Què és UOC X Xtended Studies?
Amb UOC X Xtended Studies volem continuar
acompanyant les persones en el seu creixement
professional i personal, més enllà dels estudis

universitaris, adaptant-nos a les noves necessitats
formatives que apareixen al llarg de la vida. I ho
volem fer de manera inclusiva, aprofitant al màxim
el potencial que ofereix la xarxa per a aprendre en
un entorn flexible, amb el nostre model educatiu
online, que és el nostre tret distintiu.
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A la UOC sabem que les persones aprenem al llarg de
la vida i que aprofitar les oportunitats d’aprenentatge ens aporta eines per al nostre projecte de vida.

Online i flexible. Sempre al teu ritme,
estudia quan i on vulguis. Gestiona el teu
temps i el teu espai.

Formaràs part d’una comunitat de més
de 54.000 alumnes amb qui compartir
experiències i enriquir els teus estudis.

Desenes de reconeixements ens avalen,
com el Premi EDEN a l’Excel·lència
Institucional (2016).

Tutor personalitzat que t’acompanyarà,
et resoldrà els dubtes i et motivarà durant
l’aprenentatge.
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El teu pla d’estudis
El pla d’estudis del Curs d’Accés a la Universitat
per a més grans de 25 anys s’estructura segons les
especialitats en què s’organitza la prova d’accés. Es
distingeix entre matèries comunes a tots els estudis
i matèries específiques de l’especialitat triada.

Matèries específiques
Depenent dels estudis i la universitat a la qual es vulgui accedir, les matèries poden variar. El nostre servei
d’assessoria personalitzada ampliarà la informació
específica de cada comunitat autònoma.

Ciències Socials
i Jurídiques

Ciències i Ciències
de la Salut

Estudia a la UOC

Metodologia

El nostre principal objectiu és que
puguis fer les proves d'accés a la
universitat amb èxit. Et donarem
tots els avantatges i l'ajuda d'un
tutor personalitzat perquè et sigui
més fàcil aconseguir-ho.

El Curs d’Accés a la Universitat
per a més grans de 25 anys disposa d’un model formatiu centrat en
l’aprenentatge, l’accessibilitat i
la col·laboració.
Flexibilitat: tu tries les hores
de dedicació i el contingut dels
estudis.

Matèries comunes

Enginyeria i
Arquitectura

Arts i Humanitats

Et preparem per a les
proves oficials d’accés
a la universitat. Per a
ingressar a la Universitat
Oberta de Catalunya (UOC)
o a la resta d’universitats de
Catalunya.

Llengua
catalana

Aprendràs a aplicar
les regles generals i
bàsiques de l’ortografia i la morfosintaxi.
Dominaràs el lèxic
bàsic i la comprensió
lectora. Nocions bàsiques d’història de la
llengua i els dialectes.

Llengua
espanyola

Analitzarem els mecanismes que marquen
la llengua espanyola, per a millorar la
comprensió i l’anàlisi
de textos, la capacitat
d’expressió, de sintaxi i
l’ortografia.

Llengua
estrangera
(anglès)

Milloraràs la comprensió lectora i
l’escriptura, per mitjà
de la comunicació, la
interacció i la pràctica
de l’anglès.

Proves d’avaluació contínua
40 % del curs
Treball individual
32 % del curs
Activitats dirigides
18 % del curs
Simulació
10 % del curs

Els materials didàctics han
estat elaborats per pedagogs i
especialistes en les matèries i
constitueixen l'acompanyament
ideal per a l'aprenentatge online.
Aquests continguts es poden
complementar amb la Biblioteca
Virtual de la UOC.

Tècniques
d’estudi

Milloraràs la manera d’estudiar amb
quatre passos: Reunir
informació, Comprendre, Resoldre problemes i exàmens, i
Comunicar i escriure
a la universitat.

Assegurança
gratuïta de
cobertura de
pagament*
*Veure condiciones a x.uoc.edu

Garantia de Desocupació involuntària per a
empleats per compte d’altres que garanteix el
pagament de les quotes si es trobés aturat durant
la docència.
Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris
públics i autònoms que garanteix el pagament de
les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant
la docència.

Curs d’Accés a la Universitat
per a més grans de 45 anys
Si tens més de 45 anys, la UOC posa al teu abast professionals i
serveis per a ajudar-te a superar la prova d’accés a la universitat.

