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ACCÉS PER A MAJORS DE 40 ANYS
PER ACREDITACIÓ D’EXPERIÈNCIA LABORAL
Per al curs acadèmic 2019/2020

L'accés mitjançant acreditació d'experiència laboral està pensat per a les persones que no
estan en possessió d'un títol que els habiliti per accedir a la universitat però que, donada la
seva trajectòria professional, han estat treballant en contacte directe amb un camp d'estudi.
Cal tenir en compte que cada estudi universitari decidirà si ofereix la possibilitat d'accedir per
aquesta via. Tot i això, els majors de 40 anys que ho desitgin, també poden accedir a la
universitat cursant la prova per a majors de 25 anys.

Requisits
Els requisits per poder optar a les places reservades per a persones amb experiència laboral i
professional respecte d'uns ensenyaments universitaris concrets són:





No disposar de cap titulació acadèmica que habiliti per a l'accés a la universitat per
altres vies.
Complir o haver complert 40 anys abans del dia 1 d'octubre de l'any de començament
del curs acadèmic.
Acreditar experiència laboral i professional respecte d'uns ensenyaments universitaris
concrets.
Superar una entrevista personal.

Estructura de l'accés
Entrevista personal (prèvia citació personal).
Termini i forma de MATRICULACIÓ
El termini de matrícula serà del 14 AL 28 de febrer de 2019 (ambdós inclosos). Les persones
candidates hauran de formalitzar la matrícula a través d'Internet, al portal
http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/40_anys/. Hauran d'indicar l'ensenyament de
grau al qual volen accedir, i només es podrà demanar un únic centre d'estudi.
En el mateix curs només es pot sol·licitar l'admissió per a aquesta via a un únic estudi i centre
determinat. En el cas de l’ EU d'infermeria i Fisioteràpia "Gimbernat" les dades són:
21042 - EU d'infermeria i Fisioteràpia "Gimbernat" - Infermeria - Gimbernat (2 places)
Per aquesta via d'accés, es tenen reservades un 1% de les places de cada titulació de grau.
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Data de l'entrevista
Ho determinarà la facultat (prèvia citació personal). La Gestió acadèmica del nostre centre es
posarà en contacte amb les persones interessades per comunicar la data i l'hora de
l'entrevista.
Taxes de matrícula i forma de pagament
L'import de la matrícula per a l'accés a la universitat està pendent de publicació. S'haurà de fer
el pagament seguint les instruccions que trobareu al web en el moment de formalitzar la
matrícula. Tanmateix cal tenir en compte que estan exempts de pagament de les taxes els
col·lectius següents:
- Els membres de famílies nombroses de caràcter especial.
- Les persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33%.
- Les víctimes d'actes terroristes, llurs cònjuges i llurs fills.
- Les víctimes de violència de gènere i llurs fills dependents.
- Així mateix tindran una bonificació del 50% de l'import de la taxa els membres de
famílies nombroses de caràcter general.
Per tenir dret a qualsevol exempció o bonificació del preu el candidat haurà de presentar, en el
moment de formalitzar la matrícula, el document vigent corresponent que acrediti alguna de
les condicions anteriors.
Documentació a presentar:
La documentació que s'ha de presentar amb caràcter obligatori és la que s'especifica a
continuació. Es recomana consultar la pàgina web de la universitat on es vol sol·licitar l'accés
per veure, si és el cas, les especificitats en relació amb la documentació a presentar:
 Comprovant de la matrícula.
 Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
 Documentació acreditativa, si escau, que justifiqui gaudir d'una bonificació o exempció
de les taxes (segons la legislació vigent).
 Carta de motivació que justifiqui l'interès per cursar l'ensenyament de grau escollit
(màxim 2 fulls).
 Curriculum vitae documentat amb fotografia. En cada mèrit del currículum
(experiència laboral, formació, idiomes, etc.) s'haurà d'indicar el número del document
acreditatiu que es presenta. Per exemple: auxiliar administrativa a l'empresa X.
Contractació de gener de 2004 a desembre de 2005 (document número 4). Els mèrits
del currículum s'han d'acreditar obligatòriament per poder ser valorats.
 Relació numerada de tota la documentació presentada sobre l'experiència professional
o laboral i sobre la formació. En cadascun dels documents s'anotarà el número que li
correspon d'acord amb la relació aportada.
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 Documentació acreditativa de l'experiència laboral o professional relacionada amb
l'ensenyament de grau. Aquesta s'acredita mitjançant aportació del contracte o
nomenament amb funcions i certificació oficial de períodes de cotització al règim
general de la Seguretat Social, o bé per qualsevol altre mitjà que possibiliti la seva
acreditació:
 Certificat de la vida laboral de la Tresoreria General de la Seguretat Social
(original i fotocòpia)
 Contractes de treball (original i fotocòpia).Certificats d'empresa en què
s'especifiquin les funcions desenvolupades (original i fotocòpia).
 En el cas de treballador autònom o per compte propi, certificació de la
Tresoreria General de la Seguretat Social amb els períodes d'alta a la Seguretat
Social, en el règim especial corresponent, descripció de l'activitat
desenvolupada i especificació del temps durant el qual s'ha realitzat (original i
fotocòpia).
 Documentació acreditativa de la formació relacionada amb l'ensenyament universitari
de grau triat. L'acreditació d'aquesta formació es realitzarà mitjançant el corresponent
certificat del curs, en el qual haurà de constar, necessàriament, la denominació, el
període de realització i les hores de durada (original i fotocòpia).
 Els candidats poden presentar, si escau, altra documentació que considerin rellevant,
com per exemple:
 Documentació acreditativa del coneixement del català (original i fotocòpia).
 Documentació acreditativa del coneixement de terceres llengües (original i
fotocòpia).
En el cas que la documentació s'enviï per correu, aquesta haurà d'estar degudament
compulsada o autenticada.
Els documents redactats en llengües estrangeres han d'anar acompanyats de la traducció
jurada corresponent.
La universitat podrà sol·licitar informació complementària un cop finalitzat el termini de
matrícula.

Lliurament de la documentació:
Oficina d’Accés a la Universitat
Via Laietana, 2 08003 Barcelona
Tel. 932 230 323 / 932 232 591
http://universitats.gencat.cat/ca/inici/
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