
 

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

1. Destinataris 

Aquest curs està orientat a persones més grans de 25 anys que no compleixin els requisits 
d’accés als estudis d’ensenyament superior.  
 
L’objectiu del curs és preparar els participants per a la superació de la prova d’accés als 
estudis d’ensenyament superior per a persones més grans de 25 anys. 

2. Pla d’estudis 

Actualment l’estructura de la prova d’accés als estudis d’ensenyament superior per a 
persones més grans de 25 anys està en procés de revisió.  
Està previst que durant el mes de setembre – octubre del 2019 es conegui quin serà el 
pla d’estudis del curs d’accés 2019-2020. 

3. Metodologia docent 

La metodologia que segueix aquest curs és semipresencial. Compta amb una sessió 
presencial mensual per matèria. Aquestes sessions presencials estan reservades a la 
resolució de dubtes dels estudiants.  

Aquest curs es desenvolupa dins de l’entorn virtual d’aprenentatge de la Universitat 
d’Andorra. Dins d’aquest entorn hi ha l’aula virtual, que ofereix els materials didàctics i 
permet la comunicació entre el professor i els estudiants del curs.  

Per tal que l’estudiant es familiaritzi amb l’entorn virtual d’aprenentatge de la Universitat 
d’Andorra, durant la primera setmana del curs s’impartirà el mòdul de Metodologia.  
 
Les sessions presencials es duen a terme a la Universitat d'Andorra: plaça de la 
Germandat, núm. 7, AD600 Sant Julià de Lòria. 
 

4. Ritme d’estudi  

El curs d’accés demana una dedicació aproximada d’una hora diària d’estudi. La major 
part del temps es dedicarà a l’estudi personal, però també s’ha d’accedir a l’entorn virtual 
d’aprenentatge i revisar el correu electrònic, enviar missatges o fer consultes.  
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5. Convocatòries d’examen  

Les convocatòries d’accés als estudis d’ensenyament superior es faran al maig.  
 
En el moment en què l’estudiant és considerat “apte” a les proves d’accés, es podrà 
matricular als estudis d’ensenyament superior.  
 

6. Calendari Dates clau:  

- Termini per formalitzar la inscripció 11 de setembre del 2019  
- Inici del curs: pendent de definir 
- Simulació de la prova amb els coneixements adquirits fins a la data:  Dissabtes: 11 i 

18 de gener del 2020 (previsió, pendent de confirmar) 
- Prova d’accés Dissabtes: 16 i 23 de maig del 2020  
 
 

7. Preinscripció i matrícula 

 
Termini: 11 de setembre del 2019 
 
Preu: 575€ 
 
Lloc: A l'espai Preinscripció de http://www.uda.ad  

 

8. Informació 

 
Universitat d’Andorra 
Plaça de la Germandat, núm. 7 
AD600 Sant Julià de Lòria 
Tel.: +376 743 000 
Fax: +376 743 043 
Lloc: http://www.uda.ad  
 


