Prova d’aptitud personal (PAP) per a l’accés als graus en Educació Infantil
i en Educació Primària.
Per accedir a les carreres universitàries d’Educació Infantil i Educació Primària a Catalunya i a
les Illes Balears, és necessari superar unes proves que avaluen determinades aptituds personals
necessàries a aquest àmbit professional. Aquestes són: competència comunicativa i de
raonament crític i competència logicomatemàtica.
Hi ha diferències entre el que es demana a l’ UIB i el que es demana a Catalunya.
En comú;
S'avaluen dues competències:
●
●

Competència comunicativa i raonament crític.
Competència logicomatemàtica

Diferències;
A l’ UIB, un cop superades les dues proves escrites de forma independent entrareu a una
segona fase d’avaluació on haureu d’elaborar una videopresentació i una entrevista grupal.
-

La videopresentació consisteix en un vídeo de màxim de 2 minuts que ha de seguir un
format de carta de presentació enraonant perquè vols ser mestre/a.
Una entrevista grupal sobre un tema d’actualitat d’educació on s’haurà d’elaborar un
debat on s’hauran d’argumentar determinades posicions al respecte.

A les PAP es poden presentar:
-

Estudiants de batxillerat amb el curs finalitzat o que estiguin cursant segon de
batxillerat.
Estudiants de cicle formatiu de grau superior finalitzat o que l’acabin aquest any.
Estudiants procedents de sistemes educatius estrangers.
Estudiants que NO han superat la PAP anteriorment.

DATES IMPORTANTS

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA
UIB

CATALUNYA

MATRICULA

Dates pendents de confirmar

Del 7 al 15 de febrer

PROVES ESCRITES

21 de maig

2 d'abril

VIDEOPRESENTACIÓ

Data pendent de confirmar

No es fa

ENTREVISTA GRUPAL

28 I 29 de juny

No es fa

PUBLICACIÓ DE RESULTATS

Data pendent de confirmar

3 de Maig

Sol.licitud de revisió

Data pendent de confirmar

Del 3 al 5 de maig

Publicació dels resultats de
revisió

Data pendent de confirmar

17 de maig

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA
UIB

CATALUNYA

MATRÍCULA

Pendent de confirmar

Del 13 al 23 de juny

PROVA

Pendent de confirmar

15 de juliol

PUBLICACIÓ DEL RESULTAT

26 de juliol

SOL.LICITUD DE REVISIÓ

Del 26 al 28 de juliol

PUBLICACIÓ DEL RESULTAT
DE REVISIÓ

9 de setembre

Superació de la PAP.
La qualificació final de la PAP és Apte o No apte.

ENLLAÇOS IMPORTANTS
A la pàgina web de l’ UIB
Pap UIB
A la pàgina web de Canal Universitari es pot consultar tota la informació (models de proves
anteriors, dates, horaris…) i resoldre dubtes.
Pap Catalunya

A TENIR EN COMPTE!!!
SI S’ APROVA LA FASE ESCRITA A CATALUNYA ES POT DEMANAR LA CONVALIDACIÓ DE LA FASE
ESCRITA A L’ UIB, PERÒ S’HAURÀ DE FER L’ ORAL.

