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Acord del Consell de Govern de 21 de desembre de 2010 pel qual s’aprova  la 
modificació de la normativa d’accés a la Universitat per a majors de 40 i 45 
anys

MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI PER A 
PERSONES MÉS GRANS DE 45 ANYS I PER A PERSONES MÉS GRANS DE 40 ANYS AMB 
ACREDITACIÓ D’EXPERIÈNCIA LABORAL O PROFESSIONAL

CURS 2010-11

Consell de Govern de 22 de desembre de 2009

Modificada 

Consell de Govern de 21 de desembre de 2010

Article 3 Punt 4.

Se substitueix:

L’entrevista es realitzarà a la Universitat Rovira i Virgili 

Per:

L’entrevista es realitzarà a la Universitat Rovira i Virgili a aquells estudiants que vulguin iniciar estudis 
en aquesta universitat.

Article 4 

Se substitueix:

Article 4. QuAliFicAciÓ De lA PrOVA D’AccÉS 

Per:

Article 4. QUALIFICACIÓ DE LA PRIMERA FASE DE LES PROVES 

Article 5

Se substitueix:

Article 5. RESULTATS 

Per:

Article 5. RESULTATS DE LA PRIMERA FASE DE LES PROVES

Article 7

Se substitueix:

Article 7. ENTREVISTA PERSONAL

Per:

Article  7. SEGONA FASE DE LES PROVES D’ACCÉS: ENTREVISTA PERSONAL

Article 13. Punt 4

Se substitueix:

c) Certificat de vida laboral, expedit per l’organisme competent

f) Carnet de família nombrosa vigent, si escau

Per:

c) Certificat de vida laboral, expedit per l’organisme competent, i contractes de treball o certificats 
d’empresa en què consti específicament l’activitat desenvolupada. 
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f) Documentació acreditativa, si escau, que justifiqui tenir una bonificació o exempció de les taxes 
(segons la legislació aplicable).

La comissió pot demanar a la persona candidata la documentació aclaridora  que consideri pertinent.

Article 14 Punt 2b

Se substitueix:

Es valorarà la formació sobre matèries relacionades amb el títol de grau o amb habilitats que aquest 
títol requereixi així com cursos de caràcter transversal amb una qualificació numèrica, expressada amb tres 
decimals i amb un màxim de 2 punts.

Per:

Es valorarà la formació sobre matèries relacionades amb el títol de grau o amb habilitats que aquest títol 
requereixi, així com cursos de caràcter transversal.

La formació es valora amb un màxim de 2 punts, qualificació numèrica que s’expressa amb tres deci-
mals.

La formació s’ha d’acreditar mitjançant el corresponent certificat del curs que ha estat avaluat, en el 
qual han de constar, necessàriament, el període de realització i les hores de durada. 

Només es consideraran els cursos amb una durada igual o superior a 10 hores. 

Article 14 Punt 2b.1

Se substitueix:

b.1) Dins de l’àmbit professional

Els cursos han d’haver estat avaluats i s’ha d’especificar el nombre d’hores de durada. És a dir:

Durada inferior a 10 hores: no es valora

Durada entre 10 i 30 hores: 0,1 punts

Durada de més de 30 hores: 0,2 punts

b.2) Transversal

Es valoraran cursos de caràcter general i que garanteixin l’adquisició de competències transversals 
(OFIMÀTICA, idiomes). Aquests cursos han de ser justificats documentalment i especificar-ne la durada i 
el nombre d’hores. 

Ofimàtica* Idiomes**

Bàsic:  0 punts Nivell I + Nivell II : 0,1 punts

Intermedi: 0,1 punts Nivell III + Nivell IV: 0,2 punts

Avançat: 0,2 punts Nivell V: 0,3 punts

* Pel mateix curs només es valorarà el nivell més alt.
**Es valorarà el nivell d’idioma més alt.

Per: 

b.1) Dins de l’àmbit professional

Cursos de formació i perfeccionament el contingut dels quals estigui directament relacionat amb l’en-
senyament universitari oficial de grau sol·licitat, amb els paràmetres següents:

Durada inferior a 10 hores No es valora

Durada entre 10 i 30 hores 0,100 punts

Durada de més de 30 hores 0,200 punts

b.2) Transversal

Es valoraran cursos que garanteixin l’adquisició de competències transversals (coneixements de català, 
coneixements de terceres llengües, coneixements d’ofimàtica).
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b.2.1) Coneixements de català

Es valoraran els certificats acreditatius del coneixement del català expedits o homologats per la 
Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o pel Servei Lingüístic de la URV.

Nivell A (coneixements orals) 0,050 punts

Nivell B (coneixements elementals) 0,100 punts

Nivell C (coneixements mitjans) 0,200 punts

Nivell D (coneixements superiors) 0,300 punts

Nivell E (coneixements de llenguatge administratiu) 0,400 punts

Només es valorarà el nivell de coneixement més alt obtingut.

b.2.2) Coneixements de terceres llengües

Els certificats acreditatius els han d’haver expedit l’Escola Oficial d’Idiomes o el Servei Lingüístic 
de la Universitat Rovira i Virgili. Tanmateix, també es valoraran les titulacions reconegudes d’acord 
amb el Marc europeu de referències (MECR). 

Nivell A

Basic User

Nivell A1 0,050 punts

Nivell A2 0,100 punts

Nivell B

Independent User

Nivell B1 0,150 punts

Nivell B2 0,200 punts

Nivell C

Proficient User

Nivell C1 0,300 punts

Nivell C2 0,400 punts

Només es valorarà el nivell de coneixement més alt obtingut.

b.2.3) Coneixements d’ofimàtica

Perquè es puguin valorar els certificats acreditatius dels coneixements d’ofimàtica, necessària-
ment, hi haurà de constar el període de realització, les hores de durada i el nivell d’usuari assolit 
(bàsic, intermedi o avançat).

No es consideraran els certificats en què no consti el nivell d’ofimàtica assolit ni aquells que no 
estiguin avaluats. 

Certificat nivell bàsic 0,050 punts

Certificat nivell intermedi 0,100 punts

Certificat nivell avançat 0,200 punts

Només es valorarà el nivell més alt assolit.

S’afegeix: 

Article 18. VALIDESA DE L’ACCÉS 

La prova només és vàlida per accedir al curs acadèmic que s’inicia l’any de la seva realització. 

Per accedir a la Universitat en convocatòries posteriors, s’haurà de repetir la prova. 

DiSPOSiciÓ ADDiciOnAl SegOnA

S’afegeix:

El barem per a la valoració de l’experiència adquirida en treballs que es relacionin específicament amb 
l’ensenyament oficial de grau sol·licitat està establert com a annex 2 d’aquesta Normativa. 
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Per valorar els altres mèrits aportats per la persona candidata, la comissió d’avaluació tindrà en compte 
el que estableix l’annex 3 d’aquesta Normativa. 

Els certificats emesos per entitats acadèmiques d’acord amb el Marc europeu comú de referències 
(MECR), així com d’altres que puguin establir les autoritats competents, formen l’annex 4 d’aquesta Nor-
mativa. 

eS mODiFicA l’AnneX 1: cAlenDAri De lA cOnVOcAtòriA 2011

Proves per a persones més grans de 45 anys

Termini per formalitzar la matrícula: del 23 de febrer al 7 de març de 2011

Proves: dissabte 7 de maig de 2010 (Tribunal especial: dijous 19 de maig)

Horari:

De 9.00 h a 9.30 h: comprovació de dades dels candidats

De 9.30 a 11.30 h: comentari de text

De 12.00 h a 13.00 h: llengua catalana i llengua castellana

Resultats de les proves: 1 de juny

Termini de preinscripció: a determinar 

Sol·licitud de revisió de qualificacions: 1, 2 i 3 de juny (per Internet)

Per a les persones que hagin superat les proves després del procés de revisió, s’obrirà una via alternativa 
de preinscripció a fi que puguin fer l’entrevista personal els mateixos dies que la resta.

Resolució de les revisions: 21 de juny

Entrevistes: a determinar per la comissió d’avaluació 

Proves per a persones més grans de 40 anys amb experiència laboral o professional

Termini per formalitzar la matrícula: del 10 al 23 de febrer de 2011

Entrevistes: del 11 al 15  d’abril

Resultats: 6 de maig

Període de preinscripció: a determinar 

S’AFegeiX l’AnneX 2 bArem Per A lA VAlOrAciÓ Del currículum 

Es valorarà l’experiència adquirida i demostrable en feines que es relacionin específicament amb l’en-
senyament de grau sol·licitat. 

Si l’experiència laboral és concordant, la puntuació serà: 

Puntuació =  temps treballat * valoració temps treballat * valoració nivell competència (amb un arrodo-
niment a tres decimals)

Temps treballat

Només es considerarà el temps de l’experiència professional vinculat al títol de grau al qual es vulgui 
accedir, segons les dades que constin al certificat de vida laboral aportat per la persona candidata.

Quan el càlcul del temps treballat sigui igual o superior a 15 dies, es considerarà el mes sencer; si el 
càlcul és inferior a 15 dies treballats, no es considerarà.

Valoració temps treballat

S’ha considerat que amb 20 anys o més d’experiència professional vinculats al títol de grau sol·licitat, 
valorats amb el coeficient màxim d’1 (nivell 3, 2 i 1) s’obtenen els 7 punts de valoració màxima.

Per any complet treballat: 0,35000 –

Per mes complet treballat: 0,02916 –

Valoració nivell competència (1)

Nivell 1 (2)

Nivell 2 (2)

Nivell 3 

Nivell 4

Nivell 5
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(1) Segons el que estableix l’Instituto Nacional de Cualificaciones (INCUAL).

(2) Només es consideraran aquells títols que no donin accés a la universitat. 

El nivell de competència es valora segons la informació de la vida laboral aportada per la persona sol-
licitant. Es consideraran tots els grups de cotització de la seguretat social, excloent el nivell 11. 

Segons el nivell dins de cada família se li assigna un coeficient:

Nivell 1: 0,6

Nivell 2: 0,8

Nivell 3: 1

Nivell 4: 1

Nivell 5: 1

Informació addicional:

Grup de cotització Categories  

1 Enginyers i llicenciats, personal d’alta direcció no inclòs a 
l’article 1.3.c de l’Estatut dels treballadors 

2 Enginyers tècnics, perits i ajudants titulats  

3 Caps administratius i de taller 

4 Ajudants no titulats 

5 Oficials administratius

6 Subalterns 

7 Auxiliars administratius

8 Oficials de primera i segona

9 Oficials de tercera i especialistes 

10 Peons 

11 Treballadors amb menys de 18 anys, de qualsevol categoria

Grup de cotització Nivell Valoració nivell 

1 Nivell 5 1

2 Nivell 4 1

3 Nivell 3 1

4 Nivell 3 1

5 Nivell 3 1

6 Nivell 2 0,8

7 Nivell 2 0,8

8 Nivell 2 0,8

9 Nivell 1 0,6

10 Nivell 1 0,6

S’afegeix l’ANNEX 3 Altres mèrits

La comissió d’avaluació pot atorgar fins un màxim de 1 punt, en concepte d’altres mèrits:

S’atorga una valoració de 0,200 punts, per:

Articles publicats en revistes especialitzades, diaris, etc. –

La realització de comunicacions, pòsters a jornades i/o congressos –

La presentació de treballs de recerca a jornades i/o congressos –

Docència en cursos de formació –

Per assumir les funcions de tutor/a respecte a estudiants que realitzin pràctiques d’estudi –
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S’atorga una valoració de 0,500 punts, per:

La participació com a voluntari/ària en organismes de cooperació no governamentals, sempre que  –
puguin tenir relació amb la branca de coneixement a la qual estigui adscrit el títol de grau al qual 
es vol accedir 

La comissió d’avaluació pot valorar altres situacions no previstes en el present annex.

S’afegeix l’ANNEX 4 Taula d’equivalències de nivells en llengües modernes (MERC)


