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CURS D’ACCÉS ALS ESTUDIS D’ENSENYAMENT SUPERIOR PER A 

PERSONES MÉS GRANS DE 25 ANYS 
 

Setembre del 2019 – Maig del 2020 

 

 

 

1. Destinataris 
 

Persones més grans de 25 anys que vulguin accedir als estudis d’ensenyament superior. 

 

2. Pla d’estudis 
 

Aquest curs prepara els estudiants per superar amb èxit la prova d’accés als estudis 

d’ensenyament superior per a persones més grans de 25 anys. Dins del curs hi ha tres 

assignatures comunes i unes altres tres d’específiques, segons la branca de 

coneixement triada en funció dels estudis que es desitgin cursar. 

 

2.1.1. Matèries comunes i obligatòries: 
 

o Comentari de text  

o Llengua catalana 

o Llengua estrangera (es pot triar entre l’anglès, l’espanyol o el francès) 

  

2.1.2. Matèries específiques: 
 

El candidat haurà de cursar tres assignatures específiques segons la branca de 

coneixement escollida. S’estableixen dues matèries específiques de branca i una 

optativa que haurà de triar 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 
Administració i finances (*) 

Història 
Matemàtiques I 

Matemàtiques II 
Física 
Literatura 
Filosofia 

Humanitats 
Humanitats  
Llengua catalana  
 

Història  
Literatura 

Matemàtiques II 
Física 
Matemàtiques I 
Filosofia 

(*) Diploma professional avançat 
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3. Metodologia docent 
 

La metodologia que segueix aquest curs és semipresencial. Compta amb una sessió 

presencial mensual per assignatura. 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 continguts necessaris 

per fer possible el seguiment de les assignatures 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 assignatures disposen d’un pla docent on s’especifiquen els punts següents: 

 

• Descripció de l’assignatura 

• Objectius de l’assignatura 

• Temari detallat 

• Calendari del temari 

• Mètode d’avaluació de l’assignatura 

• Bibliografia bàsica i bibliografia complementària 

 

Cada professor recomanarà la bibliografia bàsica de l’assignatura durant la primera 

setmana del curs. 

 

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. 

 

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 26 de setembre del 2019 

Presentació del curs 24 i 26 de setembre del 2019 

Inici del curs 1 d’ octubre del 2019 

Simulació de la prova amb els 

coneixements adquirits fins a la data 
Dissabtes: 11 i 18 de gener del 2020 

Final del curs 14 de maig del 2020 

Prova d’accés Dissabtes: 16 i 23 de maig del 2020 



                          

 

 

 

 3 

 

7. Documentació que cal portar 
  

1. Fotocòpia compulsada del passaport /document d’identitat. 

2. Fotografia de carnet. 

3. Fotocòpia compulsada acreditació del nivell d’estudis assolit. 

4. Full responsabilitats en l'ús de la infraestructura informàtica i de comunicacions de 

l'UdA 

5. Inscripció a la prova 

 

* Si ens porta l'original, la Universitat pot fer les fotocòpies compulsades. 

 

8. Preu del curs d'accés a l'UdA per a més grans de 25 anys 
 

Import:  575,00€ 

 

 

9. Pagament 
 

1.- Transferència bancària 

2.- Targeta de crèdit 

 

En cas que l'estudiant vulgui finançament poseu-vos en contacte amb els serveis 

administratius (ev@uda.ad) 

 

 

 

 

 

 

 

 


