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CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 9456
Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 23 de maig de 2005,
per la qual es regula la prova d’accés a la Universitat de les Illes
Balears per a persones majors de 25 anys
La prova d’accés a la universitat per a persones majors de 25 anys es va
concebre com una forma d’accés que permetia la incorporació a la universitat de
les persones que, sense tenir els requisits exigits, volien seguir estudis universitaris. Aquesta prova es va regular per primera vegada en la Llei general d’educació de 4 d’agost de 1970. Posteriorment, la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, a l’article 53, va preveure igualment aquesta forma d’accés a la universitat. Així mateix, el Reial decret
69/2000, de 21 de gener, en els articles 8 i 19, estableix que les persones majors
de 25 anys poden fer aquesta prova en la universitat que elegeixin i que les universitats han de reservar un percentatge determinat de places per a les persones
que superin aquestes proves específiques.
La Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, a la disposició addicional vigèsima cinquena, punt primer, estableix que el Govern ha de
regular les condicions bàsiques per a l’accés a la universitat de les persones
majors de 25 anys que no estan en possessió del títol de batxiller superior o un
d’equivalent.
El Reial decret 743/2003, de 20 de juny, pel qual es regula la prova d’accés a la universitat per a persones majors de 25 anys, desenvolupa l’esmentada
disposició addicional. L’article segon fixa l’estructura general de la prova d’accés a la universitat i assenyala que la prova comuna ha de tenir per objectiu valorar la maduresa i la idoneïtat dels candidats per seguir amb èxit estudis universitaris, també la capacitat de raonament i l’expressió escrita. La prova específica n’ha de valorar les habilitats, les capacitats i les aptituds per seguir i superar
els estudis de l’opció elegida.
Així, la comunitat autònoma de les Illes Balears, en aplicació de les competències que li són atribuïdes en matèria universitària i de les que li confereix
el mateix Reial decret 743/2003, mitjançant aquesta disposició regula les línies
generals a les quals s’ha d’ajustar, en aquesta comunitat autònoma, la prova
d’accés a la universitat per a persones majors de 25 anys. Així, l’article 2.6 del
Reial decret estableix que correspon a cada comunitat autònoma, amb informe
previ de les universitats, determinar les línies generals de la metodologia, el desenvolupament i els continguts dels exercicis que integren la part comuna i la part
específica de la prova, i establir-ne els criteris i les fórmules de valoració.
Per altra part, la disposició addicional segona del Reial decret 743/2003
faculta les comunitats autònomes perquè decideixin sobre la possibilitat de
constituir una comissió organitzadora que vetlli pel correcte desenvolupament
d’aquestes proves. Però, analitzats aspectes diversos del context de la comunitat autònoma de les Illes Balears, entre d’altres el fet determinant de disposar
únicament d’una universitat pública o el nombre mateix d’alumnes que anualment aspiren a accedir a la universitat, s’ha considerat convenient incorporar les
funcions que el Reial decret esmentat atribueix a la comissió organitzadora de
la prova per a majors de 25 anys a la Comissió Organitzadora de les Proves
d’Accés als Estudis Universitaris, regulada per l’Ordre del conseller d’Educació
i Cultura de 5 d’abril de 2005, publicada al Butlletí Oficial de les Illes Balears
núm. 58, de 16 d’abril de 2005.
Així, des d’aquesta Comissió, que ha d’actuar com a òrgan de coordinació, s’ha de vetllar perquè es ponderin de forma adequada els aspectes que s’han
de tenir en compte en l’avaluació. La Comissió té capacitat per decidir sobre les
incidències que es produeixin durant el desenvolupament d’aquesta prova,
inclosa la resolució de les reclamacions que es presentin contra les qualificacions obtengudes.
Així mateix, s’ha de tenir present que la normativa actual preveu que les
universitats han de reservar, en cada un dels ensenyaments, un percentatge de
places no inferior a l’1% ni superior al 3% per als estudiants que accedeixen a
la universitat després d’haver superat les proves específiques per a majors de 25
anys.
Per tot això, d’acord amb el que preveu l’article 15 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears; el Reial decret 2243/1996, de 18 d’octubre, sobre les
transferències de les funcions i dels serveis de l’Administració de l’Estat a la
comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria d’universitats; el Decret
204/1996, de 28 de novembre, d’assumpció i distribució de competències transferides per l’Administració de l’Estat a la comunitat autònoma de les Illes
Balears en matèria d’universitats; la Llei 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i el Reial decret 743/2003, de 20 de juny, amb acord de la Junta de
Coordinació Universitària de les Illes Balears i amb informe previ de la
Universitat de les Illes Balears, emès amb data de 26 d’abril de 2005, dict la
següent
ORDRE
Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació
Aquesta Ordre té per objecte regular les condicions d’accés a la
Universitat de les Illes Balears de les persones majors de 25 anys que no estan
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en possessió del títol de batxiller o un d’equivalent, segons el que estableix la
disposició addicional vigèsima cinquena de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de
desembre, d’universitats.
Article 2
Destinataris i requisits d’inscripció
1. Les persones majors de 25 anys que no estan en possessió del títol de
batxiller o un d’equivalent poden ingressar directament a la Universitat de les
Illes Balears mitjançant la superació de la prova d’accés que es regula en aquesta Ordre.
2. Les persones que estan en possessió del títol de batxiller amb anterioritat a la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema
educatiu i que no reuneixen les condicions necessàries per accedir a la universitat, també poden concórrer a aquesta prova d’accés.
3. En qualsevol cas, només poden concórrer a l’esmentada prova d’accés
les persones que tenguin 25 anys d’edat complerts abans del dia 1 d’octubre de
l’any natural en què vulguin participar-hi.
Article 3
Convocatòries i calendari de les proves
1. La Universitat de les Illes Balears ha de convocar anualment la prova
d’accés per a persones majors de 25 anys, cosa que s’ha de fer pública amb una
antelació, com a mínim, de 3 mesos a la data de realització de la prova. La
Universitat ha de donar difusió a la convocatòria d’aquesta prova.
2. La convocatòria ha d’especificar el termini d’inscripció a la prova d’accés, el qual ha de tenir una durada mínima de quinze dies, i la data de la prova,
que ha de ser durant el mes d’abril.
3. Superada la prova d’accés, els estudiants poden participar en successives convocatòries amb la finalitat de millorar la nota. Aquests aspirants s’han de
presentar a la prova completa i la qualificació definitiva obtenguda en la convocatòria de millora de nota es tendrà en compte només si és superior a la que
van obtenir en les convocatòries de proves anteriors.
4. Les persones que han superat la prova d’accés per a una de les opcions
previstes a l’article 6.3 d’aquesta Ordre i que volen presentar-se a una altra convocatòria per a una altra opció, han de fer la prova completa.
5. Les persones que, després d’haver superat la prova d’accés, es matriculin a la Universitat de les Illes Balears no perden el dret de presentar-se a convocatòries posteriors de la prova.
Article 4
Comissió organitzadora
Les funcions de la comissió organitzadora de la prova d’accés a la universitat per a persones majors de 25 anys que preveu la disposició addicional
segona del Reial decret 743/2003, de 20 de juny, corresponen a la Comissió
Organitzadora de les Proves d’Accés als Estudis Universitaris regulada per
l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 5 d’abril de 2005.
Article 5
Tribunal
1. El Tribunal, designat per la Comissió Organitzadora de les Proves
d’Accés als Estudis Universitaris, ha d’estar constituït per les persones següents:
un president, un secretari, un vocal coordinador de cada una de les parts de la
prova comuna, un coordinador de cada una de les opcions referides a l’article
6.3 i una persona representant del personal d’Administració i Serveis de la UIB.
2. Els membres del Tribunal han de ser nomenats pel rector de la
Universitat.
3. El Tribunal pot disposar de la col·laboració de professorat de suport i
de professorat per corregir les proves. Les persones que hi col·laborin han de ser
professors universitaris, preferentment permanents, especialistes de les diferents
matèries que integren la prova, els quals seran nomenats pel rector, a proposta
del president del Tribunal.
4. En el moment de la constitució del Tribunal, el president ha de posar en
coneixement dels vocals i del professorat col·laborador els criteris generals d’avaluació, amb la finalitat d’aplicar-los correctament.
5. El Tribunal ha de qualificar els diferents exercicis atenent els criteris de
qualificació establerts per la Universitat, d’acord amb l’article 7 d’aquesta
Ordre.
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6. El Tribunal ha d’elaborar dos models diferents d’exàmens per a cada
una de les proves i la Comissió Organitzadora de les Proves d’Accés als Estudis
Universitaris n’elegirà un per sorteig.
7. El Tribunal ha de prendre les mesures necessàries per garantir el secret
del procediment d’elaboració dels exàmens, i també l’anonimat dels exercicis
realitzats pels alumnes.
8. En haver acabat les proves, una vegada qualificades, el president i el
secretari del Tribunal han d’elevar un informe a la Comissió Organitzadora de
les Proves d’Accés als Estudis Universitaris, el qual ha d’incloure els resultats
obtenguts pels aspirants presentats a la prova d’accés per a persones majors de
25 anys i qualsevol incidència que s’hagi produït en el desenvolupament de la
prova.
Article 6
Estructura general de la prova d’accés
1. La prova d’accés a la universitat s’estructura en una prova comuna i una
prova específica.
2. La prova comuna té com a objectiu avaluar la maduresa i la idoneïtat
dels candidats per seguir amb èxit estudis universitaris. També ha d’avaluar la
capacitat de raonament i expressió escrita dels aspirants. La prova comprèn quatre exercicis referits als àmbits següents:
a) Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat.
b) Llengua catalana.
c) Llengua castellana.
d) Llengua estrangera, es pot elegir entre anglès, francès, alemany, italià i
portuguès.
3. La prova específica té per finalitat valorar les habilitats, les capacitats i
les aptituds dels candidats per seguir i superar els estudis de l’opció elegida. La
prova específica s’estructura en quatre opcions:
a) Opció A: cientificotecnològica.
b) Opció B: ciències de la salut.
c) Opció C: humanitats.
d) Opció D: ciències socials.
La Universitat de les Illes Balears incorporarà la prova específica de l’opció E: arts, en el moment en què ofereixi titulacions vinculades a aquesta opció.
4. En el moment de fer la inscripció, els candidats han de manifestar la
llengua estrangera de la qual volen examinar-se en la part comuna de la prova i
l’opció d’estudis a què aspiren, d’acord amb el punt 3 d’aquest mateix article.
5. Els candidats han de realitzar la prova específica de l’opció d’estudis
que han elegit, la qual els dóna accés, preferentment, als estudis universitaris
vinculats a dita opció, d’acord amb l’Ordre de 25 de novembre de 1999, per la
qual es determinen els estudis conduents a l’obtenció de títols universitaris oficials que es relacionen amb cada una de les vies d’accés als esmentats estudis,
o d’acord amb la norma que la substitueixi o l’actualitzi.
6. Per respondre els exercicis de la prova comuna i els de l’específica, els
candidats poden utilitzar la llengua catalana o la castellana indistintament. Això
no obstant, l’exercici de llengua catalana s’ha de fer en llengua catalana i l’exercici de llengua castellana, en llengua castellana. La prova de llengua estrangera es farà en la mateixa llengua estrangera elegida per a la prova.
Article 7
Contingut de les proves i criteris de correcció
1. La Universitat de les Illes Balears, durant el mes d’octubre, ha de publicar en la pàgina web els temaris i els continguts corresponents a les diferents
parts de la prova comuna i de l’específica, i també els criteris generals de correcció que s’hi han d’aplicar.
2. Els especialistes que elaborin els exercicis hi ha d’adjuntar els criteris
de correcció i especificar el valor assignat a cada apartat dels exercicis i les precisions sobre la ponderació de les respostes que es considerin necessàries per a
una valoració objectiva. Els membres del Tribunal han de conèixer aquests criteris de correcció, que són la base per a l’avaluació dels exercicis. Una vegada
fets els exàmens, aquests criteris s’han de publicar en el mateix lloc i en la
mateixa forma que es fan públics els resultats de les proves.
Article 8
Prova comuna
La prova comuna consta de quatre exercicis d’una hora de durada cada un:
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a) Primer exercici: Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat.
b) Segon exercici: Llengua catalana.
c) Tercer exercici: Llengua castellana.
d) Quart exercici: Llengua estrangera.
Article 9
Prova específica
1. La prova específica consta de dos exercicis: el primer correspon a la
matèria obligatòria i el segon a la matèria optativa elegida. Cada exercici té una
durada d’una hora.
2. Les matèries de cada opció de la prova específica són les següents:
a) Opció A: Cientificotecnològica. Matèria obligatòria: matemàtiques.
Matèries optatives, d’entre les quals se n’ha d’elegir una: biologia, física o química.
b) Opció B: Ciències de la salut. Matèria obligatòria: biologia. Matèries
optatives, d’entre les quals se n’ha d’elegir una: física, matemàtiques o química.
c) Opció C: Humanitats. Matèria obligatòria: literatura. Matèries optatives, d’entre les quals se n’ha d’elegir una: filosofia, història, història de l’art.
d) Opció D: Ciències socials. Matèria obligatòria: història. Matèries optatives, d’entre les quals se n’ha d’elegir una: geografia, història de l’art, literatura o matemàtiques aplicades a les ciències socials.
Article 10
Persones amb discapacitat
Per a les persones que es presentin a la prova i que, en el moment de la
inscripció, justifiquin degudament que pateixen alguna discapacitat que els
impedeix fer la prova d’accés amb els mitjans ordinaris, el Tribunal ha d’adoptar les mesures oportunes perquè puguin realitzar-la en les condicions més favorables d’acord amb la discapacitat que pateixen.
Article 11
Qualificació
1. Cada un dels quatre exercicis de la prova comuna s’ha de qualificar
amb una puntuació de 0 a 10 amb expressió d’un decimal. La qualificació de la
prova comuna és el resultat de fer la mitjana aritmètica de la puntuació obtenguda en cada un dels exercicis que la integren.
2. Cada un dels dos exercicis de la prova específica s’ha de qualificar amb
una puntuació de 0 a 10 amb expressió d’un decimal. La qualificació de la prova
específica és el resultat de fer la mitjana aritmètica de la puntuació obtenguda
en cada un dels exercicis que la integren.
3. La qualificació final de la prova d’accés s’obté fent la mitjana aritmètica de les qualificacions d’ambdues proves, la comuna i l’específica, amb
expressió de dos decimals. Això no obstant, i d’acord amb l’article 6 del Reial
decret 743/2003, de 20 de juny, no es pot fer mitjana entre la nota de la prova
comuna i la de l’específica si la nota de la prova específica és inferior a quatre
punts.
4. El candidat haurà superat la prova d’accés si obté un mínim de cinc
punts de qualificació final.
5. El resultats de les proves s’ha de fer públics en un termini màxim de
quinze dies comptadors a partir del darrer dia de la prova, en el lloc i en la forma
que determini la convocatòria anual de les proves publicada per la UIB.
6. La superació de la prova d’accés a la universitat regulada en aquesta
Ordre no equival a cap titulació acadèmica.
Article 12
Reclamacions als resultats de les proves
Els aspirants poden presentar reclamacions mitjançant un escrit dirigit al
rector de la Universitat de les Illes Balears, en el termini de tres dies comptadors
a partir del dia següent a la publicació de les qualificacions, sense perjudici del
que estableix l’article següent respecte a la resolució de les reclamacions.
Article 13
Resolució de les reclamacions
1. En un termini màxim de 15 dies comptadors a partir del dia següent a
la finalització del termini per presentar reclamacions, la Comissió
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Organitzadora de les Proves d’Accés als Estudis Universitaris, amb la proposta
prèvia del tribunal, ha de resoldre i ha de fer públics els resultats de les reclamacions en el lloc i en la forma que determini la convocatòria anual de les proves publicada per la UIB.

El Reial decret 362/2004, de 5 de març, pel qual s’estableix l’ordenació
general de la formació professional específica (BOE núm. 74, de 26 de març),
regula les directrius generals d’aquesta prova al capítol cinquè on s’ordenen
l’accés i l’admissió en els cicles formatius de formació professional específica.

2. Per resoldre les reclamacions, la Comissió Organitzadora de les Proves
d’Accés als Estudis Universitaris pot disposar de l’assessorament d’especialistes de les diferents matèries que conformen la prova d’accés, però no poden ser
els mateixos que ha participat en la primera qualificació.

El Decret 33/2001, de 23 de febrer, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments de formació professional específica a les Illes Balears
(BOIB núm. 28, de 6 març), regula la prova d’accés al cicle de grau mitjà i la
prova d’accés al cicle de grau superior i, faculta, a la disposició final 2ª, la conselleria competent en la matèria per dictar normativa per al desenvolupament
d’aquest decret.

3. Contra la Resolució de la Comissió Organitzadora de les Proves
d’Accés als estudis Universitaris, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar, d’acord amb el que disposen els articles 116
i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques, i l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim
jurídic de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, recurs
potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que la dicta, en el termini d’un
mes comptador des de l’endemà de la seva publicació en el mateix lloc i en la
forma que determini la convocatòria anual de les proves publicada per la UIB,
o, alternativament, recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la
publicació, d’acord amb el que estableixen els articles 10 i 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Tot això, sense perjudici que se n’hi pugui interposar qualsevol altre que es
consideri convenient.
Article 14
Matrícula als estudis universitaris
1. Els aspirants que han superat la prova d’accés, abans de formalitzar la
matrícula han de participar, si escau, en el procés de preinscripció o selecció que
reguli l’ingrés a la universitat, segons la normativa vigent en cada moment.
2. Els aspirants que han obtengut la qualificació d’apte a les proves d’accés a la universitat abans de l’aplicació del Reial decret 743/2003, de 20 de juny,
i no han exercit el seu dret de matricular-se en els estudis elegits, poden sol·licitar-ne l’ingrés. En aquest cas, i d’acord amb la disposició transitòria segona del
Reial decret esmentat, en cas d’haver obtengut la qualificació d’apte a la prova
específica, es considerarà que la qualificació correspon a cinc punts.
Article 15
Informe final
La Comissió Organitzadora de les Proves d’Accés als Estudis
Universitaris ha de trametre anualment a la conselleria que té les competències
en matèria d’universitats un informe, en el qual s’ha d’incloure un resum estadístic dels resultats i també les consideracions i les propostes que s’estimin convenients per a l’adopció de mesures que contribueixin a garantir l’objectivitat de
la prova. La conselleria corresponent enviarà una còpia d’aquest informe al
Ministeri d’Educació i Ciència.
Article 16
Organització material de les proves
L’organització material de les proves correspon a la Universitat de les Illes
Balears, que ha d’actuar d’acord amb el que estableix aquesta Ordre.
Disposició final única
Aquesta Ordre entrarà en vigor al dia següent de la publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears i serà d’aplicació a les proves d’accés que
tenguin lloc a partir del mes de setembre de 2005.
Palma, 23 de maig de 2005
El conseller d’Educació i Cultura
Francesc J. Fiol Amengual

—o—
Num. 9469
Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 18 de maig de 2005,
per la qual es regulen les condicions generals i els mòduls econòmics dels pagaments al personal que participa en les proves
d’accés als cicles formatius de formació professional específica
convocades per la Direcció General de Formació Professional
La Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l’educació
(BOE núm. 307, de 24 de desembre), estableix, en l’article 38, la via alternativa d’una prova per accedir a la formació professional específica i preveu un desplegament normatiu per al seu desenvolupament.

L’esmentat decret 33/2001 es conforme amb el que va establir el Reial
decret 777/1998, de 30 d’abril, pel qual es despleguen determinats aspectes de
l’ordenació de la formació professional en l’àmbit del sistema educatiu (BOE
núm. 110, de 8 de maig), i el Reial decret 676/1993, de 7 de maig, pel qual s’estableixen directrius generals sobre els títols i els corresponents ensenyaments
mínims de formació professional (BOE núm. 122, de 22 de maig), derogats parcialment el primer i totalment el segon pel Reial decret 362/2004.
A falta del desplegament normatiu previst per la Llei orgànica 10/2002 i
en virtut de la disposició transitòria cinquena de la mateixa norma, continua
vigent la regulació de les proves d’accés a cicles formatius a què s’ha fet referència en els punts anteriors.
L’Ordre del conseller d’Educació i Cultura d’11 d’abril de 2005, per la
qual es regula el procediment d’admissió i de matrícula de l’alumnat en els
cicles formatius de formació professional específica que s’imparteixen en la
modalitat d’ensenyaments presencials en els centres educatius a les Illes Balears
(BOIB núm. 59, de 19 d’abril), preveu també aquestes proves.
Dins aquest marc normatiu, la Direcció general de Formació Professional
convoca anualment les proves d’accés als cicles formatius de formació professional específica i en regula la seva organització.
Per altra banda, aquesta conselleria considera una necessitat retribuir les
tasques ocasionades per la participació activa en el desenvolupament d’aquestes
proves.
És, per això que, de conformitat amb la normativa indicada, a proposta de
la Direcció General de Formació Professional i fent ús de les facultats que m’atribueix la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears (BOIB
núm. 35, de 22 de març) i la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44,
de 3 d’abril), dict la següent:
ORDRE
Article 1
La compensació econòmica al personal d’aquesta conselleria que participa en les proves d’accés als cicles formatius de formació professional específica convocades per la Direcció General de Formació Professional, s’ha regir pel
que s’estableix a la present Ordre.
Article 2
S’inclou en l’àmbit d’aplicació d’aquesta ordre el personal docent i els
membres del departament d’inspecció al servei de la Conselleria d’Educació i
Cultura, amb independència de la naturalesa jurídica de la relació d’ocupació i
del seu caràcter permanent o temporal.
Article 3
Els supòsits que comporten compensació econòmica són els següents:
- Participació com a membre de la comissió avaluadora del centre o assessor nomenat per la Direcció General de Formació Professional.
- Elaboració de proves.
- Correcció de proves.
Article 4
El compliment de les tasques d’elaboració i correcció de proves s’ha de
dur a terme fora de l’horari habitual de treball per generar el dret a rebre la compensació econòmica.
Article 5
1. La participació com a membre o assessor de la comissió avaluadora del
centre, es retribuirà amb un import de 30 euros per persona.
2. L’import de la compensació és fixe, amb independència de les reunions
que puguin produir-se.
Article 6
1. L’elaboració de proves es retribuirà amb un import de 204 euros per
prova.
2. Als efectes d’aquest article, s’entén per prova el conjunt de tres exà-

