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CURS PER PREPARAR LA PROVA D'ACCÉS A
LA UNIVERSITAT PER A MAJORS DE 45 ANYS
Les proves d’accés es convoquen una vegada l’any. Cada candidat disposa d’un nombre
il·limitat 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 presentar-se a la prova cal:
o
o

Tenir 45 anys abans de l’1 d’octubre de l’any que es fa la prova.
No posseir cap titulació que habiliti per accedir a la universitat.

La prova d’accés per a aquests candidats consta de tres exàmens:
o Comentari de text
o Llengua catalana
o Llengua castellana
Per poder ser admès a la universitat via més grans de 45 anys, cal també, a més de
superar la prova d’accés, realitzar una entrevista personal, amb resolució d’APTE.
Entrevista personal: aquesta entrevista es realitzarà a la universitat on es vol accedir,
encara que la prova s’hagi superat a una altra universitat del sistema català.
o Només la realitzaran els candidats que tinguin superada la prova d’accés per a
més grans de 45 anys.
o Només tindrà validesa l’any en què es realitza i per accedir a un sol centre-estudi.
Com organitzem el curs?
A +Q n0mbr3s realitzem les classes en grup reduïts. Et donem el temari necessari i et
realitzem tots els tràmits.
Començarem les classes al setembre i finalitzarem al maig quan es convoqui la data
d'examen per la prova d'accés.
El curs consta de quatre hores setmanals per preparar les assignatures de les quals s'ha
de fer examen.
Cal que hi hagi matriculats un mínim d'alumnes per poder fer el curs.
Preus curs 2013/2014:
Matrícula 45€
4h setmanals

115,70 €/mes

S'organitzaran torns de matí (de 9:30 a 13:30) o de tarda (de 16:30 a 20:30) segons la
demanda.
+Q n0mbr3s, Centre d'estudis
C. Anselm Clavé, 9
08290 Cerdanyola del Vallès

93 177 89 75
www.mesqnombres.com
info@mesqnombres.com

