
_______________________ 
23 de febrer de 2017 

 

CONVOCATÒRIA 2017 

Accés per a més grans de 40 anys 

(inclou MG45 anys únicament per convocar-los a entrevista) 

 

 del 15 al 28 de febrer, inscripció dels candidats que vulguin accedir per aquesta via a través del 
portal 
http://accesnet.gencat.cat 
 

 l’11 d’abril publicació a la web dels resultats de la Fase 1 i la convocatòria de l’entrevista per 
als candidats que l’han superada. 
 

 del 18 al 24 d’abril, termini perquè la Comissió de Valoració realitzi les entrevistes i emeti 
l’acta. 
 

 entre el 2 i el 5 de maig publicació a la web dels resultats de l’entrevista. 
 

 del 6 al 8 de juny (provisional), inscripció a l’entrevista per a MG45 anys a través del portal 
http://accesnet.gencat.cat 
 

 entre el 14 i el 27 de juny, termini per convocar als candidats per a les entrevistes de MG45 
anys i les realitzin. 
 

 el 27 de juny es publiquen els resultats de les entrevistes de MG45 anys a la web. 

Aspectes per recordar: 

.- Les persones que opten per la via d’accés per a MG40 anys només poden optar a un sol ensenyament 

i a una sola Universitat. Les que opten per la via de MG45 anys poden preinscriure l’entrevista en les 

universitats que imparteixin l’estudi de la seva elecció. 

.- La primera fase de valoració és eliminatòria. 

.- La superació d’ambdues fases no dóna dret de forma automàtica a l’adjudicació d’una plaça. Caldrà 

participar en el procés d’assignació de plaça, mitjançant la preinscripció universitària. 

.- Si s’opta a un estudi amb PAP caldrà realitzar la prova corresponent. 

Places que oferim a TecnoCampus  de MG40 anys: 

 Grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació (1 plaça) 

 Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals (1 plaça) 

 Doble titulació Administració d'Empreses i GI / Màrqueting i CD (1 plaça) 

 Grau en Infermeria (1 plaça) 

 Grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació (1 plaça) 

 Grau en Enginyeria Mecànica/ Grau en Enginy. Electrònica Industrial i Automàtica (1 plaça) 

 Grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació – docència en anglès (1 plaça) 

 Doble titulació Turisme i Gestió del Lleure/ Administració d'Empreses i GI (1 plaça) 

 Grau en Logística i Negocis Marítims (1 plaça) 
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