una optativa que haurà d’escollir el candidat. 
 

Branca del 
coneixement 

Estudis UdA 
Matèries 

específiques 
obligatòries 

Matèria optativa de 
l’especialitat  

(escollir-ne una) 

Tecnològica 
Informàtica 
 

Física  
Matemàtiques II 
 

Filosofia  
Història 
Literatura 
Matemàtiques I 

Ciències de la salut 
Infermeria 
 

Física  
Matemàtiques I 

Filosofia  
Història  
Literatura 
Matemàtiques II 

Ciències socials 
i jurídiques 

Administració d’empreses 
Ciències de l’educació  
Dret  
Comunicació 

Història 
Matemàtiques I 

Matemàtiques II 
Física 
Literatura 
Filosofia 

Humanitats 
Humanitats  
Llengua catalana  
 

Història  
Literatura 

Matemàtiques II 
Física 
Matemàtiques I 
Filosofia 

 
La prova de filosofia consisteix en respondre 4 preguntes sobre un text filosòfic d’un dels 
autors que formen part del contingut de la matèria, amb una distribució de la puntuació de 2,5 
punts per cada pregunta. 
 
La prova de física consisteix en resoldre 1 problema (4 punts) i resoldre 4 qüestions (1,5 punts 
cada una). 
 
La prova de història consisteix en respondre 5 preguntes sobre el contingut de la matèria, amb 
una distribució de la puntuació de 2 punts per cada pregunta. 
 
La prova de literatura consisteix en: 

 comentar un text literari, i respondre 5 preguntes sobre el text, amb una distribució de la 
puntuació de 1 punt per cada pregunta.  

 respondre 2 preguntes sobre el contingut de la matèria, amb una distribució de la 
puntuació de 2,5 punts per cada pregunta. 

 
A la prova de literatura es descompta 0,1 punts per falta d’ortografia, de lèxic, de morfologia o 
de sintaxi. 
 
La prova de matemàtiques I consisteix en resoldre 4 exercicis amb una distribució de la 
puntuació de 2,5 punts per cada exercici. 
 
La prova de matemàtiques II consisteix en resoldre 4 exercicis amb una distribució de la 
puntuació de 2,5 punts per cada exercici. 
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i) Avaluació de la prova 
 

1. L’avaluació de la prova va a càrrec de la Universitat d’Andorra com a responsable de la seva 
organització. La nota final es determina amb una puntuació entre 0 i 10, completada amb un 
decimal. S’entén que el candidat supera la prova quan obté, com a mínim, una puntuació de 5 
sobre 10. Per superar la prova s’ha d’obtenir, com a mínim, un 4 a cadascuna de les dues parts 
de la prova. És obligatori presentar-se a les sis proves. L’avaluació de la prova és global i única 
per a cada convocatòria. En cas de no superar la prova, no es pot transmetre la qualificació 
obtinguda en cap de les seves parts, a una altra convocatòria. 
 
2. La prova s’avalua de la manera següent: 
 
a) Prova de la part comuna (50% de la nota final) 
Comentari de text (70 %) 
Llengua catalana (15 %) 
Llengua estrangera (15 %). 
 
b) Prova de la part específica (50% de la nota final) 
Matèria obligatòria I (33,3 %) 
Matèria obligatòria II (33,3 %) 
Matèria optativa de l’especialitat (33,3 %) 
 
La nota final de la prova s’obté fent la mitjana de les dues parts. 


