PROVA D’ACCÉS
A LA UNIVERSITAT
PAU
MAJORS DE 25 ANYS

PAU majors de 25 anys

Requisits
Persones sense cap titulació acadèmica que
done accés a la universitat per altres vies i
siguen majors de 25 anys o els compleixen
l'any natural en què es celebre la prova.
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Convocatòries
Les
universitats
convocatòria.

realitzaran

anualment

una

Una vegada superada la prova d’accés, els candidats
podran presentar-se novament en successives
convocatòries, amb la finalitat de millorar la seua
qualificació. Es prendrà en consideració la
qualificació obtinguda en la nova convocatòria,
sempre que esta siga superior a l’anterior.

Validesa de la Prova
Superar la PAU per a majors de 25 anys permet l’accés a
la Universitat i a Cicles Formatius de Grau Mitjà i de
Grau Superior, segons indiquen els articles 6 i 8 de la
Orde 18/2016, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació,
Investigació, Cultura i Esport.
També será equivalent al titol de Bachiller a efectes
laborals, amb les condicions del artícul únic, punt 3 de la
Orden EDU/520/2011, de 7 de març(BOE 14-03-2011).
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La prova d’accés a la universitat
s’estructura en dos fases:
a) Fase general
b) Fase específica
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La fase general:
Comentari de text d’un tema d’actualitat (CT)
Castellano (C)
Valencià (V)
Llengua estrangera (E)
QFG=0,4Q(CT)+0,2Q(C)+0,2Q(V)+0,2Q(E)
QFG=0,4Q(CT)+0,2Q(C)+0,2Q(V)+0,2Q(E)
La fase específica:
A (Arts i Humanitats)
B (Ciències)
C (Ciències de la Salut)
D (Ciències Socials y Jurídiques)
E (Enginyeria i Arquitectura)

Branques
del
coneixement
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Assignatures de la Fase Específica
A – Arts i Humanitats
Filosofía, Història, Dib.Artístic, Tècniques d’Expressió Plàstiques ( 2)
B – Ciències
Matemàtiques (Obligatòria)
Física, Química (1)
C – Ciències de la Salut
Biologia (Obligatòria)
Física, Química (1)
D – Ciències Socials i Jurídiques
Geografia, Història, Matemàtiques (2)
E – Enginyeria i Arquitectura
Matemàtiques (Obligatoria)
Fisica, Dibuix Tècnic (1)
QFE== [Q(A1)
[Q(A1) ++Q(A2)]
/2/ 2
QFE
Q(A2)]
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Assignatures de la Fase Específica (doble y triple via)
A- Arts i Humanitats
D- Ciències Socials i Jurídiques
Història (Obl)
Filosofia, Dibuix Artístic, Tècniques d’Expressió Plàstiques (1)
Geografia, Matemàtiques (1)
B – Ciències
C – Ciències de la Salut
Biologia, Matemàtiques (Obl)
Física, Química (1)
B- Ciències
E Enginyeria i Arquitectura
Matemàtiques (Obl)
Física, Dibuix Tècnic, Química (2)
B – Ciències
C – Ciències de la Salut
E – Enginyeria i Arquitectura
Biologia, Física, Matemàtiques (Obl)
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Qualificació final de la Prova
Si QFG
Si QFG
> 4> 4i QFE
i QFE >> 4 
QF
QF= =(QFG+
(QFG+
QFE)
QFE)
/2 /
2
Reclamacions
En el termini de 5 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de
les qualificacions.

Preinscripció i admissió
El 3% de les places oferides en cadascuna de les titulacions
Les sol.licituds seràn prioritzades:
Branca correcta i prova en una universitat valenciana
Branca no correcta i prova en una universitat valenciana
Branca correcta i prova en altra universitat espanyola
Branca no correcta y prova en altra universitat espanyola
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Normativa
*Reial Decret 412/2014, de 6 de juny,pel qual s'estableix la normativa bàsica dels
procediments d'admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau.
*Orde 27/2010, de 15 d’abril, de la Conselleria d’ Educació, per la qual es regulen
els procediments d’accés a la universitat dels majors de 25, 40 i 45 en l’àmbit de la
Comunitat Valenciana.
*Orde 38/2011, de 31 de maig, de la Conselleria d’Educació, per la qual es
modifiquen els apartats 3 i 4 de l’article 5 i l’annex de l’Orde 27/2010
Procediment regulador de les proves d'accés a estudis universitaris per a majors de 2
5 i 45 anys
*Orde 18/2016, de 1 de juny,de la Conselleria d?Educació, Investigació, Cultura i
Esport, per la que se regula la admissió a la Formació Professional de la Comunitat
Valenciana.

