CURS PREPARACIÓ SELECTIVITAT 2018/19
1.

Campus 25:
✓ Centre de formació d’adults autoritzats pel Consorci d’Educació
✓ Imparteix cursos preparatius per:
o

Proves d’accés a la universitat des del cicle de grau superior (PAU)

o

Proves d’accés al CFGS

✓ Professorat especialista de la seva matèria
✓ Atenció personalitzada a l’alumnat
✓ Ubicats al barri de Sants a Barcelona
www.campus25.es

2.

Què oferim des d’Escola Vitae?
✓ Una formació complementària que permeti a l’alumnat de 2n
d’AAFE preparar-se la selectivitat especíﬁca de cicles
formatius (PAU) a través de CAMPUS 25.
✓ Professorat especialista de les PAU propi de CAMPUS 25.
✓ Apunts i accés a la plataforma virtual de Campus 25.
✓ Realització de simulacres d’exàmens.
✓ Assessorament pedagògic.
✓ Inscripcions als exàmens PAU.
✓ Preus molt econòmics.
✓ Lloc a on es realitzen les classes: Campus 25.
Carrer Daoiz i Velarde, 2-6. 08028 Barcelona.

3.

Com funciona la selectivitat?
✓ Només és necessari presentar-se a les proves quan no s’arriba a la nota d’accés.
✓ Cal mirar la nota de tall de la darrera convocatòria (aconsellable historial últims anys)
✓ Si la nota de cicle és ajustada, millor preparar-se per les proves per pujar la nota del cicle.
✓ Les proves PAU són especiﬁques per a cicles formatius, és a dir, només cal fer l’examen d’unes
assignatures determinades.
✓ Cada grau universitari té assignades unes matèries especíﬁques.
✓ Aquestes matèries són les “assignatures amb notes ponderades”.
✓ Es poden triar un màxim de 3 matèries, però només ponderen les 2 notes més altes.
✓ Exemple:
Alumne amb nota ﬁnal d’AAFE: 8,2
Objectiu: Ciències de l'activitat física i de l'esport (Barcelona) UB 9,790
Matèries que ponderen 0,2: Biologia, física, matemàtiques, química
Matèries que ponderen 0,1: Ciències de la terra (CTMA)
Cas: l’alumne es presenta a biologia (obté 7), química (obté 5) i CTMA (obté 9).
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Les 2 notes més altes són biologia i CTMA.
RESULTAT: Nota cicle 8,2 + ponderació biologia 1,4 + ponderació CTMA 0,9= 10,5
ACCEDEIX A LA CARRERA!!

Curs de preparació selectivitat 2018-2019

4.

✓ Matèries:

Biologia - 0,2
Ciències de la terra - 0,1

o

Nota màxima ponderada: 3

✓ Inici del curs: dijous 18 d’octubre 2017.
✓ Finalització: mitjans juny 2019 (segons data selectivitat pendent de determinar pel
Departament d’Ensenyament).
✓ Durada del curs: 8 mesos
✓ Horari de les classes: · Dijous de 17-19 hores Ciències de la Terra
· Divendres de 17-19 hores Biologia
✓ Lloc: Campus 25. Carrer Daoiz i Velarde, 2-6. 08028 Barcelona.
✓ Materials del curs:
o

Material teòric i pràctic: dossier de biologia i accés a la plataforma de biologia i cc de la
terra.

o

Plataforma virtual Moodle: http://agora.xtec.cat/cfa-campus25/moodle/

o

Classes teòriques

o

Realització de simulacres d’examen

o

Assessorament pedagògic

o

Gestions d’inscripció als exàmens PAU.

✓ Preu curs per alumne:
o

1 assignatura (2h/setmana):
▪ Matrícula 25 € + 8 quotes mensuals de 55 €

o

2 assignatures (4h/setmana):
▪ Matrícula 25 € + 8 quotes mensuals de 80 €

✓ Modalitat de les classes: en grup (mínim 5 alumnes).
✓

Aquells alumnes que necessitin preparar-se unes altres matèries caldrà consultar disponibilitat
horària del centre Campus 25. Els preus seran els mateixos i el procediment d’inscripció
també.
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5.

Com puc inscriure’m?
Del 1 al 11 d’octubre de 2018 a partir del web d’Escola Vitae.
1) Complimentar el formulari d’inscripció:
Link formulari inscripció
2) Fer el pagament de la matrícula a Escola Vitae amb un ingrés o transferència al número:
ES59 2100 3831 7102 0008 3296 →import: 25€
3) Les quotes mensuals seran abonades directament a Campus 25 a través de domiciliació
bancària.
Per a més dubtes consulteu al vostre tutor.
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