ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER A PERSONES MÉS GRANS DE 40 ANYS AMB
ACREDITACIÓ D'EXPERIÈNCIA LABORAL O PROFESSIONAL

RESULTATS DE LA FASE DE VALORACIÓ
DE L’EXPERIÈNCIA LABORAL O PROFESSIONAL
Prenent en consideració que:
1. El Reial Decret 412/2014 de 6 de juny, pel qual s’estableix la normativa bàsica dels
procediments d’admissió als ensenyaments universitaris de grau. Segons aquesta
normativa, la primera fase de la prova procedeix a la valoració del currículum que es
subdivideix en tres apartats: experiència, formació i altres mèrits.
2. El sistema universitari català ha establert per aquesta via d’accés una reserva d’un
màxim d’un 1% de les places de cada ensenyament de grau amb un mínim d’una
plaça.
3. La normativa de la URV en relació a aquesta via d'accés a la universitat concreta
que per poder fer la preinscripció al títol de grau sol·licitat, cal d’obtenir un mínim
de 5 punts a la fase de valoració de l’experiència acreditada i una
qualificació d’APTE/A en l’entrevista personal. La qualificació final vindrà
determinada per la suma de les puntuacions obtingudes en la fase de valoració de
l’experiència acreditada, qualificada de 0 a 10 i expressada amb tres decimals.
4. S’han constituït les comissions d’avaluació, formada pel vicerector o vicerectora
competent en matèria d’accés que la presideix, el coordinador o coordinadora
d’accés, el responsable de l’ensenyament pel qual se sol·licita l’accés i un
representant de la unitat encarregada de la gestió de les proves, que actuarà com a
secretari/ària tècnic/a. La comissió s’ha reunit el dia 2 de maig de 2019.

Es procedeix a publicar els resultats de la primera fase:

Valoració de l'experiència acreditada

DNI

Grau sol·licitat

Experiència
laboral o
professional Formació

Altres
Mèrits

Puntuació Final

28948458-Z

INFERMERIA
(SEU BAIX PENEDÈS)

1,773

2,000

0,000

3,773

52962026-H

INFERMERIA
(SEU BAIX PENEDÈS)

5,250

2,000

0,400

7,650

47622412-S

INFERMERIA
(CAMPUS TERRES EBRE)

4,527

2,000

1,000

7,527

39724513-V

PSICOLOGIA

6,352

0,890

0,000

7,242

5. Un cop valorada l’experiència, es realitzarà una entrevista amb el candidat/da. El dia,
lloc i hora es comunicarà oportunament als candidats a través dels mitjans habituals.

Tarragona, 24 de maig de 2019

Maria Bonet Donato
Presidenta de la Comissió d’Avaluació

