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Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya que estableix els requisits
d’accés als graus en educació infantil i primària, amb totes les seves denominacions
L’exercici professional dels futurs graduats en educació infantil i primària exigeix, entre altres
competències, el bon domini de la llengua catalana i la llengua castellana. Per aquest motiu,
convé establir mesures per assegurar que els estudiants que accedeixen a aquests graus
demostrin tenir un domini d'aquestes llengües.
La disposició addicional segona del Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es
regulen les condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els
procediments d’admissió en les universitats públiques espanyoles, estableix que les
universitats poden establir condicions o proves especials per a l’accés a determinats
ensenyaments.
Conseqüentment, la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya adopta els acords
següents:
Primer. Per accedir als graus en educació infantil i primària que les universitats catalanes
ofereixen, a partir del curs 2014-2015 caldrà superar una prova d’aptitud personal (PAP) que
organitzarà la Universitat. Els estudiants que volen cursar aquests estudis hauran de superar
aquesta prova, que valorarà els coneixements, les habilitats i les competències que es
consideren imprescindibles per poder desenvolupar amb èxit les activitats formatives del pla
d’estudis.
Cada universitat establirà, anualment, el calendari de realització de les proves, una
descripció detallada del seu contingut i els criteris d’avaluació, tot tenint cura d’organitzar-les
de manera que es garanteixi el ple respecte als principis d’igualtat, mèrit i capacitat. Les
universitats podran encarregar l’organització i la realització d’aquesta PAP a les oficines de
la Secretaria del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), responsables de les proves
d’accés a la universitat (PAU) i d’admissió a la universitat.
Segon. Per al curs 2014-2015, la prova d’aptitud personal descrita en el punt anterior es
considerarà superada mitjançant l’obtenció d’una nota igual o superior a 5, com a resultat de
la mitjana aritmètica dels exercicis de català i de castellà de la fase general de les PAU.
Aquells estudiants que vulguin accedir a la universitat i que no tinguin les PAU superades,
hauran de fer aquestes proves de la fase general de les PAU per obtenir els resultats
indicats.
La Comissió d’Accés i Afers Estudiantils del CIC acordarà els aspectes complementaris que
regulin la prova d’aptitud personal, així com les exempcions corresponents.
Tercer. Amb aquesta finalitat, les universitats presentaran a AQU Catalunya les
modificacions dels plans d’estudis dels graus, d’acord amb el que disposa el Reial decret
1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris
oficials, que recullin aquestes condicions i proves especials.
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