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La Prova d’Aptitud Personal (PAP) està formada per dos exàmens: 

 Competència comunicativa i raonament crític (CCIRC). Aquesta prova avalua la 

comprensió i l’expressió escrita, així com el domini ortogràfic, lèxic i 

gramatical. La prova de CCIRC és en llengua catalana. Només la poden realitzar 

en llengua castellana aquells alumnes que estiguin exempts de realitzar la 

prova PAU de català (alumnes estrangers, amb el batxillerat cursat fora de 

Catalunya). 

 Competència logicomatemàtica (CLOM). Aquesta prova avalua la capacitat de 

raonament matemàtic. L’examen es fa sense calculadora. 

 La qualificació final de la PAP és Apte/No apte. 

 La PAP es considera superada (Apte) quan aquesta qualificació final és igual o 

superior a cinc punts sobre deu. 

 Aquesta qualificació final s’obté de la mitjana d’ambdós exàmens. Per poder 

fer mitjana cal que cadascun dels exàmens tingui una qualificació igual o 

superior a quatre punts sobre deu. 

 Un cop superada, la PAP tindrà validesa indefinida. 

 Hi haurà dues convocatòries anuals: juny i setembre. 

http://universitats.gencat.cat/ca/altres_pagines/educacio_inf_i_prim/#bloc1
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S’han de presentar: 

 Estudiants de batxillerat. 

 Estudiants de Cicles Formatius de Grau Superior. 

 Estudiants procedents de tots els sistemes educatius estrangers. 

 Estudiants que accedeixen a la Universitat per la via de més grans de 25, de 40 

o de 45 anys. 

 Estudiants que, havent-se presentat a la PAU o la Prova d’accés per als més 

grans de 25 i de 45 anys abans de l’any 2017, NO compleixen les condicions de 

la PAP definides per a la preinscripció 2014, 2015 i 2016. 

 

Queden exempts de realitzar la PAP: 

 Estudiants que, havent-se presentat a la PAU o la Prova d’accés per als més 

grans de 25 i de 45 anys abans de l’any 2017, compleixen les condicions de la 

PAP definides per a la preinscripció 2014, 2015 i 2016.* 

 Estudiants que es van presentar a la PAP els anys 2014, 2015 i 2016 i les van 

superar. 

 Titulats universitaris o equivalents. 

 Els estudiants que provinguin de sistemes educatius de fora de Catalunya 

disposaran de l’examen en castellà i podran respondre en castellà. 

  

*Compleixen condicions els alumnes que van tenir una nota igual o superior a cinc 

punts com a resultat de la mitjana dels exercicis de català i castellà de la fase general 

de la PAU o de les proves de més grans de 25/45 anys, sempre i quan les 

qualificacions d’aquestes dues proves siguin igual o superior a quatre. 
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CETUC ofereix una preparació específica per a la prova de CCIRC (“català”) i per a la 

de CLOM (“matemàtiques”). 

 Curs amb classes on es combina la teoria necessària amb els exercicis pràctics 

similars als exàmens. Els alumnes reben aquelles nocions teòriques que els 

calen per entendre i aplicar el que se’ls pot demanar a les proves. Els exercicis 

de simulacre, amb una freqüència progressiva, marcaran la preparació 

definitiva per a la correcta realització de les PAP. 

 Grups reduïts per a la millor preparació enfocada als exàmens. 

 Assessorament acadèmic personalitzat. 

 Campus virtual amb continguts i activitats de cada matèria i disponibilitat 

permanent del professorat. 

 Tot el material didàctic actualitzat disponible al campus virtual. 

 Assessorament per a tots els tràmits (matriculació per a la prova, 

documentació, etc.). 

Els alumnes faran sis hores setmanals de classe, distribuïdes així:  

 

Dilluns i dimecres, de 18:00 a 21:00 hores 


