
 

 

POSICIONAMENT SOBRE ACCÉS A LA UNIVERSITAT 

L’Assemblea General del Consell d’Estudiants de Medicina de Catalunya, màxim òrgan de 
representació de tots els estudiants de Medicina de Catalunya, en la sessió celebrada el 7 de novembre 
a les XXX Jornades d’Estudiants de Medicina de Catalunya, celebrades telemàticament, ha adoptat 
l’acord d’aprovar el següent posicionament. 

CONTEXT  

Segons la última actualització del BOE Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (30/09/2020), 
concretament, l’article 38 sobre l’admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau des del títol 
de Batxillerat o equivalent: 

1. Les Universitat podran determinar l’admissió als ensenyament universitaris oficials de grau 
d’alumnes que hagin obtingut el títol de Batxillerat o equivalent exclusivament pel criteri de la 
qualificació final obtinguda al Batxillerat. 

2. A més, les Universitats podran fixar procediments d’admissió als ensenyaments universitaris oficials 
de grau d'alumnes que hagin obtingut el títol de Batxillerat o equivalent, d'acord amb la normativa 
bàsica que estableixi el Gobierno, que haurà de respectar els principis d'igualtat, no discriminació, 
mèrit i capacitat. Aquests procediments s'utilitzaran, al costat del criteri de la qualificació final 
obtinguda en el Batxillerat, algun o alguns dels següents criteris de valoració: 

a) Modalitat i matèries cursades en el batxillerat, en relació amb la titulació triada. 

b) Qualificacions obtingudes en matèries concretes dels cursos de Batxillerat o de l'avaluació 
final d'aquesta etapa. 

c) Formació acadèmica o professional complementària. 

d) Estudis superiors cursats amb anterioritat. 

A més, de forma excepcional, podran establir avaluacions específiques de coneixements i/o de 
competències. 

La ponderació de la qualificació final obtinguda en el Batxillerat ha de tenir un valor, com a mínim, de 
el 60% del resultat final del procediment d'admissió. 

Les universitats poden acordar la realització conjunta de tot o part dels procediments d'admissió que 
s'estableixin, així com el reconeixement mutu dels resultats de les valoracions realitzades en els 
procediments d'admissió. 
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CONTEXT TEÒRIC SOBRE LA PROVA D’APTITUD PERSONAL 

A partir del curs 2022-2023, s’aplicarà una prova d’aptitud personal (PAP) a totes aquelles persones 
que vulguin entrar a la carrera de Medicina a Catalunya. Aquesta mesura proposada pel Grup de 
Treball per a la Millora dels Estudis de Medicina (Consell Interuniversitari de Catalunya), vol assegurar 
el component humanístic en el perfil de l'alumnat. 

En aquesta prova s’examinaran les següents aptituds: orientació al pacient, col·laboració professional, 
professionalisme, valors ètics i orientació social: 

1. D’aptituds d'orientació al pacient, com "comunicació, empatia, servei, respecte, altruisme o 
no discriminació". 

2. De col·laboració professional (lideratge, treball en equip...). 

3. Professionalisme (rendició de comptes, compromís i responsabilitat social). 

4. Actituds personals com honestedat, transparència, superació de la frustració o autocontrol. 

5. Valors ètics com la integritat, la responsabilitat en la presa de decisions difícils. 

6. Orientació social, en la línia de tenir competències culturals, habilitats socials i capacitat per 
resoldre conflictes). 

 

Font:  
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EL CEMCAT EXPOSA: 

El Consell d’Estudiants de Medicina de Catalunya es posiciona a favor de l’aplicació de la prova 
d’aptitud personal (PAP) a tot l'alumnat que vulgui accedir al grau de Medicina a Catalunya.  

La majoria de l'alumnat de Medicina no es posiciona respecte la necessitat d’avaluar altres aptituds a 
més a més de les esmentades (orientació al pacient, col·laboració professional, professionalisme, 
valors ètics i orientació social) o considera que no cal avaluar altres aptituds addicionals.  
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