CURS DE PREPARACIÓ PER A
L’ACCÉS ALS GRAUS EN EDUCACIÓ

T’ajudem a
fer l’últim pas
Des de UIC Barcelona t’ajudem a fer realitat
el teu somni: accedir als graus en Educació
del sistema universitari català. Per aquest
motiu, a UIC Barcelona t’oferim un curs intensiu
de llengua catalana i de lògica/matemàtiques.
Format: Curs intensiu de 30 hores (15 hores de
llengua catalana i 15 hores de lògica/ matemàtiques)
Preu: 180 € d’inscripció al curs. Aquest import es
descomptarà de la matrícula si finalment
et matricules en Educació a UIC Barcelona.
Calendari i horari:
Primer període (convocatòria ordinària)
Del 22 de febrer al 24 de març de 2021
— Dilluns de 18.00 a 21.00 h: Matemàtiques
— Dimecres de 18.00 a 21.00 h: Llengua catalana
Segon període (convocatòria extraordinària)
Del 28 de juny al 14 de juliol de 2021
— Dilluns de 18.00 a 21.00 h: Matemàtiques
— Dimecres de 18.00 a 21.00 h: Llengua catalana
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Prova d’Aptitud Personal
La prova d’aptitud personal (PAP) és una
prova obligatòria per accedir als graus en
Educació Infantil i Primària de totes les
universitats, públiques i privades, del
sistema universitari català. Consisteix en
dos exàmens que avaluen la competència
comunicativa i el raonament crític i la
competència logicomatemàtica.
Per què cal fer la prova d’aptitud personal?
La vocació és fonamental perquè, com a futur mestre, et
convertiràs en un exemple a seguir d’actituds i valors, formaràs i
educaràs persones que seran la societat del futur.
No obstant això, també és essencial demostrar que disposes
de les competències necessàries per convertir-te en mestre.
És imprescindible superar aquesta prova, juntament amb
les PAU, per poder accedir als graus d’Educació.

Com es qualifica la prova d’aptitud personal?
La qualificació final de la prova d’aptitud personal és apte/no
apte. La prova es considera superada (apte) quan la qualificació
final és igual o superior a cinc punts sobre deu. Aquesta
qualificació final s’obté de la mitjana dels exàmens de les dues
competències avaluades. Una vegada superada, la prova
d’aptitud personal tindrà validesa indefinida.

Quan es realitza la prova d’aptitud personal?
Hi ha dues convocatòries:
— Dissabte 10 d’abril
— Divendres 16 de juliol (convocatòria extraordinària)
Pots consultar els terminis i tràmits per realitzar la matrícula aquí:
universitats.gencat.cat
Els resultats de la prova d’aptitud personal es publiquen al
Portal d’accés a la universitat.
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Qui ha de presentar-se a la prova d’aptitud personal?
— Estudiants de batxillerat
— Estudiants de cicles formatius de grau superior
— Estudiants procedents de sistemes educatius estrangers
— Estudiants que accedeixen als graus en Educació
per trasllat d’expedient.
— Estudiants que accedeixen a la universitat per mitjà de les
proves específiques per a majors de 25, de 40 o de 45 anys.
— Estudiants que, havent-se presentat a les PAU o les proves
d’accés per a majors de 25 i de 45 anys abans de l’any 2017,
no compleixen les condicions de la prova d’aptitud personal
definides per a la preinscripció 2014, 2015 i 2016.

Qui queda exempt de fer la prova d’aptitud personal?
— Estudiants que, havent-se presentat a les PAU o les proves
d’accés per a majors de 25 i de 45 anys abans de l’any 2017,
compleixen les condicions de la prova d’aptitud personal
definides per a la preinscripció 2014, 2015 i 2016.
— Estudiants que es van presentar a la prova d’aptitud personal
en alguna edició anterior i la van superar.
— Titulats universitaris o equivalents.
Si suspenc la prova d’aptitud personal a l’abril puc

tornar a presentar-me a la convocatòria de juliol?
Pots presentar-te a la prova totes les vegades que vulguis.
Això no obstant, has de tenir en compte que, si aproves en la
convocatòria extraordinària de juliol, no disposaràs de la teva
plaça reservada dels estudis seleccionats en la preinscripció de
juny. D’altra banda, si has realitzat les proves d’admissió per a
estudiar en la Facultat d’Educació de UIC Barcelona, les has
superat i has formalitzat la reserva de plaça, te la guardem fins a
conèixer els resultats de la convocatòria de juliol de la PAP.

Com puc preparar la prova d’aptitud personal?
Els mateixos estudiants heu de preparar-vos pel vostre
compte a partir dels models de prova disponibles al web
universitats.gencat.cat o consultant a uic.es com podem
ajudar-vos des de la Facultat d’Educació de UIC Barcelona.
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