
Característiques del Seminari d’Orientació 

Proves d’Accés per a Majors de 25 i 45 anys. 

El seu objectiu és establir unes pautes de treball que orienten a 

que componen les proves. 

de les assignatures, del suport del material didàctic escrit i de la 
informació renovada i d’última hora que facilita l’accés al Campus 
Virtual de la Universitat d’Alacant, ajuden a l’estudiant a aprendre els 
continguts i procediments de cadascuna de les matèries, tant comunes 

Les sessions, amb un total de nou hores per cada matèria, excepte el 
comentari de text que tindrà una durada de dotze hores, s’impartiran 
per professorat tant de la Universitat com de Centres de FPA, que han 
estat coordinats pel professor especialista que ha elaborat les diverses 
proves. 

S’impartiran dues sessions per a afavorir el seguiment del curs: 

Virtual

El seminari s’impartirà els divendres per la vesprada entre el 18 
d’octubre del 2013 al 28 de març del 2014, en un dels aularis del 
Campus de la UA.  

Període de matrícula i taxes 

en el Servei d’Alumnat de la Universitat d’Alacant i les taxes a abonar 
són 70€, no havent cap possibilitat d’exempció o reducció. 

El nombre de places està limitat, per la qual cosa només s’admetran 
sol·licituds per al contingent presencial durant els dies 1, 2 i 3 
d’octubre, la resta de dies la matrícula serà per al contingent no 
presencial.

S’impartirà sessions d’orientació només d’aquelles assignatures de les 
quals almenys es matriculen 20 alumnes. 

La matrícula és única i dóna dret a assistir a les sessions de les 
assignatures comunes i a les que componen l’opció d’accés triada en el 

Prova d’accés per a majors de 25 anys

Valenciana pels quals es regula la prova d’accés a la universitat dels 
majors de 25 anys. 

La fase general tindrà com objectiu apreciar la maduresa i idoneïtat 
dels candidats per a seguir amb èxit estudis universitaris, i també la 
seua capacitat de raonament i d’expressió escrita i constarà de quatre 
exercicis: 

a. Comentari de text d’un tema d’actualitat.
b. Llengua: castellà.
c. Llengua: valencià.
d. Llengua estrangera: a triar entre anglès, francès, alemany,

italià o portuguès.
La 
aptituds dels candidats per a seguir i superar els estudis de la branca 
de coneixement:

una o dues branques de 
coneixement, realitzant dos o tres exercicis
respectivament, d’acord amb les següents possibilitats:

Branca de 
coneixement Assignatures d’examen

Triar dos entre
Tècniques d’Expressió Plàstiques.

Obligatòria: Matemàtiques
Triar una entre: Física* o Química.

SALUT
Obligatòria:
Triar una entre: Física o Química.

Triar dos entre

Obligatòria: Matemàtiques.
Triar una entre:

* Els alumnes que es presenten a Matemàtiques i Física tindran automàticament 
la doble via de Ciències i Enginyeria i Arquitectura.

Obligatòria: 
Triar una entre:
d’Expressió Plàstiques.
Triar una entre

Obligatòries: 
Triar una entre: Física o Química.

Obligatòria: Matemàtiques.
Triar una d’aquestes opcions:a) Física.b)c) Física i Químicad)
Obligatòries: 

Prova d’accés per a majors de 45 anys

La Prova d’Accés per a Majors de 45 anys constarà de dues fases i cada 
persona candidata només podrà sol·licitar la participació en una única 

Fase general:

Fase d’entrevista personal: Serà necessari obtenir una resolució 

El seminari d’orientació et facilita
la preparació de les proves d’accés  per a majors de 25 i 45 anys

Inscripció i informació del seminari:
Servei d’Alumnat. Pavelló Alumnat

Termini d’inscripció: 
Desenvolupament del seminari:


