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Normativa per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau 

per a persones majors de 25 anys  

(Aprovat per Consell de Govern nº 37 de data 28 de gener de 2010 i la reunió  nº 6 

de Consell de Govern de data 27 de gener de 2011) 

Introducció  

Considerant que l’accés a la universitat per a les persones majors de 25 anys ha d’anar 

adequant-se a les circumstàncies canviants de la societat i a les novetats legislatives que 

resulten d’aplicació, aquesta normativa actualitza i posa al dia el contingut i l’estructura 

de la prova per a l’accés als estudis universitaris per a les persones majors de 25 anys a 

la Universitat Jaume I, de conformitat amb les disposicions establides en el Reial decret 

1892/2008, de 14 de novembre i l’Orde anual de la Conselleria d’Educació. 

Article 1. Procediment  

Les persones majors de 25 anys poden accedir als ensenyaments universitaris mitjançant 

la superació d’una prova especialment dissenyada amb aquesta finalitat, ajustada als 

requisits i procediment que s’indica a continuació.  

Article 2. Requisits   

Podran participar en la prova d’accés per a majors de 25 anys les persones que no 

complisquen les condicions necessàries per a l’accés a la universitat i hagen complit els 

25 anys d’edat en l’any natural en què es realitzen les proves 

Article 3. Matrícula i convocatòries  

La matrícula per a les proves es formalitzarà en el moment i lloc que s’anunciarà 

oportunament. S’hauran d’abonar les taxes corresponents i caldrà aportar la següent 

documentació. 

 Fotocòpia del DNI o passaport. 

 Acreditació del pagament de les taxes. 

 Fotocòpia de l’acreditació de família nombrosa general o especial, si escau. 

 Fotocòpia de la certificació del grau de minusvalidesa si aquest grau és igual o 

superior al 33 %, si escau.  

La constatació de falsedat en la documentació aportada comportarà l’anul·lació de totes 

les actuacions posteriors.  

En el moment d’efectuar la inscripció per a la realització de la prova d’accés s’ha de 

manifestar la llengua estrangera triada per al corresponent exercici de la fase general, 

així com la branca  o branques de coneixement triades per a la prova específica i les 

seues assignatures.  
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La prova d’accés per a persones majors de 25 anys es realitza en una única convocatòria 

anual, que s’anunciarà amb antelació suficient. Únicament podrà realitzar-se el dia i 

l’hora assenyalats.  

Per a superar aquestes proves d’accés les persones interessades disposen de totes les 

convocatòries que necessiten.  

Una vegada superades les proves l’estudiantat pot presentar-se a successives 

convocatòries a fi de millorar la qualificació obtinguda. En aquest cas, la nova 

qualificació únicament serà tinguda en compte si és superior.  

Article 4. Estructura i contingut de la prova  

La prova d’accés consta de dues fases: una fase general i una fase específica, que depèn 

de la branca de coneixement elegida. 

1. Fase general  

La fase general té com a objectiu apreciar la maduresa i idoneïtat de l’estudiantat per a 

seguir amb èxit estudis universitaris, així com la seua capacitat de raonament i 

d’expressió escrita. Comprèn quatre exercicis: 

1. Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat.  

2. Llengua: castellà.  

3. Llengua: valencià.  

4. Llengua estrangera (cal elegir entre francès, anglès, alemany, italià i portuguès).  

Cadascun dels exercicis de la fase general rebrà una qualificació independent de 0 a 10 

completada amb dues xifres decimals, arredonida a la centèsima més pròxima i, en cas 

d’equidistància, a la superior. 

La qualificació de la fase general serà el resultat de ponderar la qualificació d’aquests 

exercicis de la següent manera: 40 % per a la prova de comentari de text d’un tema 

d’actualitat i 20 % per a la qualificació dels tres exercicis restants. 

 

2. Fase específica 

La fase específica té com a finalitat valorar les habilitats, capacitats i aptituds de 

l’estudiantat per a continuar i superar els estudis de la branca de coneixement que han 

escollit. Consta de dos exercicis i s’estructura en cinc branques de coneixement: 

 

A - Arts i Humanitats 

B - Ciències 

C - Ciències de la Salut 

D - Ciències socials i Jurídiques 

E - Enginyeria i Arquitectura 
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En cada una de les cinc branques de coneixement l’estudiantat s’examinarà de dues 

matèries. La relació de les matèries, per branques de coneixement, és la següent: 

 

 

 

Branca de coneixement Assignatures 

A. Arts i Humanitats  S’han d’escollir dues assignatures 

entre: 

Història 

Filosofia 

Dibuix Artístic 

Tècniques d’Expressió Plàstica 

B. Ciències Dues assignatures:  

Una obligatòria: Matemàtiques 

L’altra s’ha d’escollir entre: 

Física 

Química 

C. Ciències de la Salut Dues assignatures:  

Una obligatòria: Biologia 

L’altra s’ha d’escollir entre: 

Física 

Química 

D. Ciències Socials i Jurídiques S’han d’escollir dues assignatures 

entre: 

Història 

Matemàtiques 

Geografia 

E. Enginyeria i Arquitectura Dues assignatures:  

Una obligatòria: Matemàtiques 

L’altra s’ha d’escollir entre: 

Física 

Dibuix Tècnic 

 

A més, l’estudiantat pot presentar-se per dues o tres branques de coneixement d’acord 

amb les possibilitats següents: 

 

 

Branques de coneixement Assignatures obligatòries 

A. Arts i Humanitats  

D. Ciències Socials i 

Jurídiques 

S’han de fer tres exàmens en la fase específica: 

Una assignatura obligatòria: Història 

Una assignatura que s’ha de triar entre: 

Filosofia 

Dibuix Artístic 

Tècniques d’Expressió Plàstiques 

I una altra assignatura que s’ha de triar entre: 

Geografia 

Matemàtiques 
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B. Ciències 

C. Ciències de la Salut 

S’han de fer tres exàmens en la fase específica: 

Assignatures obligatòries: Matemàtiques i 

Biologia. 

I una altra assignatura que s’ha de triar entre: 

Física 

Química 

 

B. Ciències 

E. Enginyeria i Arquitectura 

S’han de fer tres exàmens en la fase específica: 

Una assignatura obligatòria: Matemàtiques  

I dues assignatures que s’han de triar entre: 

Física 

Química 

Dibuix Tècnic 

B. Ciències 

C. Ciències de la Salut 

E. Enginyeria i Arquitectura 

S’han de fer tres exàmens en la fase específica: 

Assignatures obligatòries: Matemàtiques, Biologia 

i Física 

Cadascun dels exercicis de la fase específica es puntuarà amb una qualificació de 0 a 10, 

completada amb dues xifres decimals, arredonida a la centèsima més pròxima i, en cas 

d’equidistància, a la superior. 

Cada un dels dos exercicis de la fase específica tindrà una qualificació independent. La 

qualificació de la fase específica serà la mitjana aritmètica dels dos exercicis que la 

integren.  

 

Les persones que es presenten per dues o tres branques de coneixement tindran dues 

qualificacions, una per cada branca. Cada qualificació de la fase específica d’aquest 

estudiantat serà la mitjana aritmètica de les dues millors qualificacions d’assignatures 

associades a la corresponent branca de coneixement, d’acord amb el que consta en 

l’apartat 3 de l’article cinquè. 

L’estudiantat que haja aprovat la prova d’accés per una branca de coneixement i desitge 

presentar-se de nou per una branca de coneixement distinta, ha de realitzar les dues 

fases de la prova. 

Article 5. Adaptacions per a les persones majors de 25 anys amb algun tipus de 

discapacitat 

 

La comissió organitzadora determinarà les mesures oportunes que garantisquen que  

poden realitzar, tant la fase general com l’específica en els degudes condicions 

d’igualtat, aquelles persones que, en el moment de la inscripció, justifiquen degudament 

alguna discapacitat que els impedisca realitzar la prova d’accés amb els mitjans 

ordinaris. 

L’estudiantat no pot estar exempt de la realització de cap dels exercicis, ni de la fase 

general ni de la fase específica. No obstant això, aquelles persones que acrediten tindre 

reconeguda una minusvalidesa en grau igual o superior al 33 % vinculada a problemes 
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d’audició, quedaran exemptes de la realització dels exercicis de valencià i llengua 

estrangera. 

Article 6. Qualificació definitiva  

La qualificació final de la prova d’accés serà la mitjana aritmètica de les qualificacions 

d’ambdues parts, la general i l’específica, i es determinarà amb una puntuació de zero a 

deu i expressada amb tres xifres decimals, arredonida a la mil·lèsima més pròxima i, en 

cas d’equidistància, a la superior. 

 

Es considerarà que s’ha superat la prova d’accés quan s’obtinga un mínim de cinc punts 

en la qualificació final, i no es podrà, en cap cas, fer la mitjana quan no s’obtinga una 

qualificació igual o superior a quatre punts tant en la fase general com en la fase 

específica. 

Article 7. Reclamacions  

A partir de l’endemà de la publicació de les qualificacions definitives, les persones 

interessades, en el termini de cinc dies hàbils, podran presentar la corresponent 

reclamació mitjançant escrit raonat dirigit al Rectorat de la Universitat.  La resolució de 

la reclamació posa fi a la via administrativa. 

Article 8. Tribunals  

Els tribunals encarregats de jutjar les proves per a les persones majors de 25 anys els 

nomenarà el Rectorat de la Universitat i estaran formats per la presidenta o president, la 

secretària o secretari i els membres vocals especialistes en les matèries objecte 

d’examen. Aquests últims seran els encarregats de proposar a la presidència del tribunal 

els exàmens corresponents als diferents exercicis, i si escau, d’avaluar-los.  

Article 9. Preinscripció i admissió  

Les proves d’accés s’han de realitzar-se en tot cas en una universitat pública, sense 

perjudici que l’estudiantat que les supere puga matricular-se en universitats privades 

amb seu a la Comunitat Valenciana. 

Per a poder accedir a estudis universitaris amb límit d’admissió les persones que han 

superat les proves han de realitzar la preinscripció en els terminis que s’hi determinen.  

L’estudiantat que accedisca a la universitat per la superació de la prova de persones 

majors de 25 anys tindrà reservat el percentatge del límit de places dels ensenyaments 

homologats que anualment estableix la Conselleria d’Educació.  

Les sol·licituds es prioritzaran atenent la qualificació definitiva obtinguda en les proves.  
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Disposició addicional  

L’estudiantat que desitge accedir a titulacions amb prova específica i haja superat la 

prova de persones majors de 25 anys, també haurà de realitzar la prova específica de la 

dita titulació. 

Disposició transitòria única 

L’estudiantat que tinga aprovada la prova d’accés a la universitat per a persones majors 

de 25 anys amb anterioritat a l’entrada en vigor de la present ordre podrà fer efectiva la 

matrícula a la universitat i estudis de què es tracte, de conformitat amb la normativa 

anterior corresponent. 

Disposició derogatòria  

Queden derogades les anteriors disposicions d’aquesta universitat que regulen les 

proves d’accés a la universitat per a persones majors de 25 anys.  

Entrada en vigor 

La present normativa serà d’aplicació per a les proves d’accés a la universitat per a 

persones majors de 25 anys  des del curs acadèmic 2009/10.  

 

 

 


