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Prova d'aptitud personal (PAP) 
Hi ha estudis de grau que requereixen superar una prova d’aptitud personal (PAP). Per fer-la, 
has de formalitzar la preinscripció universitària i, després, la matrícula de la prova PAP al portal 
d'accés a la universitat. 

La qualificació de la prova pot ser: Apte o No apte. En el cas de ser “No apte”, no tindràs accés 
als estudis sol·licitats. 

Preu de la prova per a l’any 2017: 95,25 € (excepte la prova d'Educació infantil i Educació 
primària UVic). 

Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya 2018 pendent d'aprovació. 

Els estudis de grau amb PAP són: 

Ciències de l'activitat física i de l'esport: Universitat de Barcelona (UB), Universitat Pompeu 
Fabra (UPF), Universitat de Lleida (UdL), Universitat Rovira i Virgili (URV) i Universitat de Vic - 
Universitat Central de Catalunya (UVic - UCC)/Cinema i mitjans audiovisuals: Universitat de 
Barcelona (UB)/Educació infantil i Educació primària de les universitats públiques i privades 
de Catalunya/Traducció i interpretació anglès: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i 
Universitat Pompeu Fabra (UPF) i Traducció i interpretació - anglès / Llengües aplicades 
(simultaneïtat) (UPF). 
 

La prova d’aptitud personal (PAP) per accedir als graus d’educació infantil i primària de totes les 
universitats, públiques i privades, del sistema universitari català, consisteix en dos exàmens a 
partir de l’any 2017: 

• Competència comunicativa i raonament crític. 

• Competència logicomatemàtica.* 
  

*Per realitzar aquesta prova no és necessari haver cursat al batxillerat matemàtiques o 
matemàtiques aplicades a les ciències socials. 

 

 

Superació de la PAP 
 

La qualificació final de la PAP és Apte/No apte. 

La PAP es considera superada (Apte) quan aquesta qualificació final és igual o superior a cinc 
punts sobre deu. 

Aquesta qualificació final s’obté de la mitjana aritmètica d’ambdós exàmens. Per poder fer 
mitjana cal que cadascun dels exàmens tingui una qualificació igual o superior a quatre punts 
sobre deu. 

Un cop superada, la PAP tindrà validesa indefinida. 
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Hi ha dues convocatòries anuals: ordinària al mes de juny i extraordinària al mes de Juliol. 
S’haurà de realitzar la matrícula al portal d’accés a la universitat dintre dels terminis establerts.  

*Els estudiants que superin la PAP en convocatòria extraordinària podran acreditar aquest 
resultat a partir de la convocatòria de setembre de la preinscripció universitària. 

 

Calendari 
  

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA 

Matrícula PAP Del 24 de maig (dj) al 6 de juny (dc) 

Exàmens PAP 16 de juny (ds) 

Resultats PAP 27 de juny (dc) 

  

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA 

Matrícula PAP Del 12 (dj) al 16 de juliol (dll) 

Exàmens PAP 20 de juliol (dv) 

Resultats PAP A partir del 30 de juliol (dll) 
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