
 

Les persones més grans de 40 anys, que no posseeixin cap titulació acadèmica que 
habiliti per accedir a la universitat per altres vies d'accés, i que vulguin iniciar estudis 
de grau en el Campus Manresa de la Universitat de Vic - Universitat Central de 
Catalunya, poden sol·licitar-ne l'accés mitjançant l'acreditació d'experiència laboral o 
professional. 

  

CALENDARI DEL PROCÉS  
 

Matrícula i lliurament de documentació     del 6 al 16 de febrer de 2023  
  

Últim dia pagament i lliurament documentació    17 de febrer 

 
Qualificació provisional de valoració del currículum   1a Quinzena de maig 

 
Qualificació definitiva de la valoració del currículum i  
convocatòria de les persones que s'entrevistaran             2a Quinzena de maig 

 
Entrevista          Maig - juny 

 
Qualificació de l'entrevista i qualificació final  Juny 

 

MATRÍCULA I PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA 
 
La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya participa en l'organització del 
procés de matrícula i assignació de places que fan conjuntament la majoria 
d'universitats del sistema universitari de Catalunya i la Generalitat de Catalunya. En 
matricular-se de la prova, els estudiants també fan la preinscripció universitària. A 
Catalunya, els sol·licitants poden optar a accedir per aquesta via a un sol grau i una 
sola universitat durant el mateix any acadèmic. 
 
La matrícula / preinscripció la gestiona l'Oficina d'Accés a la Universitat de la 
Generalitat de Catalunya (OAU). S'ha de formalitzar a través d' > accesnet. 
 
La documentació caldrà que sigui original o fotocopiada amb segell de compulsa 
original o autenticada. Caldrà lliurar-la a l'OAU o a les > seus de l'Oficina indicades 
específicament per aquesta via. 
Consulta les > taxes (import de la matrícula així com les bonificacions i les exempcions 
de pagament). 

 

       ACCÉS MITJANÇANT ACREDITACIÓ D’EXPERIÈNCIA LABORAL (MG40) 

https://accesuniversitat.gencat.cat/accesuniversitat/login
https://universitats.gencat.cat/ca/preguntes-frequents-contacte/contacta-nosaltres/oficines-acces-atencio-estudiant/
https://universitats.gencat.cat/ca/acces-universitat/acces-segons-perfils-estudiants/tinc-mes-40-acreditacio-experiencia-laboral/#bloc4


 

 
OFERTA DE PLACES 

Les Facultats de Ciències de la Salut i Ciències Socials de Manresa oferten places 
d’accés a la universitat per al curs 2023-2024 en els graus següents:  

 
CIÈNCIES DE LA SALUT  

 
Podologia - 1 plaça Es considerarà d’àmbit central l’experiència com a auxiliar en 
centres/serveis de biomecànica, centres assistencials, centres sociosanitaris i quiròfan.  

Es considerarà afí l’experiència com a cuidador en atenció domiciliària i monitors de 
centres esportius. 
 
CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES  

 

Administració i Direcció d'Empreses - 1 plaça Es considerarà d'àmbit central 
l'experiència laboral en algun dels diferents departaments de l'empresa (comptabilitat, 
finances, màrqueting, recursos humans i producció) o en una entitat financera.  

Es considerarà d'àmbit afí l'experiència laboral en altres tasques diferents de l'àmbit 
central però que formin part del món empresarial. 

  

Mestre d'Educació Infantil - 1 plaça Es considerarà d’àmbit central l’experiència 
laboral en l’àmbit de l’educació exercint tasques específiques de docència / formació.  

Es considerarà d’àmbit afí l’experiència laboral en l’àmbit de l’educació no formal (com 
ara monitors/es de lleure) o bé en equips de mestres exercint tasques relacionades, 
com ara les de vetllador/a.  

Es considerarà d’àmbit central l’experiència laboral en l’àmbit de l’educació exercint 
tasques específiques de docència / formació. 
 

REQUISITS 

  

• No posseir cap titulació acadèmica que habiliti per a accedir a la universitat per 
altres vies d’accés.  

• Tenir 40 anys en l'any natural en què se sol·licita l'accés a la universitat.  

• Acreditar experiència laboral i professional en relació amb l’ensenyament 
universitari oficial de grau sol·licitat.  

 

La documentació que s'ha de presentar amb caràcter obligatori és la que s'especifica a 
continuació. Aquesta documentació s'ha de presentar seguint les indicacions que hi 
trobareu en el següent  > enllaç 

  

https://universitats.gencat.cat/ca/acces-universitat/acces-segons-perfils-estudiants/tinc-mes-40-acreditacio-experiencia-laboral/#bloc5
https://universitats.gencat.cat/ca/acces-universitat/acces-segons-perfils-estudiants/tinc-mes-40-acreditacio-experiencia-laboral/#bloc5


 

 

 

 

DOCUMENTACIÓ QUE S'HA D'ENTREGAR PER A LA VALORACIÓ 
DE L'EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 

 

• Comprovant de la matrícula  > accesnet. 

• Original i fotocòpia de DNI, NIE o passaport.  

• Documentació acreditativa per acollir-se a les bonificacions o exempcions de 
taxes, si escau.  

• Carta de presentació exposant la idoneïtat i l'interès per cursar el grau escollit 
(màxim 2 fulls).   

• Currículum vitae, amb fotografia. En cada mèrit del CV (experiència laboral, 
formació, idiomes, etc.) s'haurà d'indicar el número del document acreditatiu 
que es presenta. Només es valoraran els mèrits que estiguin acreditats.  

• Relació numerada de la documentació presentada sobre l'experiència 
professional o laboral i sobre la formació. En cada document s'anotarà el 
número que li correspon en la relació de documents.  

 

 

 

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE L'EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL O LABORAL 
RELACIONADA AMB L'ENSENYAMENT DE GRAU:  

 

• Certificat de vida laboral, de la Tresoreria General de la Seguretat Social 
(original i fotocòpia). 

• Contractes de treball o nomenaments (originals i fotocòpies).  

• Treballadors autònoms/es o per compte propi: certificat de la Tresoreria 
General de la Seguretat Social amb els períodes d'alta a la Seguretat Social, en 
el règim especial corresponent i descripció de l'activitat desenvolupada i el 
temps en què s'ha realitzat (original i fotocòpia).  

• Certificats de les empreses en les quals s'especifiquin les funcions 
desenvolupades (originals i fotocòpies).  

 

 

 

 

 

https://accesuniversitat.gencat.cat/accesuniversitat/login


 

 

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LA FORMACIÓ EN L'ÀMBIT DEL GRAU, EN 
LLENGUA CATALANA I EN TERCERES LLENGÜES, SI ESCAU:  

 

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 d'anglès (original i fotocòpia).  

• La documentació aportada pels sol·licitants es conservarà durant un any, 
després del qual serà destruïda. 
  

CRITERIS I BAREMS  

 

1. Fase de valoració del currículum - 90% de la qualificació final / Màxim 10 punts 
(amb 3 decimals) 
  

A. Experiència professional ................................................................ Màxim 6 punts 
  

• 0,050 punts per mes complet treballat en un àmbit central al grau al qual es vol 
accedir.  

• 0,025 punts per mes complet treballat en un àmbit afí al grau al qual es vol accedir.  
• Mínim i màxim de temps treballat en l’àmbit que es contempla: entre 3 i 10 anys.  
• Per a cada grau es podran establir unes orientacions sobre l’activitat professional que 
es considerarà (vegeu taula a convocatòria i normativa)  

 

B. Formació ........................................................................................ Màxim 4 punts  

 

B.1.Formació en l’àmbit -  Màxim 3 punts 

 

Titulacions oficials 
(ensenyaments professionals: 
formació professional, 
ensenyaments artístics, 
ensenyaments esportius) 

Àmbit central 

 

Àmbit afí 

 

Més de 1.000 hores 1,500 0,750 

Entre 500 i 1.000 hores 1,000 0,500 

Altra formació: Àmbit central Àmbit afí 



 

Cursos de més de 100 hores 0,200 0,100 

Cursos entre 41 i 100 hores 0,100 0,050 

Cursos entre 15 i 40 hores 0,050 0,025 

 

 

B.2.Formació en llengües -  Màxim 1 punt 

 

Català  Puntuació  

A1  0,100  

A2  0,200  

B1  0,300  

B2  0,400  

C1 o superior  0,500  

 

 

Anglès  Puntuació  

A1  0,200  

A2  0,300  

B1  0,400  

B2 o superior  0,500  

 

 

2. Fase de l’entrevista 10% de la qualificació final / Màxim 10 punts (amb 3 decimals) 

  

Consisteix en la defensa per part del sol·licitant de la seva idoneïtat per cursar el grau 
sol·licitat en funció de la seva experiència laboral o professional i de la seva formació.  

Poden accedir a la fase d’entrevista els sol·licitants que hagin obtingut almenys 5 punts 
de la fase de valoració del currículum. Per cada plaça oferta en cada grau 
s’entrevistaran els 2 sol·licitants amb millor qualificació.  

 

QUALIFICACIÓ FINAL 
  

Sorgeix de la ponderació dels resultats de les dues fases (90% fase de valoració del 
currículum i 10% fase d’entrevista). Per fer aquesta mitjana, cal haver obtingut un 
mínim d’un 5,000 en cadascuna de les dues fases  

 



 

 
La qualificació final que s'obtingui té validesa exclusivament per al grau de les Facultats 
de Ciències de la Salut o Ciències Socials del Campus UManresa de la Universitat de Vic 
- Universitat Central de Catalunya al qual s'hagi sol·licitat accedir i per a la convocatòria 
actual. 
  

Només podran ser admesos als ensenyaments sol·licitats els estudiants amb una 
qualificació final mínima de 5. L'assignació de les places al grau corresponent entre els 
sol·licitants que reuneixin aquestes condicions es farà per ordre de les qualificacions 
obtingudes i en funció de les places ofertes. 
  

En cas que un estudiant assignat no efectuï la matrícula en el termini indicat en el 
moment de l’assignació, perd la plaça, que serà reassignada entre els altres sol·licitants 
que reuneixen els requisits. 


