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La Selectivitat a l’Escola ISC 
  

Des de l’any 1998 la nostra escola ha format centenars d’estudiants en el seu accés a la 
Universitat, oferint-los una preparació àmplia, estimulant i exitosa.  

La formació  
  

El curs intensiu de Selectivitat d’Escola ISC dura 6 mesos, de mitjan gener fins a la 
realització de les proves; i es pot realitzar presencialment en horari de dissabtes. 
 
La preparació compta amb un equip de professors especialitzats en la formació d’accés 
a la Universitat, que atenen totes les demandes dels estudiants: consolidació d’hàbits 
d’estudi, motivació constant, entrenament eficaç i avaluació continuada dels propis 
progressos. 
 

Els serveis del curs  
  

El curs intensiu de Selectivitat d’Escola ISC ofereix els següents serveis acadèmics: 
 

 Horari presencial de dissabtes 

 Grups de fins a 8 persones 

 Material docent d’edició pròpia i material d’avaluació 

 Avaluació contínua i una simulació 

 Espai per a tutoria individualitzada 

 Butlletí periòdic de seguiment de l’alumne per a les famílies 
 

Per als estudiants que vulguin cursar estudis amb prova d’aptitud personal (PAP), 
s’ofereix un grup de 3 hores setmanals presencials a la setmana (vegeu horari). 
 
Escola ISC facilita informació sobre la convocatòria en curs, sobre els tràmits i sobre 
recursos educatius; també ofereix la possibilitat de realitzar des de l’escola la matrícula 
de la Selectivitat. 
 

El calendari 2023  
  

 

Inici del curs: dissabte, 21 de gener 
 

Primer període de docència: del dissabte 21 de gener al dissabte 1 d’abril 
Segon període de docència: del dissabte 15 d’abril al 10 de juny 

Simulació d’exàmens: 27 de maig 
 



L’horari 2023  
  

Escola ISC organitza el curs de Selectivitat segons el següent horari: 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El curs 2023 és presencial i, a nivell teòric, es presenten els continguts de cada 
assignatura, es fa un desenvolupament teòric de cada part i s’explica com usar els 
materials de suport i d’avaluació. 
 
A nivell pràctic, es consolida l’aprenentatge mitjançant la revisió dels materials 
d’avaluació, es detecten necessitats concretes, es treballen qüestions de fons i es 
potencia la realització d’exercicis. 
 

Les Proves d’Aptitud Personal - PAP  

  
Escola ISC també prepara, com cada any des de gener, les PAP per accedir als graus 
universitaris d’Educació infantil i d’Educació Primària de les Universitats públiques i 
privades de Catalunya (vegeu fulletó específic). 
 
Preparem els continguts de les àrees de Competència comunicativa i raonament crític, i 
de Competència logicomatemàtica; mitjançant materials i docència presencial setmanal. 
 

Preus del curs  
  

Matrícula i materials: 40€ 

 PAU: una assignatura (curs complet): 425€ (en un o dos pagaments) 

 PAU: dues assignatures (curs complet): 800€ (en un, dos o tres pagaments) 

 PAU: tres assignatures (curs complet): 1050€ (en un, dos o tres pagaments) 
 PAP: 345€ (en un o dos pagaments) 

 

Horari de Recepció i Secretaria  
 
 

 
Dilluns a divendres, de 9 a 14 i de 15 a 18 

 

Per a informació personalitzada, concerteu entrevista al 93.453.11.98 

 
 
 

Altres assignatures no presents en aquests 

horaris tenen possibilitat d’organitzar-se en 

funció de la demanda i de la disponibilitat 

dels professors (Història de l’art, Literatura, 

Física, etc.). 

La preparació de les PAP és només 

presencial. 
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Quadre resum de l’accés a la Universitat 2023 
 
 

 

 
 
 

Alguns enllaços d’interès per a la Selectivitat 2023 
 

 Canal Universitats (Generalitat de Catalunya) 

 Preguntes freqüents sobre l’accés a la Universitat (Generalitat de Catalunya) 

 Via Universitària: ser estudiant universitari avui (document de la Fundació Jaume Bofill) 

 Escola Superior d’Arts aplicades i Disseny (ESDAP) 

 Accés a la Universitat per als majors de 25 i de 45 anys (Escola ISC) 

 
 
 

 
 

des de 1998 a Barcelona 

www.escolaisc.cat 
info@escolaisc.cat 

http://universitats.gencat.cat/ca/pau/index.html
http://universitats.gencat.cat/ca/altres_pagines/preguntes_frequents/pau_i_altres/
https://www.fbofill.cat/sites/default/files/ViaUniversitaria_doctreball_010616.pdf
http://www.esdap.cat/p/1/1/0/ESDAP
http://www.escolaisc.cat/wp-content/uploads/2020/05/Majors-de-25-Fullet%C3%B3-20-21.pdf
http://www.escolaisc.cat/
mailto:info@escolaisc.cat

