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Procediment regulador de les proves d'accés a estudis universitaris per 
a majors de 25 i 45 anys. 

Introducció  

Considerant que l'accés a la universitat per als majors ha d'anar adequant-se a les 
circumstàncies canviants de la societat i a les novetats legislatives que resulten 
d'aplicació, i en ús de l'autonomia que confereix a les universitats l'article 2 de la Llei 
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, la present normativa actualitza i 
posa al dia el contingut i l’estructura de la prova per a l'accés als estudis universitaris 
per als majors de 25 i 45 anys a la Universitat de València, de conformitat amb les 
disposicions establertes en el Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre. (i en l’Orden 
de Conselleria de pròxima aprovació). 

ACCÉS PER A MAJORS DE 25 ANYS. 

Article 1. Procediment  

Les persones majors de 25 anys podran accedir als estudis universitàris mitjançant la 
superació d'una prova especialment dissenyada amb aquesta finalitat, i ajustada al 
procediment que s'indica a continuació.  

Article 2. Requisits dels aspirants  

Podran realitzar la prova d'accés per a majors de 25 anys les persones de qualsevol 
nacionalitat qui no reunisquen les condicions necessàries per a l’accés i hagen 
complit 25 anys o els complisquen amb anterioritat al dia 1 d'octubre de l'any en què 
se celebre la prova.  

Article 3. Matrícula i convocatòries d'examen  

La matrícula per a la prova es formalitzarà en el moment i lloc que s'anunciarà 
oportunamente. S’haurà d’abonar les taxes corresponents i caldrà aportar la següent 
documentació. 

• Fotocòpia del DNI o passaport  
• Acreditació del pagament del rebut  
• Declaració jurada de no reunir els requisits per accedir per altra via  
• Fotocòpia de l’acreditació de família nombrosa general o especial si escau  
• Fotocòpia de la certificació del grau de discapacitat si aquest fora igual o 

superior al 33%, i estiguera vinculat a problemes d’audició. 

 La constatació de falsedat en les dades aportades comportarà l'anul·lació de totes les 
actuacions posteriors.  

En el moment de realitzar la inscripció en la prova, el sol·licitant haurà d'especificar la 
llengua extrangera (francés, anglés, italià, portugués o alemany) de la prova comuna i la 
branca per la qual desitge realitzar la prova específica, així com les assignatures de les 
quals s’examinarà entre les matèries específiques que es contemplen en cada grup, 
segons la branca elegida.  
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La prova d'accés per a 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 aquesta prova d'accés els estudiants disposaran de totes les convocatòries 
que necessiten.  

Una vegada superada la prova, els estudiants podran presentar-se en 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 s’estructura en dues fases: una prova general i una prova específica, 
que depèn de la branca elegida. 

1. Prova general  
La fase general tindrà com a objectiu apreciar la maduresa i idoneïtat dels candidats per 
a seguir amb èxit estudis universitaris, així com la seua capacitat de raonament i 
d'expressió escrita. Comprendrà quatre exercicis: 

1. Comentari de text d’un tema d’actualitat.  
2. Llengua: castellà.  
3. Llengua: valencià.  
4. Llengua estrangera: a triar entre francés, anglés, alemany, italià i portugués.  

 
2. Prova específica  
1.La fase específica té com a finalitat valorar les habilitats, capacitats i aptituds dels 
candidats per a cursar amb èxit els diferents ensenyaments universitaris vinculats a les 
branques de coneixement triades per ells. 
Constarà 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) 
 
En cadascuna de les cinc branques de coneixement, els candidats 
s’examinaran de dues matèries. La relació de les matèries, per 
branques de coneixement, és la següent: 

A. Arts i Humanitats. Els estudiants s’examinaran de dues 
assignatures a escollir entre Filosofia, Història, Dibuix Artístic o 
Tècniques d’Expressió Plàstiques. 

B. Ciències. Els estudiants s’examinaran obligatòriament de 
Matemàtiques i escolliran una assignatura entre Física o Química 
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C. Ciències de la Salut. Els estudiants s’examinaran 
obligatòriament de Biologia i escolliran una assignatura entre 
Física o Química. 

D. Ciències Socials i Jurídiques. Els estudiants s’examinaran de 
dues assignatures a escollir entre Geografia, Història o 
Matemàtiques. 

E. Enginyeria i Arquitectura. Els estudiants s’examinaran 
obligatòriament de Matemàtiques i escolliran una assignatura 
entre Física i Dibuix Tècnic. 

 
2. Els estudiants podran presentar-se per dues branques de 
coneixement  d’acord amb les següents possibilitats :  
 
2.1 Per poder accedir a les branques A (Arts i Humanitats) i D 
(Ciències Socials i Jurídiques), l’estudiant realitzarà tres exàmens en 
la Fase Específica: 
Assignatura obligatòria: Història.  
Una assignatura a elegir entre Filosofia, Dibuix Artístic o Tècniques 
d’Expressió Plàstiques 
Una assignatura a elegir entre Geografia o Matemàtiques 
 
2.2 Per poder accedir a les branques B (Ciències) i C (Ciències de la 
Salut), l’estudiant s’haurà d’examinar de tres assignatures: 
Assignatures obligatòries: Matemàtiques i Biologia. 
Una assignatura a elegir entre Física o Química. 
 
2.3 Per poder accedir a les branques B (Ciències) i E (Enginyeria i 
Arquitectura), l’estudiant s’haurà d’examinar de tres assignatures:  
Assignatura obligatòria : Matemàtiques.  
Dues assignatures a elegir entre Física o Química o Dibuix Tècnic. 
 
2.4 Per poder accedir a les branques C (Ciències de la Salut) i E 
(Enginyeria i Arquitectura), l’estudiant s’haurà d’examinar de tres 
assignatures:.  
Assignatures obligatòries: Matemàtiques, Biologia i Física. 
Aquesta opció donarà automaticament dret a poder accedir a la branca B (Ciències). 

L’estudiant que haja aprovat la prova d’accés per una via i desitge presentar-se de nou 
per una via distinta, haurà de realitzar les dues fases de la prova. 

Article 5. Qualificació definitiva  

1. Cada exercici, tant de la fase general com de l’específica, es 
puntuarà amb una qualificació de zero a deu, completada amb dos 
decimals. 
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2. Cadascun dels exercicis de la fase general rebrà una qualificació  
independent. La qualificació de la fase general serà el resultat de 
ponderar la qualificació d’estos 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. 
3. Cadascun dels dos exercicis de la fase específica rebrà una 
qualificació independent. La qualificació de la fase específica serà la 
mitjana aritmètica dels dos exercicis que la integren.  
4. Els estudiants que es presenten per dues branques de coneixement 
tindran dues qualificacions, una per a cada branca. Cada qualificació 
de la fase Específica dels estudiants que es presenten per dues 
branques serà la mitjana aritmètica de les dues millors qualificacions 
d’assignatures asociades a la corresponnent branca de coneixement 
d’acord amb el que consta en l’apartat 2 de l’article quart. 
5. 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, expressada amb tres 
decimals. 
6. S’entendrà que el candidat ha superat la prova d’accés quan 
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 6. Preinscripció i admissió  

Les persones que hagen superat les proves per a poder accedir a estudis universitaris 
amb límit d'admissió hauran de realitzar la preinscripció en els terminis que es 
determinen.  

Les persones que accedeixen a la universitat per la superació de la prova de majors de 
25 anys tindran reservat el percentatge del límit de places dels ensenyaments 
homologats, que anualment establisca la Conselleria d’Educació.  

Les sol·licituds seran prioritzades segon la qualificació definitiva obtinguda en la prova 
i que tengan l’opció correcta, i atenent als acords que es pugan establir per part de les 
universitats valencianes. 

  

ACCÉS PER A MAJORS DE 45 ANYS. 

Article 7. Procediment  

Els estudiants majors de 45 anys podran accedir mitjançant la superació d'una prova 
especialment dissenyada amb aquesta finalitat, ajustada al procediment que s'indica a 
continuació.  
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Article 8. Requisits dels aspirants  

Podran realitzar la prova d'accés per a majors de 45 anys les persones majors de 45 anys 
d'edat que no posseïsquen cap titulació acadèmica habilitant per  accedir a la universitat 
per altres vies ni puguen acreditar experiència laboral o professional i hagen complit 
l'esmentada edat abans del dia 1 d'octubre de l'any natural en què se celebre dita prova.  
 
 
 

Article 9. Matrícula i convocatòries d'examen  

La matrícula per a les proves es formalitzarà en el moment i lloc que s'anunciarà 
oportunamente. S’haurà d’abonar les taxes corresponents i caldrà aportar la següent 
documentació. 

• Fotocòpia del DNI o passaport  
• Acreditació del pagament del rebut  
• Fotocòpia de l’acreditació de família nombrosa general o especial si escau  
• Fotocòpia de la certificació del grau de minusvalidesa si aquest grau fora igual o 

superior al 33% i vinculats a problemes d’audició. 

En el moment d’efectuar la matricula els candidats manifestaran la titulació 
universitària elegida. 

 La constatació de falsedat en les dades aportades comportarà l'anul·lació de totes les 
actuacions posteriors.  

La prova d'accés per a majors de 45 anys es realitza en una única convocatòria anual, 
que s'anunciarà amb antelació suficient. Únicament podrà realitzar-se el dia i l'hora 
assenyalats.  

Els candidats no podran presentar-se en més d’una universitat, en un mateix curs. En cas 
contrari quedaran automaticament anul.lades totes les proves realitzades. 

Per a superar aquesta prova els estudiants disposaran de totes les convocatòries que 
necessiten.  

Una vegada superada la prova, els estudiants podran presentar-se en successives 
convocatòries a fi de millorar la qualificació obtinguda. En aquest cas, la nova 
qualificació únicament serà tinguda en compte si és superior.  

Article 10. Estructura general del procediment d’acces 

El procediment d'accés per a majors de 45 anys constarà de una prova i d’una entrevista 
personal. 
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Article 11. Contingut i calificació de la prova 
1. Contingut  
La prova tindrà com a objectiu apreciar la maduresa i idoneïtat dels candidats per a 
seguir amb èxit estudis universitaris, així com la seua capacitat de raonament i 
d'expressió escrita. Comprendrà tres exercicis: 

1-Comentari de text d’un tema d’actualitat.  
2-Llengua: castellà.  
3-Llengua: valencià.  
 
 
 

2. Qualificació de la prova 

1. Cada exercici es puntuarà amb una qualificació de zero a deu, 
completada amb dos decimals. Cadascun dels exercicis de la prova 
rebrà una qualificació  independent. La qualificació final serà el 
resultat de ponderar la qualificació d’estos exercicis de la següent 
manera: 50% per a l’exercici de comentari de text d’un tema 
d’actualitat i 25% per a la qualificació dels dos exercicis restants. 
2. La qualificació final de la prova d’accés es determinarà amb una 
puntuació de zero a deu, expressada amb tres decimals. 
3. S’entendrà que el candidat ha superat la prova d’accés quan 
obtinga un mínim de cinc punts en la qualificació final, i no es podrà, en 
cap cas, fer la mitjana quan s’obtinga una qualificació inferior a 
quatre punts en algun dels tres exercicis. 
 
Article 12. Entrevista personal 
Els candidats que hajan superat la prova d’acces, hauran de realitzar una entrevista 
personal. El resultat de l'entrevista haurà de ser d'apte com a condició necessària per a la 
posterior resolució favorable d'admissió de l'interessat. 
Serà la Comisió Acadèmica del Titol (CAT) de cada centre, la encarregada de valorar 
als aspirants, la qual podrà ser asessorada en la seua tasca per algú membre de 
l’Observatori d’Inserció Professional i Assessorament Laboral (OPAL). 
 

Article 13. Preinscripció i admissió  

Els aspirants podran realitzar la prova d'accés per a majors de 45 anys en la universitat 
de la seua elecció, sempre que existisquen en aquesta els estudis que desitgen cursar, 
corresponent-los, a l'efecte d'ingrés, la universitat en la que hagen superat la prova i 
únicament en la titulació universitaria elegida. 

Les persones que hagen superat les proves per a poder accedir a estudis universitaris 
amb límit d'admissió hauran de realitzar la preinscripció en els terminis que es 
determinen.  
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Les persones que accedeixen a la universitat per la superació de la prova de majors de 
45 anys tindran reservat el percentatge del límit de places dels ensenyaments 
homologats, que anualment establisca la Conselleria d’Educació.  

Les sol·licituds seran prioritzades atenent la qualificació definitiva obtinguda en les 
proves.  

Article 14. Aspirants a la prova d'accés per a majors de 25 i 45 anys amb algun 
tipus de discapacitat. 
 
Per a aquells candidats que, en el moment de la seua inscripció, 
justifiquen degudament alguna discapacitat que els impedisca realitzar 
la prova d'accés amb els mitjans ordinaris, la comissió organitzadora, 
determinarà les mesures oportunes que garantisquen que es puguen 
realitzar, tant la fase general com l'específica en els degudes 
condicions d'igualtat.  Els candidats no podran estar exempts de la 
realització de cap dels exercicis. No obstant això anterior, aquells 
candidats que acrediten tenir reconeguda una minusvalidesa en grau 
igual o superior al 33 per cent, vinculada a problemes d’audició, 
quedaran exempts de la realització dels exercicis de valencià i 
d’idioma extranger en el seu cas. 
 
 

Article 15. Reclamacions accés majors 25 i 45 

Després de la publicació de les qualificacions definitives, les persones interessades 
podran, en el termini de cinc dies hàbils, presentar la corresponent reclamació 
mitjançant escrit raonat dirigit al Rector. La resolució de la reclamació posarà fi a la via 
administrativa. 

Article 16. Tribunals accés majors 25 i 45 

Els tribunals encarregats de jutjar les proves de majors de 25 i 45 anys seran nomenats 
pel rector de la Universitat i estaran compostos per president, secretari i vocals 
especialistes en les matèries objecte d'examen. Els vocals seran els encarregats de 
proposar a la presidència del tribunal els exàmens corresponents de les diferents 
assignatures, i si escau, d'avaluar-los.  

Entrada en vigor 

La present normativa serà d'aplicació a partir de les proves per a majors de 25 i 45 anys  
per a l'accés a la universitat del curs acadèmic 2010/2011.  

 

 

 


