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Per accedir als graus en Educació Infantil 
i Educació Primària a les universitats 
públiques i privades del sistema universitari 
català cal superar la Prova d’Aptitud 
Personal (PAP). 

Des de la Universitat Abat Oliba CEU et volem 
ajudar a superar aquesta prova mitjançant un 
curs intensiu de llengua catalana o de lògica / 
matemàtiques. 

Dirigit a: 

Estudiants de segon de batxillerat i cicles 
formatius a Catalunya i també per a aquells 
estudiants que tornin a presentar-se a la fase 
general de les PAU.

Format: 

Curs intensiu de 34 hores (16 hores de llengua 
catalana i 16 hores de lògica / matemàtiques).

Calendari i horari: 

Convocatòria ordinària 2019: del 19 de 
febrer a l’11 d’abril. 

• 16 hores de lògica/matemàtiques: dimarts de 17.00 a 
19.00 h.

• 16 hores de llengua catalana: dijous de 17.00 a 19.00 h.
• + 2 sessions de repàs (2 hores català / 2 hores 

matemàtiques) el dia 25 d’abril

Convocatòria extraordinària 2019: de l’1 a 
l’11 de juliol. 

• 16 hores de lògica/matemàtiques: diàriament de 10.00 
a 12.00 h.

• 16 hores de llengua catalana dijous: de 12.00 a 14.00 h. 
• + 2 sessions de repàs (2 hores català / 2 hores 

matemàtiques) el dia 17 de juliol

Preu
• Curs de lògica/matemàtiques: 90 €
• Curs de llengua castellana: 90 €
• Curs de lògica/matemàtiques i curs de llengua 

castellana: 160 €

No arribis 
l’últim.

Prepara’t amb el curs 
d’accés als graus en 

Educació

No arribis 
l’últim.

Prepara’t amb el curs 
d’accés als graus en 

Educació
Matrícula gratuïta pels preinscrits en els graus d’EducacióMatrícula gratuïta pels preinscrits en els graus d’Educació

Si l’alumne es matricula als estudis d’Educació Infantil o Educació Primària el curs 2019-2020 a la Universitat Abat Oliba 
CEU, aquest import es descomptarà del preu de la matrícula.


