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Instruccions per al Test online d’Admissió a Esade 

Per accedir al Grau en Direcció d’Empreses-BBA, els nostres candidats han de complir diversos requisits, entre els 
quals realitzar el test d’admissió d’Esade (TAE).

A continuació, us facilitem un petit tutorial amb alguns exemples que us poden ser útils com a guia per a preparar el 
nostre test d’admissió. 

Test d’admissió d’Esade (TAE)

El test es divideix en 4 seccions i dura un total de 3 hores (180 minuts):

1. Suficiència d’informació (30 minuts): Permet avaluar la capacitat per interpretar textos amb fluïdesa, aplicant 
correctament els processos mentals associats a la categorització de conceptes i informacions verbals, desglossant 
correctament la idea principal de les idees secundàries i/o complementàries necessàries per extreure conclusions 
correctes a partir d’un text escrit.

2. Càlcul numèric (35 minuts): Permet valorar la capacitat per fer operacions amb nombres, xifres i/o signes 
aritmètics, i triar amb rapidesa i precisió la resposta correcta entre diferents resultats opcionals.

3. Raonament lògic (35 minuts): Permet valorar la capacitat per identificar els criteris lògics aplicats a seqüències.

4. Test de nivell d’anglès (80 minuts)

→ Prova escrita (20 minuts): Permet valorar les competències d’expressió escrita, raonament, ús de l’idioma, 
estructuració d’arguments i correcció ortogràfica i gramatical.

→ Preguntes d’opció múltiple (60 minuts). 

El TAE d’Esade incorpora diferents proves amb preguntes de dificultat creixent.

A continuació, us oferim una descripció breu de cadascuna de les proves, juntament amb una sèrie d’exemples.

Amb aquests exemples previs, no pretenem que practiqueu i adquiriu agilitat a l’hora de fer les proves, sinó que conegueu 
el tipus de proves que fareu en el procés d’admissió. Està comprovat que el rendiment en aquestes proves no millora 
significativament amb la repetició o amb la pràctica, sinó que els resultats depenen fonamentalment de la concentració 
a l’hora de fer les proves i del potencial i la capacitat de la persona que contesta.
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Aquí teniu alguns exemples de preguntes: 

1. L’autor del text sosté que:

I. L’educació que rep una persona és una de les 
causes definidores per crear uns patrons de 
conducta determinats.

II. Els valors arrelats difícilment es veuen afectats pels 
canvis que s’esdevenen a l’entorn.

III. Els valors es podrien mantenir estables si l’adaptació 
als esdeveniments socials i als canvis és menor.

A. Només I
B. Només II
C. Només III
D. Només I i III
E. I, II i III

2.  Segons el text, quina posició defensa l’autor?

A. Els valors són patrons de conducta que evolucionen 
amb el pas dels anys i amb els esdeveniments que 
tenen impacte en l’entorn.

B. Com més adaptable és una persona, menys estables 
són els seus valors perquè es veuen influïts pels 
canvis.

C. No defensa una posició clara; indica que els valors 
són inestables i, per tant, la conducta de les 
persones no segueix un patró determinat.

D. L’impacte que han tingut en el món determinats 
esdeveniments recents ha accelerat el canvi en el 
comportament de les persones.

Contingut: En aquesta prova, es presenten una sèrie de textos i cadascun d’ells va seguit de cinc frases (A, B, 
C, D i E).

Tasca: Comprendre el text i indicar quina de les opcions és la correcta segons la informació continguda al text, 
tenint en compte que us trobareu amb alguna d’aquestes dues preguntes:

→ Quina de les afirmacions següents ES POT derivar del text anterior?
→ Quina de les afirmacions següents NO ES POT derivar del text anterior?

Només una de les cinc opcions és correcta. Fixeu-vos bé en la pregunta que encapçala les cinc frases. Els 
errors penalitzen; per tant, intenteu treballar amb precisió i eviteu respondre a l’atzar. La penalització per a cada 
resposta incorrecta en aquesta prova és de 0,25.

SUFICIÈNCIA D’INFORMACIÓ (30 minuts / 16 preguntes)

EXEMPLE 1

Cada persona, a l’hora d’actuar, segueix uns patrons de conducta que poden estar determinats per diferents causes, 
relacionats amb la societat o amb la cultura de l’època, o bé per l’educació rebuda que s’ha transmès a les famílies 
amb el pas dels anys. Aquests valors educacionals poden ser estables o no, en funció del grau d’adaptació de les 
famílies a l’evolució dels comportaments socials. Aquesta evolució ha avançat als darrers anys a causa del canvi 
extraordinari que determinats esdeveniments han produït en el món. Però el que realment caldria qüestionar-se és 
si la transformació es produeix sobre tots els valors o bé els més arrelats constitueixen un element definidor de la 
conducta social de les persones.
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EXEMPLE 2

L’empresa YYY ha triplicat els ingressos en 5 anys i ha doblat els costos. Si a l’any X-5 el seu benefici brut era 
de 234.000 €, amb uns ingressos de 1.360.000, quin fou el seu benefici a l’any X?

A. 454.800 €
B. 3.846.000 €
C. 1.828.000 €
D. 1.213.500 €

EXEMPLE 3

Quin és el valor de x i de y? 

(1) 3x = 150 - 2y
(2) 4x = 240y

A. La fórmula (1) per si SOLA és suficient, però la fórmula (2) per si SOLA no és suficient.
B. La fórmula (2) per si SOLA és suficient, però la fórmula (1) per si SOLA no és suficient.
C. Ambdues fórmules EN CONJUNT són correctes, però CAP fórmula per si SOLA és suficient.
D. Cada fórmula per si SOLA és suficient.
E. Les fórmules (1) i (2) EN CONJUNT NO són suficients.
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CÀLCUL NUMÈRIC (35 minuts / 48 preguntes)

Contingut: Aquest test consta d’una sèrie de problemes de tipus numèric que exigeixen fer càlculs ràpids i 
precisos. No es permet fer servir la calculadora ni fer cap tipus d’anotació.

Tasca: a cada pregunta, es presenta una operació numèrica en què apareix un interrogant en alguna part de 
l’operació. Heu de decidir el nombre (resultat) o el signe de l’operació que reemplaça l’interrogant entre les 5 
opcions de resposta que es presenten a la dreta (A, B, C, D i E).

Només una opció és correcta. Els errors penalitzen; per tant, intenteu treballar amb precisió i eviteu respondre 
a l’atzar. La penalització per a cada resposta incorrecta en aquesta prova és de 0,25.

EXEMPLE 1

? ÷ 4 = 8 A B C D E
24 2 32 16 20

EXEMPLE 2

? ÷ 5 = 10 A B C D E
54 60 40 50 20

EXEMPLE 3

9 = 4,5 x ? A B C D E
1,5 2 3 3,5 4

EXEMPLE 4

8 ? 4 = 3 x 4 A B C D E
+ - x / Cap
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RAONAMENT LÒGIC (35 minuts / 45 preguntes)

Contingut: Cada pregunta d’aquest test consta d’una sèrie de diagrames, que segueixen una seqüència lògica.

Tasca: Seleccionar, entre cinc opcions, el diagrama que continuaria lògicament la sèrie. Les cinc opcions (A, B, 
C, D i E) es troben a continuació de cada sèrie.

Només una opció és correcta. Els errors penalitzen; per tant, intenteu treballar amb precisió i eviteu respondre 
a l’atzar. La penalització per a cada resposta incorrecta en aquesta prova és de 0,25.

A. B. C. D. E.

EXEMPLE 1

A. B. C. D.

EXEMPLE 2

A. B. C. D.

EXEMPLE 3
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TEST DE NIVELL D’ANGLÈS (80 minuts = 20 minuts/1 escrit + 60 minuts / 100 preguntes) 

Contingut: Avalua la vostra comprensió, la vostra redacció i el vostre vocabulari.

Tasca: Escriure un text tan llarg com sigui possible per contestar la pregunta que es formula. Una vegada consumit 
el temps de redacció, hauràs de contestar diferents tipus de preguntes que mesuraran el teu nivell d’anglès. Cada 
pregunta ofereix diferents opcions de resposta (A, B, C, D o E).

Només una resposta és correcta. Els errors no penalitzen.

EXEMPLE 1

I …..…. born in England.

A. have
B. had
C. am
D. was

EXEMPLE 2

He …..…. two languages.
A. talks
B. say
C. speaks
D. has

EXEMPLE 3

I love ………..

A. travel
B. swimming
C. apple
D. sing
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Respostes correctes als exercicis d’exemple

Suficiència d’informació 1.1D;   1.2D;   2.C;   3.C

Càlcul numèric 1.C;   2.A;   3.B;    4.A;

Raonament lògic 1.A;   2.C;   3.C;

Test de nivell d’anglès 1.D;   2.C;   3.B


