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Proves d’accés a la  

Facultat de Teologia de Catalunya i als 

Centres i Instituts afiliats i vinculats 
 

Any 2020 

 
El Reial Decret 1619/2011 de 14 de novembre per al que s’estableix el nou règim 

d’equivalències dels estudis i titulacions de Ciències Eclesiàstiques de nivell 

universitari en relació dels títols universitaris oficials espanyols, en la seva Disposició 

addicional primera, tracta de les Proves d’accés als Centres Superiors de Ciències 

Eclesiàstiques de l’Església Catòlica, indicant que la superació de proves d’accés a 

estudis de Ciències Eclesiàstiques en Centres Superiors de l’Església Catòlica tan sols 

tindrà efectes per a l’accés a dits Centres. En acompliment d’aquesta disposició, la 

Facultat de Teologia de Catalunya, tant per a l’accés al seu cicle Institucional 

(Baccalaureatus) com per als seus Centres afiliats i Instituts Superiors de Ciències 

Religioses vinculats, estableix la següent  

 

 

NORMATIVA 
 

Capítol I: Qüestions generals 
 

1. D’acord amb la normativa universitària vigent, hi haurà tres classes de proves: 

1.1. Prova d’accés per a més grans de 25 anys. 

1.2. Prova d’accés per a més grans de 40 anys mitjançant acreditació 

d’experiència professional. 

1.3. Prova d’accés per a més grans de 45 anys. 

2. Podran presentar-se a les proves d’accés els candidats que reuneixin els requisits 

següents: 

2.1. No trobar-se en possessió dels certificats corresponents als estudis requerits  

per a l’admissió en els centres superiors civils (cf. Const. Apost. Sapientia 

Christiana, 32,1), que consisteix en el Batxillerat d’Educació Secundària i 

Prova d’Accés a la Universitat (PAU) (Reial Decret 1892/2008, de 14 de 

novembre). 

2.2. D’acord amb la modalitat de la prova escollida segons l’article 1, tenir l’edat 

reglamentària abans del dia 1 d’octubre de l’any en què es presenta a les 

proves. 

3. Les proves seran corregides directament per una Comissió Avaluadora de la 

Facultat de Teologia de Catalunya. Aquesta estarà constituïda pel Degà o 
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Vicedegà de la Facultat que actuarà com a President de la Comissió, dos 

professors designats pel Degà i la Secretària acadèmica, que actuarà tan sols com 

a secretària de la Comissió. 

4. En el cas que les proves es desenvolupin a la seu dels Centres afiliats i/o dels 

Instituts vinculats, el Director d’aquests nomenarà una Comissió de dos membres, 

que podrà ser el mateix Director del Centre o un altre professor o professora 

nomenat per la direcció, i el/la Secretari/a d’Estudis. Aquesta Comissió únicament 

vetllarà pel correcte desenvolupament de les proves i trametrà amb promptitud, 

personalment o per correu certificat, tota la documentació a la Comissió 

Avaluadora de la Facultat de Teologia de Catalunya. 

 

Capítol II: Proves d’accés a la Facultat de Teologia per a més grans de 25 anys 
 

5. A cada curs acadèmic tan sols hi podrà accedir per aquesta via un 7% d’alumnes 

per al cicle Institucional de la Facultat i un 7% d’alumnes que opten a Grau per a 

cada un dels Centres afiliats i/o Instituts vinculats. 

6. Les proves per a més grans de 25 anys s’estructuren en dues fases: 

6.1. Fase general: La fase general té com a objectiu determinar la maduresa i la 

idoneïtat dels candidats per cursar estudis universitaris, així com la seva 

capacitat de raonament, de comprensió i d’expressió escrita en qualsevol de 

les dues llengües oficials de Catalunya, i el reconeixement d’una llengua 

estrangera. 

6.2. La fase específica té com a finalitat valorar les habilitats, les capacitats i les 

aptituds dels candidats per a seguir i superar els estudis filosòfico-teològics. 

7. El material bibliogràfic apte per a preparar totes les proves serà el dels llibres 

homologats de batxillerat d’educació secundària, llevat l’examen d’història 

general.  

8. La fase general consta de quatre exercicis, dividida en dos apartats: Un comentari 

de text i tres proves de llengües: una de llengua catalana, una altra de llengua 

castellana i una tercera de llengua estrangera: 

8.1. La prova de comentari de text té l’objectiu d’avaluar la capacitat de 

raonament i les competències en els àmbits de l’expressió escrita i de la 

lectura, i pretén examinar tant la capacitat d’interpretació del sentit d’un text 

com la competència en la construcció d’un discurs escrit. El candidat haurà 

de demostrar que ha entès bé el passatge a comentar, que és capaç de fer-ne 

un resum clar i precís i de redactar un petit assaig on expressi la seva visió 

personal sobre un tema relacionat amb el mateix. D’aquí que el text anirà 

acompanyat dels exercicis següents: 

a) Exercici de comprensió: Resumir el contingut (entre 80 i 100 paraules) i 

contestar breument algunes preguntes relacionades amb el text. 

b) Exercici de redacció: Posar-hi un títol i redactar un petit assaig (entre 100 

i 120 paraules), a partir d’una pregunta relacionada amb el text 

seleccionat. 

8.2.  La prova de comentari de text es podrà contestar en català o castellà 

indistintament. Les incorreccions d’ortografia, de lèxic, de morfologia o de 

sintaxi, tant en català com en castellà, restaran 0,1 punts per falta. Si la falta 

es repeteix, només es descomptarà una vegada. En el conjunt de l’examen el 
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descompte per faltes serà com a màxim de dos punts. Dins el global màxim 

de 10 punts, l’exercici de comprensió tindrà 5 punts i el de redacció en tindrà 

5 més. 

8.3. La prova de llengua catalana és obligatòria; no hi ha exempcions a aquesta 

prova i, per tant, tots els candidats se n’hauran d’examinar obligatòriament. 

8.4. La prova de llengua estrangera serà a triar entre anglès, francès, alemany, 

italià o portuguès. Superada aquesta prova, es farà constar en l’expedient de 

l’alumne/a la llengua escollida, que li servirà per justificar la llengua 

moderna que es requereix per al primer cicle d’estudis superiors. 

8.5.  Els alumnes estrangers podran acreditar també el coneixement de llengua 

catalana (tercer curs de l’escola de llengües). Si aquets alumnes no són de 

parla castellana, podran també acreditar el coneixement de llengua castellana 

(tercer curs de l’escola de llengües).  

8.6. Les tres proves de llengües s’hauran de realitzar amb la llengua de la prova 

corresponent: català, castellà i l’idioma estranger escollit. Amb aquestes 

proves es pretén avaluar la competència passiva i activa de la llengua 

concreta. Es valorarà sobretot la comprensió lectora i el domini bàsic de la 

gramàtica i del lèxic. 

8.7. En les proves de llengües, les incorreccions d’ortografia, de lèxic, de 

morfologia o de sintaxi s’avaluaran de la mateixa forma com s’ha indicat per 

al comentari de text. 

8.8. Cada prova de llengües tindrà dues parts: a la primera, a partir d’un text 

seleccionat prèviament d’unes 200 paraules aproximadament, s’hauran de 

respondre unes preguntes de comprensió del text; a la segona part, s’haurà 

de realitzar una redacció que tingui entre cinquanta i vuitanta paraules, tot 

explicant alguna qüestió relacionada amb el text seleccionat prèviament. 

Dins el global de 10 punts, la primera part, de comprensió, tindrà un màxim 

de 5 punts, i la segona part, de redacció, un màxim de 5 punts més. 

8.9. S’hauran d’aprovar els quatre exercicis d’aquesta fase general per a poder 

tenir accés posteriorment a la realització de la fase específica.  

9.  La fase específica constarà de dos exercicis: un de història de la filosofia i un 

altre d’història general1. 

9.1. Aquests dos exercicis es podran realitzar indistintament en llengua catalana 

o castellana. 

9.2. Cada exercici tindrà una primera part de comentari de text amb unes 

preguntes de comprensió i unes altres de raonament. Dins el global màxim 

                                                 
1 Se suggereix, com a bibliografia per a preparar la prova, una història de la filosofia del 

nivell de Batxillerat, per exemple, César TEJEDOR CAMPOMANES, Història de la Filosofia en 

el seu marc cultural, Barcelona: Cruïlla – Ediciones SM 1997; o bé, AAVV., Tesi 2. Història 

de la Filosofia, Barcelona: Vicens Vives 2003. Per a la prova d’història, la Facultat de 

Teologia demana una preparació amb història general i no simplement amb històrica 

contemporània com hi ha actualment en el Batxillerat; per tant, se suggereix una obra més 

general com, per exemple, la de Jean CARPENTIER i François LEBRUN (dirs.), Breve Historia 

de Europa, Madrid: Alianza Editorial 1994 (El Libro de Bolsillo 1676) (d’aquest llibre se 

n’han fet moltes edicions posteriors).  
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de 10 punts, les preguntes de comprensió i de raonament tindran 3 punts 

cadascuna, amb un total de 6 punts.  

9.3. La segona part de l’exercici consistirà en el desenvolupament d’un tema a 

escollir entre dues opcions que vindran indicades en cada prova. Aquest tema 

es valorarà en un màxim de 4 punts. 

10. La qualificació acadèmica s’establirà de la forma següent: 

10.1. La qualificació final de cada fase —general i específica— serà la mitjana 

aritmètica de les seves respectives proves. 

10.2. La qualificació final de l’accés als estudis superiors que constarà en 

l’expedient de l’alumne serà la mitjana aritmètica de la fase general i de la 

fase específica. 

10.3. El candidat ha superat la prova d’accés quan obté un mínim de cinc punts en 

la qualificació final. 

10.4. Mai es reservaran les qualificacions de les matèries soltes, tenint sempre en 

compte la qualificació final de la fase, ja sigui la general o l’específica. 

 

Capítol III: Proves d’accés a la Facultat de Teologia per a més grans de 40 anys, 

amb acreditació d’experiència laboral o professional 
 

11. Podran accedir a la Facultat de Teologia les persones més grans de 40 anys que 

acreditin experiència laboral o professional relacionada amb l’ensenyament de 

grau dels estudis teològics i/o de ciències religioses. 

12. La superació del procés d’admissió només és vàlida per accedir al curs acadèmic 

immediatament posterior. Per tant, si es vol accedir als estudis en cursos posteriors 

s’haurà de repetir el procés d’admissió. 

13. A cada curs acadèmic tan sols hi podrà accedir per aquesta via un 4% d’alumnes 

per al cicle Institucional de la Facultat i un 4% d’alumnes que opten a Grau per a 

cada un dels Centres afiliats i/o Instituts vinculats. 

14. El procés d’admissió s’estructurarà en dues fases: 

14.1. Fase de valoració de l’experiència acreditada, a partir de la base de la 

informació i de la documentació presentada pel candidat en formalitzar la 

matrícula. 

14.2. Tan sols si s’ha superat la fase de valoració, la Comissió Avaluadora 

convocarà el sol·licitant a una entrevista personal amb un membre de la 

mateixa Comissió Avaluadora, on es valorarà i apreciarà la maduresa i 

idoneïtat del candidat/a per a seguir amb èxit l’ensenyament superior 

escollit. 

14.3. En funció dels resultats obtinguts en les dues fases, la Comissió 

Avaluadora determinarà si el candidat/a pot accedir als estudis sol·licitats.  

15. Juntament amb els requisits de la matrícula, la documentació a presentar serà la 

següent: 

15.1. Carta de motivació que justifiqui l’interès per cursar l’ensenyament 

escollit. 

15.2. Curriculum vitae documentat amb fotografia. En cada mèrit del curriculum 

s’haurà d’indicar el número del document acreditatiu que es presenta. Els 

mèrits del curriculum s’hauran d’acreditar obligatòriament per poder ser 

valorats. 
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15.3. Relació numerada de tota la documentació presentada sobre l’experiència 

professional o laboral i sobre la formació. En cadascun dels documents 

s’anotarà el número que li correspon d’acord amb la relació aportada. 

16. La documentació acreditativa de l’experiència laboral o professional relacionada 

amb l’ensenyament sol·licitat es justificarà de la forma següent: 

16.1. Certificats d’empresa o del Bisbat respectiu en els que s’especifiquin les 

funcions pastorals desenvolupades (original i fotocòpia). 

16.2. Certificat de la vida laboral de la Tresoreria General de la Seguretat Social 

(original i fotocòpia). 

16.3. Contractes de treball (original i fotocòpia). 

16.4. Documentació acreditativa de la formació relacionada amb l’ensenyament 

al que es pretén accedir, on hi constarà la denominació, el període de 

realització i les hores de durada.  

16.5. Documentació acreditativa del coneixement de llengües: 

a) Documentació acreditativa del coneixement del català i del castellà 

(original i fotocòpia). 

b) Documentació acreditativa del coneixement de llengües estrangeres 

(original i fotocòpia).  

16.6. Els documents redactats en llengües estrangeres han d’anar acompanyats 

de la traducció jurada corresponent. 

16.7. La Facultat de Teologia podrà sol·licitar informació complementària un 

cop finalitzat el termini de matrícula.  

17. La valoració dels mèrits, dins l’escala d’1 a 10, s’efectuarà d’acord amb el següent 

barem: 

17.1. L’experiència laboral i professional es valorarà en un màxim de 5 punts, 

fruit de l’aportació dels certificats d’empresa (1 punt), de la vida laboral (2 

punts) i dels contractes de treball (2 punts). 

17.2. La formació es valorarà en un màxim de 2 punts. 

17.3. L’acreditació del coneixement de castellà es valorarà amb 1 punt com a 

màxim, en base dels certificats de l’ensenyament previ rebut. 

17.4. El coneixement del català es valorarà amb 1 punt com a màxim:  

a) Certificat de nivell elemental (A): 0,3 punts. 

b) Certificat de nivell intermedi (B): 0,6 punts. 

c) Certificat de nivell de suficiència (C): 0,9 punts 

d) Certificat de nivell superior (D): 1,0 punts. 

17.5. El coneixement de cada llengua estrangera es valorarà amb 1 punt com a 

màxim, podent sumar un total màxim de 2 punts, si s’acredita el 

coneixement de més d’una o de vàries llengües: 

a) Certificat de nivell A2: 0,1 punts. 

b) Certificat de nivell B1: 0,3 punts. 

c) Certificat de nivell B2: 0,5 punts. 

d) Certificat de nivell C1: 0,8 punts. 

e) Certificat de nivell C2: 1,0 punts. 

17.6. En l’entrevista personal, es valoraran quatre aspectes: 

a) Maduresa personal. 

b) Motivació per a la realització dels estudis. 
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c) Idoneïtat de l’experiència laboral o professional. 

d) Idoneïtat de la formació prèvia. 

17.7.  La qualificació final de l’accés als estudis superiors que constarà en 

l’expedient de l’alumne serà la resultant de la mitjana de la fase de 

valoració, que demanarà un mínim de 5 punts, necessitant a més la 

resolució d’APTE de la fase de l’entrevista personal. 

 

 

Capítol IV: Proves d’accés a la Facultat de Teologia per a més grans de 45 anys 
 

18. A cada curs acadèmic tan sols hi podrà accedir per aquesta via un 4% d’alumnes 

per al cicle Institucional de la Facultat i un 4% d’alumnes que opten a Grau per a 

cada un dels Centres afiliats i/o Instituts incorporats. 

19. Les proves per a més grans de 45 anys s’estructuren en dues fases: 

19.1.  Fase general o prova escrita, que serà idèntica a la prova per als més grans 

de 25 anys, a excepció de la prova de llengua estrangera. 

19.2.  Una entrevista personal, una vegada superada la prova escrita, amb un 

membre de la Comissió Avaluadora de la Facultat de Teologia. 

20. La fase general o prova escrita tindrà la mateixa normativa ja exposada en les 

proves d’accés per a majors de 25 anys, però tenint present que s’exclou l’exercici 

de llengua estrangera. 

21. La no inclusió de l’exercici de llengua estrangera no implica que el candidat/a 

tingui d’acreditar amb posterioritat el coneixement d’un idioma modern, com 

exigeix la normativa vigent per a l’obtenció d’un Grau acadèmic: aquesta 

acreditació tindrà lloc una vegada matriculat i dins el seu primer any d’estudis. 

22. L’entrevista personal tindrà el mateix objectiu i, per tant, la mateixa normativa 

establerta en les proves d’accés per als majors de 40 anys; tenint la finalitat de 

valorar i apreciar la maduresa i idoneïtat dels candidats/es per a seguir amb èxit 

l’ensenyament superior escollit.  

23. La qualificació final de l’accés als estudis superiors que constarà en l’expedient 

de l’alumne serà la resultant de la mitjana de la prova escrita, que requerirà la 

resolució d’APTE de la fase de l’entrevista personal. 

24. L’accés a la Facultat de Teologia per mitjà de les proves per a més grans de 45 

anys està vedat a les persones amb experiència laboral o professional acreditada, 

que els permeti optar per la via que regula aquesta normativa (cf. Reial Decret 

1892/2008 de 14 de novembre). En canvi, sempre podran optar per les proves 

d’accés per a més grans de 25 anys. 

 

 

Capítol V: Qüestions pràctiques 
 

25. La matrícula a les proves tindrà lloc de la forma següent: 

25.1. Directament a la Facultat de Teologia de Catalunya, a partir de l’1 d’abril 

i fins les 19 hores del dimarts, dia 30 d’abril de 2020, indicant a quin dels 

Centres es vol accedir.  
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25.2. La Facultat facilitarà un imprès de matrícula, que serà degudament signat per 

l’interessat i segellat per la Facultat de Teologia, i que anirà acompanyat 

d’una fotocòpia compulsada del DNI, NIE o passaport. 

25.3. En l’imprès de matrícula s’hi farà constar la llengua estrangera a la que 

s’opta, en el cas de la prova d’accés per a majors de 25 anys. 

25.4. La taxa d’inscripció per a cada una de les proves, incloent-hi tots els 

exàmens, així com l’entrevista personal ―en el cas de la prova per a majors 

de 40 anys i per a majors de 45 anys― serà de 115,00 €. 

26. La Facultat de Teologia de Catalunya convoca les proves d’accés de l’any 

2020 en les dates següents: 

26.1. Per a la fase general (majors de 25 anys i majors de 45 anys) el dimecres, 

dia 1 de juliol de 2020, a les 10 hores del matí a la seu de la mateixa 

Facultat, o a la seu dels Centres afiliats i Instituts vinculats, mentre aquests 

executin la convocatòria en el mateix dia i hora de la Facultat, donat que tan 

sols es disposarà d’un únic formulari. 

26.2.  La fase específica per als majors de 25 anys tindrà lloc el dimecres, dia 8 

de juliol de 2020, a les 10 hores del matí, en el mateix lloc on s’haurà 

realitzat la fase general.  

26.3. L’entrevista personal per als més grans de 40 i de 45 anys tindrà lloc 

exclusivament a la seu de la Facultat de Teologia (C/ Diputació, 231 - 

08007 BARCELONA) el dimecres, dia 8 de juliol de 2020, a partir de 

les 10 hores del matí i d’acord amb l’horari que s’haurà assenyalat 

particularment. 

27. No es permet utilitzar durant les proves cap tipus d’informació (apunts, llibres, 

etc.), ni telèfons mòbils o altres aparells electrònics no autoritzats. 

28. Cal mantenir al llarg del desenvolupament dels exàmens un silenci absolut i una 

adequada correcció personal. El tribunal té la capacitat legal per expulsar de l’aula 

els candidats/es que incompleixin les normes elementals d’ètica o d’ordre propis 

d’un examen i per anul·lar-los les proves. 

29. Els exàmens no es poden respondre en llapis, ni amb tinta vermella o verda. 

30. Els resultats de les proves es publicaran a partir del dilluns, dia 13 de juliol de 

2020, podent sol·licitar una revisió de les qualificacions obtingudes abans del 20 

de juliol de 2020.  

31. Les proves sobre els quals s’hagi presentat sol·licitud de revisió, aquesta 

s’executarà de la forma següent: 

31.1. Els exàmens seran corregits de nou per un tribunal especial format pel 

Degà de la Facultat i dos professors o professores no pertanyents a la 

Comissió Avaluadora, designats pel Degà. Les noves qualificacions seran 

el resultat de la mitjana aritmètica de les correccions efectuades per aquest 

tribunal. 

31.2. L’acreditació de l’experiència laboral o professional de les proves de més 

grans de 40 anys serà revisada de nou pel tribunal acabat d’esmentar, 

després d’haver atès les observacions de l’interessat, que sempre les farà 

per escrit. 

31.3.  Les noves qualificacions reemplaçaran les inicials i, per tant, poden ser 

més baixes o més altes que les inicialment atorgades. 
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31.4. La resolució fruit d’aquesta nova revisió serà inapel·lable. 

32. Com determina el Reial Decret 1619/2011 de 14 de novembre, aquestes proves 

tan sols tindran efectes per a l’accés als Centres Superiors de l’Església Catòlica; 

d’aquí que la superació de les proves habilitarà l’accés als estudis de Ciències 

Eclesiàstiques a qualsevol Facultat o Universitat de l’Església Catòlica.                                                                      

 

Barcelona, 17 d’abril de 2020 

(modificació de les dates dels exàmens amb motiu del confinament pel Covid 19) 

 
 


