Curs d’accés a
la universitat
Preparació per a les proves d’accés a la universitat
per a persones més grans de 25 anys
El Curs d’accés a la universitat per a més grans
de 25 anys prepara per a superar les proves
d’accés als ensenyaments universitaris oficials
de Grau que organitzen anualment les diferents
universitats públiques i privades de l’Estat.
Conscients que moltes persones tenen la
necessitat d’accedir a estudis universitaris i que
per raons de temps o de situació geogràfica els
ha estat impossible realitzar-los, EducaciOnline
ofereix una metodologia en línia de gran qualitat,
per assegurar al màxim l’èxit dels seus alumnes.
Addicionalment, EducaciOnline, assegura
aquest èxit amb una garantia de curs gratuït,
segons les condicions detallades en aquest
document.
Des de casa, els estudiants reben una atenció
personalitzada dels professors i tutors en el
procés d’aprenentatge, es relacionen amb els
companys, tenen accés als serveis de la
universitat, participen en fòrums i debats virtuals
i tenen l’oportunitat de relacionar-se amb una
àmplia comunitat.

SENSE FRONTERES
D’ESPAI O DE TEMPS
A EducaciOnline sabem que
hi ha milers de persones,
com tu, que volen completar
la seva formació però que no
es poden permetre fer un
parèntesi en la seva vida.
Per això t’oferim un model
de formació personalitzat,
que s’ajusta a les teves
necessitats i que et permet
incloure l’escola en la teva
vida. Si estàs disposat a
treballar i a aprofitar el temps,
t’ajudarem a aconseguir el
teu títol.

Pla d’estudis
Les matèries que s’estudien al llarg del curs estan
directament relacionades amb les àrees que s’avaluen
en la prova d’accés.
Segons els requeriments es divideixen en una àrea de
coneixement general (matèries comunes) i una altra
d’específica relacionada amb l’especialitat dels estudis
escollits (matèries específiques).
Les matèries comunes
• Llengua espanyola
• Llengua catalana
• Llengua estrangera (anglès)
• Tècniques d’estudi
L’assignatura de tècniques d’estudi, permet adquirir les
habilitats bàsiques d’estudi per a totes les assignatures
del curs.
Les matèries específiques
Les dues assignatures específiques varien segons els
estudis als quals es vol accedir.

Titulació
Certificat d’EducaciOnline del Curs d’accés a la
universitat per a persones més grans de 25 anys

Si vols accedir a la universitat, encara ets a temps
de complir el teu somni, nosaltres t’ajudarem a
culminar amb èxit la teva decisió.
Prepara’t per superar les proves d’accés a la
universitat i fer la carrera que desitges.

Preparació per a les proves d’accés a la universitat
per a persones més grans de 25 anys

Durada del curs
Amb la finalitat d’aconseguir els objectius plantejats, en
aquest curs, s’ha establert un programa que té una durada
adaptada en funció de la convocatòria.
Els darrers dies del curs es dediquen al repàs dels
continguts i a la simulació de proves realitzades en
convocatòries anteriors.

Metodologia
L’enfocament metodològic del procés de formació està
fonamentat en un conjunt d’elements estretament
interrelacionats i centrats en l’estudiant.
Un dels avantatges d’estudiar a la UOC és que l’estudiant
pot decidir l’horari que més li convé i pot estudiar al seu
ritme.

Un material didàctic adequat per estudiar des de
casa
Dissenyat i elaborat específicament per al curs d’accés,
per a cada matèria i en diferents formats (paper, àudio,
web...).
És la principal font d’informació, facilita els continguts
bàsics que els estudiants han d’assolir en cada assignatura
i estimulen l’adquisició de nous coneixements. Materials
de qualitat desenvolupats per autors de prestigi en la seva
àrea de coneixement.

Campus virtual
L’entorn virtual del curs >25 ofereix un espai acadèmic i
de relacions socials entre els estudiants i els consultors,
mitjançant converses virtuals, fòrums i diferents activitats.
La comunicació és flexible, al servei de la col·laboració i
l’intercanvi d’experiències. La tecnologia telemàtica del
Campus i la connexió a internet posen a disposició de
l’estudiant qualsevol informació, sense barreres d’espai ni
de temps.

Una biblioteca de nivell universitari
En un entorn virtual, la biblioteca ofereix tota la informació
que l’estudiant necessita, a més de serveis documentals.

Una tutoria i una consultoria al servei de l’estudiant
L’atenció que rep l’estudiant des de l’acció docent es
canalitza per mitjà de la consultoria i la tutoria.
El tutor: A més dels consultors de les assignatures, l’alumne
disposa d’un tutor que fa un seguiment personalitzat del
progrés de l’estudiant, fet que permet donar les orientacions
necessàries sobre la manera de resoldre determinades
situacions d’estudi.
El consultor: Ajuda a enfocar l’estudi de cada matèria,
resol dubtes, actualitza coneixements, simula situacions
d’examen...

El Campus Virtual
Mètode premiat per la Unió Europea
La metodologia virtual de la UOC va obtenir el 1997 el
premi Bangemmann Challenge a la millor iniciativa telemàtica
europea en l’apartat d’educació a distància i el premi
WITSA 2000 a la millor iniciativa digital mundial.
També ha estat reconeguda amb el premi ICDE a la millor
universitat virtual i a distància del món.

Aplicacions del campus virtual
Relació: Conèixer i fer amistat amb els companys del
mateix curs, parlar de manera informal amb els companys
i els professors a la cafeteria virtual.
Comunicació: Bústia personal de correu electrònic per
enviar i rebre missatges del professorat, d’altres estudiants,
de la direcció acadèmica, de secretaria o de qualsevol
altra direcció.
Informació: Consultar els recursos disponibles en la
biblioteca d’àmbit universitari, consultar les novetats de la
comunitat universitària, etc.
Formació: Realitzar exercicis proposats, treballs en grup,
participar en debats sobre temes del curs, organitzar
fòrums de discussió.
Assessorament: Sol·licitar als professors que aclareixin els
dubtes sobre el tema estudiat.

Les assignatures
Hi ha una sèrie de recursos a disposició dels estudiants
per a facilitar l’estudi i la comprensió de cada una de les
assignatures.
L’estudiant té el material de l’assignatura en paper.
Els llibres tenen diferents apartats: la introducció, els
objectius, el desenvolupament dels continguts, el glossari,
la bibliografia i una selecció d’exercicis amb el solucionari
corresponent que permeten mesurar el progrés de
l’estudiant.
Per a cada assignatura hi ha una aula virtual,un espai des
del qual es pot accedir als materials complementaris en
format web, consultar les qualificacions de les diferents
activitats d’avaluació contínua que s’han d’entregar al
consultor i accedir al Pla docent de l’assignatura.
El Pla docent és el document en el qual s’especifiquen
els objectius, els continguts i la metodologia de treball.
Des de l’aula també es podrà connectar amb el consultor
i els companys del curs.
El consultor és l’especialista en l’assignatura que
acompanyarà l’estudiant al llarg del curs: resol els seus
dubtes, proposa lectures complementàries, indica les
parts més importants del material, i recull i corregeix les
activitats d’avaluació contínua.

Gestió: Realitzar tràmits de secretaria, sol·licitar informació...

AJUDA INFORMÀTICA
Hi ha un servei telefònic
d’ajuda informàtica per a
resoldre qualsevol problema
tècnic.

REQUISITS D’ACCÉS

Sistema d’avaluació

Poden presentar-se a les
proves d’accés a la universitat
les persones que:

Avaluació contínua
L’avaluació contínua és un instrument pedagògic que
permet tenir una referència del progrés de cada estudiant
amb vista a l’assoliment dels objectius.

- Tinguin 25 anys en l'any
natural en què realitzarà la
prova.

Al llarg del curs cada docent avalua aquest progrés
mitjançant activitats específiques d’avaluació contínua.

- No tinguin les PAU aprovades

Totes les activitats són corregides personalment pels
consultors de l’assignatura amb la finalitat de valorar
globalment el progrés de cada estudiant al llarg del curs.

- No estiguin en possessió d’un
títol de tècnic superior de
formació professional, arts
plàstiques i disseny, o
d’esports (o equivalent).

Autoavaluació

- No tinguin cap titulació
universitària

En tots els materials didàctics, l’estudiant hi trobarà uns
exercicis d’autoavaluació, amb el corresponent solucionari,
que permeten comprovar si s’han assolit els objectius de
cada mòdul.

Prova d’accés
Com són les proves?
Les proves d’accés als estudis universitaris consten de
dues parts: una fase comuna igual per a tots els estudiants
i una altra d’específica, el contingut de la qual varia en
funció de la titulació a la qual es vol accedir.

Matrícula i finançament
Formalització de la matrícula
En el moment en què EducaciOnline rebi degudament
emplenat i signat l’imprès de matrícula per al curs d’accés a
la universitat per a més grans de 25 anys, l’estudiant quedarà
matriculat.

Com es valora la prova?
S’entendrà que un candidat ha superat la prova d’accés
quan obtingui un mínim de cinc punts –sobre un màxim
de deu– en la qualificació final, que és la mitjana aritmètica
de les qualificacions globals de la prova comuna i de la
prova específica.
No es podrà calcular la mitjana si alguna de les qualificacions
globals de la prova comuna o de la prova específica és
inferior a quatre punts: per tant, en aquest cas el candidat
es considerarà suspès.

Finançament
EducaciOnline ofereix la possibilitat de fraccionar el pagament
del curs mitjançant rebuts mensuals.

Accessos i recepció de material
Abans de començar el curs, l’estudiant rebrà una comunicació
(per correu electrònic o per carta) amb el seu nom d’usuari i
la seva contrasenya perquè pugui tenir accés al Campus
Virtual.
L’enviament de material es fa una vegada s’ha formalitzat la
matrícula.

Garantia d’èxit
Els estudiants que, tot i haver presentat el 75% de les activitats d’avaluació continuada en les assignatures
del curs i haver obtingut una qualificació mitjana de A, no superin la prova d’accés corresponent a la
convocatòria del curs realitzat es podran matricular gratuïtament en la convocatòria del curs posterior de
les assignatures de la fase suspesa de la prova.
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