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Quan comenci el proper curs 2010-2011 entraran en 
vigor els nous procediments d’accés a la Universitat, 

determinats pel Reial decret 1892/2008. En el seu conjunt, 
el decret estableix els principis rectors de l’accés a la 
universitat espanyola, defineix les condicions per a l’accés 
als ensenyaments universitaris oficials de grau i regula els 
procediments d’admissió a les universitats públiques.

El decret fixa els procediments d’accés per als col·lectius 
següents: 

– Els batxillers LOE (Llei orgànica d’educació).
– Els estudiants provinents de sistemes educatius d’estats 

membres de la UE (o d’altres estats amb què Espanya hagi 
subscrit acord) que compleixin els requisits exigits en el seu 
país per accedir a la universitat.

– Els estudiants provinents de sistemes educatius estrangers 
amb la sol·licitud prèvia d’homologació del seu títol a 
l’espanyol de batxiller.

– Els tècnics superiors i tècnics esportius superiors.
– Les persones més grans de 25 anys. 
– Les persones més grans de 40 anys amb experiència laboral 

o professional.

– Les persones mes grans de 45 anys.

També podran accedir-hi:

– els titulats universitaris i
– les persones que hagin cursat parcialment estudis universi-

taris estrangers o les que tot i haver-los finalitzat no hagin 
obtingut l’homologació del títol i vulguin continuar els es-
tudis en una universitat espanyola. 

Novetats

Estableix com ha de ser la selectivitat del batxillerat LOE.
Elimina la reserva de places per als CFGS.
Identifica les modalitats d’accés als estudis Universitaris per a 
més grans de 40 anys amb experiència laboral o professional i 
per a més grans de 45 anys sense l’experiència esmentada.
Distingeix la nota d’accés, amb validesa indefinida, de la 
d’admissió, voluntària i vàlida per als dos cursos acadèmics 
següents.

Universitat: 
nous procediments 
d’accés
Vicenç Segura
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Accés amb batxillerat + PAU 

L’accés a la universitat d’aquests estudiants continua re-
querint la superació de les proves d’accés a la universitat. 
Ara bé, a partir de l’estiu del 2010, s’estableix un model 
més obert i flexible, perquè la modalitat de batxillerat no 
representa una via d’accés i perquè cada estudiant defineix 
la seva pròpia opció d’examen. Consta d’una fase general 
obligatòria amb cinc exercicis (llengua catalana i literatura, 
llengua castellana i literatura, llengua estrangera, història o 
filosofia i una matèria de modalitat de segon curs de batxi-
llerat triada per l’estudiant) i d’una d’específica, de caràc-
ter voluntari, que avalua coneixements en àmbits concrets 
relacionats amb els estudis que es volen cursar, i permet 
millorar la nota obtinguda en la fase general.

La prova d’accés a la universitat se supera quan la mitjana 
aritmètica de les notes obtingudes en els cinc exercicis su-
pera el quatre i el resultat de la mitjana ponderada amb la 
qualificació del batxillerat (40% PAU; 60% batx.) és igual o 
superior a cinc. Aquesta qualificació té validesa indefinida.

La prova específica no té un nombre determinat d’exercicis. 
Cada estudiant pot examinar-se d’un màxim de tres ma-
tèries de modalitat de batxillerat, diferents de l’examinada 
en la fase general. Les dues millors qualificacions contri-

bueixen a fixar la nota d’admissió, que pot ser variable, per-
què les matèries tenen un factor de ponderació relacionat 
amb la branca dels estudis als quals es vol accedir. Aquest 
factor de ponderació s’estableix en 0,1, però les universitats 
poden elevar-lo a 0,2 en les matèries que considerin més 
idònies per valorar les aptituds dels estudiants en relació 
amb les titulacions. Les qualificacions de les matèries de la 
fase específica tenen validesa per als dos cursos acadèmics 
següents.

Destaquem:
1. Que per accedir al nivell d’estudis universitaris és sufi-
cient superar la fase general i que la qualificació que atorga 
és definitiva, però que té com a nota màxima el 10. Si no es 
participa en la fase específica, la nota d’accés queda igual.
2. Que la fase específica només és rendible si la titulació 
a la qual es vol accedir té més demanda que oferta, però 
permet optar fins a un 14 de nota màxima i té una validesa 
de dos anys. 
�. Que és possible millorar la nota de la selectivitat tornant 
a participar en la fase específica i examinant-se de les ma-
tèries que la titulació a la qual es vol accedir els hagi as-
signat 0,2 de factor de ponderació, encara que no s’hagin 
examinat abans o que no s’hagin cursat en el batxillerat. 

Accés amb estudis estrangers (previs a la universitat)

Si provenen de la Unió Europea —o d’altres estats amb acords internacionals aplicables a aquesta qüestió— i compleixen 
els requisits acadèmics exigits en els seus sistemes educatius per accedir a la universitat poden accedir a les universitats 
espanyoles en les mateixes condicions que els estudiants procedents del batxillerat-LOE + PAU (prova d’accés a la uni-
versitat).

Poden presentar-se a la fase específica de les PAU.

Els provinents d’altres sistemes han d’homologar els seus estudis al batxillerat espanyol i superar les PAU (fase general i, 
opcionalment, específica).
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Accés dels tècnics superiors i tècnics esportius superiors 
(CFGS)

Les titulacions universitàries identifiquen quins són el cicles formatius de grau superior preferents per accedir-hi, cosa 
que a la pràctica comporta la possibilitat d’accedir a titulacions no relacionades amb el CFGS cursat.
 

Hi ha una altra novetat destacable: no hi ha la reserva de places que preveia el sistema anterior. Això vol dir que en 
l’admissió als estudis que tinguin més demanda que oferta les qualificacions obtingudes en el CFGS es compararan amb 
les obtingudes en el conjunt batxillerat + PAU. 

Cal fer notar que el Ministeri adscriu les famílies professionals en què s’agrupen els cicles formatius de grau superior a 
les branques de coneixement universitàries i estableix les assignatures que poden dur un paràmetre de ponderació de 
0,1; les universitats poden elevar aquest paràmetre fins a 0,2.

Accés de les persones més grans de determinades edats

Respecte de l’accés per als més grans de 25 anys s’estableix una prova que inclou una fase general amb quatre exercicis —comentari 
de text, llengua espanyola, llengua estrangera (alemany, anglès, francès, italià o portuguès) i llengua catalana— i una d’específica 
amb una opció per a cada una de les branques en què s’apleguen els estudis universitaris. S’ha de reservar un mínim del 2% de les 
places de nou accés per a aquest col·lectiu. 

El nou accés per a més grans de 45 anys també requereix la superació d’una prova, que consisteix en la realització de tres exercicis 
—comentari de text, llengua espanyola i llengua catalana— i una entrevista personal. La reserva de places per a aquest col·lectiu ha 
de ser d’entre l’1 i el �% de les places de nou accés. 

En determinades titulacions, que estableixen les universitats, és possible l’accés per a les persones més grans de 40 anys sempre 
que acreditin experiència laboral o professional en l’àmbit de la titulació i superin una entrevista personal. Per a aquest grup també 
s’estableix una reserva d’entre l’1 i el �% de les places de nou accés. 
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Enllaços d’interès

http://www.udg.edu/estudia/Acces/tabid/2608/language/ca-ES/Default.aspx 
www.gencat.cat/universitats/pau
www.gencat.cat/universitats/preinscripcio
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