
  
  

Proves d’accés als estudis de Grau de  

Blanquerna Salut 
  
Els futurs estudiants de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL, un cop formalitzada 

la preinscripció, hauran de realitzar una prova d’accés, la qual consta de dos instruments que 

tenen com a finalitat establir una ordenació numèrica dels estudiants d’acord amb un procés 

d’admissió orientat als seus estudis futurs, i no poden ser mai enteses com un test que mesura 

la capacitat intel·lectual del futur estudiant. Es tracta de tenir un perfil, a nivell individual, de les 

característiques i aptituds personals per desenvolupar la tasca corresponent a la titulació; dels 

interessos i preferències professionals i de les motivacions del candidat per cursar els nostres 

estudis.  

  

Les proves que es realitzaran són:  

  

Prova 1: Redacció en llengua castellana, catalana o francesa sobre un tema a 

desenvolupar i la motivació que té l’estudiant pels estudis escollits, amb la finalitat de 

valorar la capacitat de comunicació escrita (capacitat d’anàlisi, síntesi, presentació, 

correcció ortogràfica...). 

Prova 2: Qüestionari sobre valors personals. Fites i objectius, ordre i mètode, practicitat, 

decisió.  

Prova 3: Amb l’objectiu d’identificar el nivell de coneixement (escrit, oral) de la llengua 

anglesa, s’inclou una prova de nivell B1 per conèixer la capacitat de comprensió i 

comunicació del futur alumne. Aquesta prova té un valor purament orientatiu. D’acord 

amb la legislació vigent, l’alumne haurà d’acreditar, en acabar els estudis, el coneixement 

d’una llengua estrangera, en especial, la llengua anglesa, d’entre les establertes en les 

proves per a l’accés a la universitat (PAU), amb un nivell equivalent al B2 del Marc 

europeu comú de referència per a les llengües (MERC) del Consell d’Europa.  

  

El futur estudiant ha de presentar-se per fer la prova d’accés en la data i hora assignada en el 

moment de formalitzar la sol·licitud de plaça, havent de dur el seu DNI o passaport com a 

document identificatiu.  

Per contestar la prova, cada estudiant ha de portar un llapis, una goma i un bolígraf. 

  

Altres aspectes a tenir en compte:  

  

- La durada aproximada de les proves és de 2-3 h  

 

- En el cas de necessitar adaptacions educatives especials (dislèxia, TDAH...) s’haurà 
de comunicar com a molt tard  una setmana abans de la realització de la prova d’accés 
i aportar la documentació que ho acrediti.   


