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Informe sobre l’accés el curs 2008-2009 dels estudi ants als quals és d’aplicació 
l’article 38.5 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació. 
 
 
El 21 de març de 2008 va sortir publicada al BOE la Resolució de 14 de març de 2008, 
de la Secretaria d'Estat d'Universitats i investigació, per la qual es dicten instruccions per 
a l'accés a la universitat espanyola, en el pròxim curs 2008-2009, dels alumnes 
procedents de sistemes educatius als quals és d'aplicació l'article 38.5 de la Llei 
Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.  
 
 
Els aspectes més destacats de la resolució són (es marquen en negreta les novetats 
respecte a la Resolució de 7 de maig de 2007 per a l’accés al curs 2007-2008): 
 
 
Àmbit d’aplicació  
 
Estudiants procedents de sistemes educatius dels següents països: Alemanya, Àustria,  
Bèlgica, Bulgària, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, 
Hongria, Islàndia, Irlanda, Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, 
Noruega Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, 
Suècia, Suïssa, Xina i Xipre. Estudiants amb el Batxillerat internacional o Batxillerat 
europeu. 
 
S’han inclòs 4 països més en relació amb la resoluc ió de l’any 2007 : Xina (acord 
signat el 21 d’octubre de 2007) i Islàndia, Liechtenstein i Noruega (nous països de 
l’Espai Econòmic Europeu). 
 
 
Altres proves  
 
- Aquests estudiants hauran de superar les proves específiques que s’estableixen per 

accedir a determinats ensenyaments (Proves d’aptitud personal). Tal com es va fer 
l’any 2007, no estan exempts de realitzar aquestes proves. 

 
- Els estudiants hauran de tenir un adequat coneixeme nt de la llengua en la qual 

s'imparteixen els ensenyaments ; les universitats podran establir proves que 
acreditin aquesta competència lingüística. Així mateix, les universitats podran 
considerar el currículum previ de l'estudiant per a  acreditar aquesta 
competència .  

 
 
Presentació de sol·licituds i documentació  
 
La Universitat Nacional de Educació a Distància (UNED) verificarà els requisits d’accés a 
la universitat d’aquests estudiants. 
 
Els estudiants que desitgin acollir-se a aquesta via d'accés haurien de presentar la seva 
sol·licitud a la UNED a través d'Internet, d'acord amb les instruccions i requisits que a 
tals efectes publicarà aquesta universitat en la pàgina web www.uned.es/accesoUE.  
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Només es podran atorgar, com a màxim, dues opcions de PAU: científico-tècnica, 
ciències de la salut, humanitats, ciències socials i arts (a la preinscripció 2007 l’estudiant 
podia tenir les cinc opcions). L’estudiant haurà d'indicar en la seva sol·licitud les vies que 
vol obtenir.  
 
 
Accés a la universitat  
 
Com a la preinscripció de l’any passat, no podran sol·licitar la seva admissió amb 
credencial els estudiants que ja haguessin accedit a la universitat espanyola.  
 
El procediment establert en la present Resolució és compatible amb la utilització d'altres 
sistemes d'accés a la universitat. No obstant això, els estudiants només podran 
concórrer als processos d'admissió a un mateix curs acadèmic per un únic sistema 
d'accés.  
 
 
PAU per a alumnes amb estudis estrangers convalidab les: 
 
En compliment del calendari d’aplicació de la LOE, la Resolució estableix que fins 
el 30 de setembre de 2009, els alumnes amb estudis estrangers convalidables que 
no puguin acreditar que poden accedir directament a  estudis universitaris d’acord 
amb el sistema educatiu del seu país, continuaran r ealitzant les proves previstes a 
l’Ordre de 12 de juny de 1992, modificada per l’Ord re de 13 de maig de 1993 i per 
l’Ordre de 4 de maig de 1994. 
 
 
Barcelona, 25 de març de 2008 
 
Àrea d'Assessorament Jurídic en l'àmbit d'Universitats i Recerca i Oficina d’Orientació 
per a l’Accés a la Universitat. 
 


