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RD 1892/2008, Accés al grau i procediment d’admissió 

Estructura de la prova d’accés en dos fases 

General Específica 

Obligatòria Opcional 

Valora maduresa i destreses 

bàsiques 

Valora coneixements i capacitats 

4 Matèries comuns* Àmbits disciplinars concrets 

1 Matèria de Modalitat  

triada per l’estudiant 

Fins a 4 Matèries de Modalitat**  

triades per l’estudiant 

Validesa: indefinida Validesa: dos cursos  

* Llengua castellana i literatura, Història de la filosofia o d’Espanya, Llengua extranjera, Llengua pròpia 

** Diferents de la de la fase general 

 Estudiants procedents de Bachiller 

Estudiants procedents de  
Cicles Formatius 

“Quienes estén en posesión de los títulos de 

técnico superior de formación 

profesional, técnico superior de artes 

pláticas y diseño, o técnico deportivo 

superior, podrán acceder sin necesidad 

de prueba a las enseñanzas universitarias 

oficiales de Grado” 



RD 1892/2008, Accés al grau i procediment d’admissió 

Càlcul de la nota, curs 2010-2011 

Estudiants procedents de Bachiller 
 
 
Nota fase general: Mitjana dels exercicis 
 
Nota d’accés: 40% Fase General + 60% Bachiller 
 
Prova d’accés superada si Nota d’accés  5.0 
 
 
Nota d’admissió: Nota d’accés + a*M1 + b*M2 
 

a, b = paràmetres de ponderació (0.2) (0.1) 

M1, M2 = matèries específiques superades que 

proporcionen la millor nota d’admissió 
 

Estudiants procedents de Cicles Formatius 
 
 
 
 
Nota d’accés: Nota del Cicle Formatiu 
 
 
 
 
Nota d’admissió: Nota d’accés + a*M1+ b*M2 
 
a, b = paràmetres de ponderació (0.1) 

M1, M2 = les dos millors qualificacions del CF 



Algunes dades dels resultats de l’admissió al curs 2010-11 

 

15693 estudiants presentats 

 

Va aprovar el 96.74% 

 

NAU mitjana = 6.754 

 

15145 estudiants ( 96.5 % ) 

van fer les dos fases 



Algunes dades dels resultats de l’admissió al curs 2010-11 



RD 1892/2008, Accés al grau i procediment d’admissió 

Les modificacions del RD 558/2010, de 7 de maig, per al curs 2011-12 

Ordre EDU/3242/2010, de 9 de desembre: contingut de la fase específica per a CFGS 

 Garantir l’igualtat en les condicions d’accés d’aquestos titulats superiors amb la resta  

     d’estudiants en els ensenyaments universitaris oficials de grau en els quals la demanda  

     de places supere l’oferta 

“Tras analizar las alternativas existentes, el Ministerio de Educación, de acuerdo con las     

   Comunidades Autónomas, ha considerado que la opción más equitativa y que permite una mayor 

   eficiencia en el uso de los recursos públicos es hacer coincidir el contenido de la prueba   

  específica a la diseñada con carácter general para el resto de estudiantes que, procedentes del  

  bachillerato, opten por realizar dicha fase específica” 

“El contenido de los temarios sobre los que versarán los ejercicios de la prueba específica ... será 

el establecido para el currículo de las materias de modalidad de segundo de bachillerato ...” 



RD 1892/2008, Accés al grau i procediment d’admissió 

Les modificacions del RD 558/2010, de 7 de maig, per al curs 2011-12 

Estudiants procedents de Bachiller 
 
 

Nota fase general: Mitjana dels exercicis 
 
Nota d’accés: 40% Fase General + 60% 
Bachiller 
 
Prova d’accés superada si Nota d’accés  5.0 
 

Nota d’admissió: Nota d’accés + a*M1 + b*M2 
 

a, b = paràmetres de ponderació (0.1, 0.2) 

M1, M2 = matèries específiques superades que 

proporcionen la millor nota d’admissió 

Estudiants procedents de Cicles Formatius 
 
 
Nota d’accés: Nota del Cicle Formatiu 
 
 

 

Fase específica 
 
 

Nota d’admissió: Nota d’accés + a*M1+ b*M2 
 
a, b = paràmetres de ponderació (= que en bachiller) 

M1, M2 = matèries específiques superades que 

proporcionen la millor nota d’admissió 

Estudiants procedents de Cicles Formatius 
 
 
Nota d’accés: Nota del Cicle Formatiu 
 
 

 

Fase específica 
 
 

Nota d’admissió: Nota d’accés + a*M1+ b*M2 
 
a, b = paràmetres de ponderació (els mateixos bachiller) 

M1, M2 = matèries específiques superades que 

proporcionen la millor nota d’admissió 

 
 

Estudiants procedents de Cicles Formatius 
 
 
 
Nota d’accés: Nota del Cicle Formatiu 
 
 

Fase específica 
 
 

Nota d’admissió: Nota d’accés + a*M1+ b*M2 
 
a, b = paràmetres de ponderació (= que en bachiller) 

M1, M2 = matèries específiques superades que 

proporcionen la millor nota d’admissió 

Estudiants procedents de Centres Extrangers 

Estudiants procedents de Cicles Formatius 

Nota d’accés: Nota del Bachiller 

Nota d’accés: Nota del Cicle Formatiu 



RD 1892/2008, Accés al grau i procediment d’admissió 

Altres vies d’accés: majors de 25, 40 i 45 anys 



Més informació sobre l’accés 

 Servei d’Estudiants 

http://sestud.uv.es/ 

http://www.uv.es/dise/ 

 DISE 

http://www.uv.es/graus/guia/acces.htm 

 Web UVEG 



L’oferta formativa de graus de la Universitat de València 

Grau: Formació general, en una o diverses disciplines,  
            orientada a la preparació per a l’exercici  
            d’activitats de caràcter professional 

Màster: Formació avançada, de caràcter especialitzat  
                o multidisciplinar, orientada a l’especialització  
                acadèmica o professional, o a la iniciació a la recerca 

Doctorat: Formació avançada en tècniques de recerca 

240 ECTS * 

120 ECTS 

60 ECTS 

Tesis  

Doctoral 

* Excepte Medicina (360 ECTS), Farmàcia, Odontologia, Veterinària i Arquitectura (300 ECTS) 

RD 1393/2007, Ordenació dels ensenyaments universitaris 



L’oferta formativa de graus de la Universitat de València 

53 Graus, més 4 Dobles Titulacions – Totes les branques de coneixement 

Branca d’Arts i Humanitats – 9 Graus 

• Estudis Anglesos 

• Estudis Hispànics: Llengua Espanyola i les seues Literatures 

• Filologia Catalana 

• Filologia Clàssica 

• Llengües Modernes i les seues Literatures  

• Traducció i Mediació Interlingüística  

• Filosofia 

• Història 

• Història de l’Art 

23 Graus, Curs 2009 - 2010 

30 Graus, Curs 2010 - 2011 



L’oferta formativa de graus de la Universitat de València 

53 Graus més 4 Dobles Titulacions – Totes les branques de coneixement 

Branca de Ciències de la Salut – 11 Graus 

• Medicina 

• Odontologia 

• Ciència i Tecnologia dels Aliments 

• Farmàcia 

• Nutrició Humana i Dietètica  

• Fisioteràpia 

• Infermeria 

• Podologia 

• Òptica i Optometria 

• Psicologia 

• Logopèdia 



L’oferta formativa de graus de la Universitat de València 

53 Graus més 4 Dobles Titulacions – Totes les branques de coneixement 

Branca de Ciències Socials i Jurídiques – 20 Graus 

• Administració i Direcció d’Empreses 

• Economia  

• Finances i Comptabilitat  

• Turisme 

• Negocis Internacionals/International Business 

• Dret 

• Ciències Polítiques i de l’Administració Pública 

• Criminologia 

• Mestre/a en Educació Infantil  

• Mestre/a en Educació Primària  

• Relacions Laborals i Recursos Humans 

• Sociologia  

• Treball Social  

• Comunicació Audiovisual 

• Periodisme 

• Informació i Documentació 

• Geografia i Medi Ambient 

• Pedagogia 

• Educació Social 

• Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport 

ADE + Dret  /  Dret + Ciències Polítiques  /  Dret + Criminologia  /  Sociologia + Ciències Polítiques 



L’oferta formativa de graus de la Universitat de València 

53 Graus més 4 Dobles Titulacions – Totes les branques de coneixement 

Branca de Ciències – 7 Graus 

• Biologia 

• Biotecnologia 

• Bioquímica i Ciències Biomèdiques 

• Ciències Ambientals 

• Física 

• Matemàtiques 

• Química 

Branca d’Enginyeria i Arquitectura  
– 6 Graus 

• Enginyeria Electrònica de Telecomunicació 

• Enginyeria Telemàtica 

• Enginyeria Informàtica 

• Enginyeria Multimèdia 

• Enginyeria Química 

• Enginyeria Electrònica Industrial 

Doble Grau en Telecomunicacions:  
Enginyeria Electrònica de Telecomunicació + Enginyeria Telemàtica 



Caracterìstiques dels Dobles Graus de la UVEG 

Organització acadèmica que permet al estudiant tindre dos graus amb: 

 Un màxim de 375 ECTS 

 Cinc cursos 

 Cursant 75 ECTS per curs 

 Realitzant un únic Treball de Fi de Grau amb les competències de ambdós títols 
 

 Buscar sinèrgies i complementarietat 

 Formar professionals multidisciplinars en àmbits d’actuació afins o complementaris 
 

ADE (8.5) 

Dret (8.02) Ciències Polítiques (8.26) Criminologia (9.6) 

10.643 

10.221 9.796 



Més informació sobre els estudis de Grau 

 Servei d’Estudiants 

http://sestud.uv.es/ 

http://www.uv.es/dise/ 

 DISE 

http://www.uv.es/graus/guia/index.htm 

 Web UVEG 



Més informació sobre els estudis de Grau 



 
 

 Programa d’acció tutorial 

 Assignatura d’incorporació als estudis, en 26 Titulacions 
 

Programes d’acollida i d’incorporació 

Grups d’Alt Rendiment Acadèmic (ARA) 
 

 Administració d’Empreses 

 Economia 

 International Business 

 Dret 

 Medicina 

 Farmàcia 

 Psicologia 

 

 Menció en el Suplement Europeu al Titol 
 

 Criteri preferent en borsa Erasmus 

 Criteri preferent en beques d’investigació 

 

 Nivell d’anglés B2 

 



L’oferta formativa de graus de la Universitat de València 

Previsió de noves titulacions 

Doble Grau en Telecomunicacions:  
Enginyeria Electrònica de Telecomunicació + Enginyeria Telemàtica 

Curs 2011 - 2012 

http://www.educacion.es/portada.html
http://www.boe.es/
http://www.la-moncloa.es/Setlanguage.aspx?lang=0
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Gràcies per la seua atenció  


