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Les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) per a 
majors de 25 i 45 anys comencen demà amb 4.601 
matriculats 
 
Els exàmens de la fase general es faran demà i l’ex amen de la fase 
específica  per als majors de 25 anys, dissabte 12 de maig 
 
 
Divendres, 4 de maig de 2012 
 
Un total de 4.601 persones començaran demà els exàmens de la fase general de  
les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) per a majors de 25 i 45 anys. Les 
Proves acabaran el proper 12 de maig amb els exàmens de la fase específica pels 
estudiants majors de 25 anys. 

Majors 25 anys 

A les proves per a més grans de 25 anys s’hi ha matriculat un total de 4.053 
persones (4.536 el 2011). Les proves consten de dues fases: la fase comuna, 
integrada per 4 exàmens (comentari de text, llengua castellana, llengua catalana i 
llengua estrangera), i la fase específica on els aspirants s’examinaran només de 
dues matèries vinculades a l’opció d’accés triada (arts i humanitats, ciències, 
ciències de la salut, ciències socials i jurídiques o enginyeria i arquitectura). 

Majors de 45 anys 

Enguany, 548 persones (664 el 2011) s’han matriculat a les proves de més grans 
de 45 anys. Aquesta via d’accés a la universitat és per aquelles persones que 
volen iniciar estudis universitaris i no tenen cap titulació acadèmica que habiliti per 
accedir a la universitat per altres vies ni poden acreditar experiència laboral o 
professional. La prova d’accés consta de 3 exàmens (comentari de text, llengua 
catalana i llengua castellana). Els aspirants que la superin han de passar també 
una entrevista personal a la universitat a la qual aspiren entrar. 
 

 + 25 anys +45 anys 

Barcelona 3.004 403 

Tarragona 382 42 

Lleida 256 35 

Girona 411 68 
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En el quadre següent es veu l’evolució de les matriculacions dels últims anys: 

 

  MATRICULATS 

2004 2.177 

2005 2.312 

2006 2.546 

2007 2.925 

2008 3.091 

2009*  3.831 

2010** 4.827 

2011 5.200 

2012 4.601 

 

* A partir d’aquesta convocatòria s’inclouen les dades de la Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC). 

**A partir d’aquesta data s’inclouen els matriculats per fer les PAU per a més 
grans de 45 anys. 

 


