
Graduat/ada en ESO, o cursant 4t d’ESO
o titulació/acreditació equivalent

ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

Cicle formatiu de grau mitjà

Títol de tècnic/a d’arts plàstiques
i disseny

Part específica de la prova

Part específica: Consta d’un exercici, a escollir entre dues propostes d’execució gràfico-plàstica, relacionat amb la matèria d’educació visual i plàstica de l’ESO.

3. QUALIFICACIÓ

Quan la qualificació global sigui igual o superior a 4, se’ls podrà sumar, si escau, un 20 % de la qualificació obtinguda en la formació de la prova d’accés (si la qualificació 
de la formació és igual o superior a 5); o un 20% de la qualificació amb què ha superat el programa de qualificació professional inicial (PQPI) o el programa de formació i 
inserció (PFI) amb nota inferior a 8.

4. EXEMPCIONS

Es poden demanar les següents: llengua catalana, part cientificotecnològica, part comuna, part específica.
S’ha de presentar la sol·licitud corresponent, formalitzar la inscripció a la prova i pagar la taxa.

Sense ESO o titulació/acreditació equivalent: Tenir com a 
mínim 17 anys o complir-los el mateix any de la prova

Part comuna o general
+ part específica

Convocatòria 2020

Proves d’accés a ensenyaments artístics d’arts plàstiques i disseny

Part comunicativa i social
Competència en llengua catalana (15 %)
Competència en llengua castellana (15 %)
Competència en llengua estrangera (anglès o francès) (10 %)
Competència social i ciutadana (10 %)

Part cientificotecnològica
Competència d’interacció amb el món físic (12,5 %)
Competència en tecnologies (12,5 %)

Part matemàtica
Competència matemàtica (25 %)

Grau mitjà

1. REQUISITS

2. CONTINGUT

Part comuna. Té tres parts:



2. CONTINGUT

Part comuna: llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i una quarta a escollir entre història i matemàtiques (si es tria l’opció 
de matemàtiques, es pot accedir als cicles de formació professional).

Part específica: consta d’un exercici en què l’alumne/a elaborarà una proposta de projecte a escollir entre tres projectes relacionats amb tres àmbits: a) Comunicació i disseny 
(matèries de Cultura audiovisual i Disseny); b) Expressió artística (matèries de Fonaments de les arts i Dibuix artístic); c) Art i tecnologia (matèries de Dibuix tècnic i Disseny).

3. QUALIFICACIÓ

Quan la qualificació global sigui igual o superior a 4, se’ls podrà sumar, si escau, un 20 % de la qualificació obtinguda o en la formació de la prova d’accés (si la qualificació 
de la formació és igual o superior a 5).

4. EXEMPCIONS

Es poden demanar les següents: llengua catalana, part comuna, part específica.
S’ha de presentar la sol·licitud corresponent, formalitzar la inscripció a la prova i pagar la taxa.

Grau superior

1. REQUISITS

Servei d’Orientació – Pla Jove | 3 novembre de 2020
edubcn.cat – Carpeta de l’orientador/a
Informació adaptada de la normativa vigent com a suport
a la tasca orientadora | Codi: C04

ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

Cicle formatiu de grau superior

Títol de tècnic/a superior
d’arts plàstiques i disseny

BATXILLERAT o cursant 2n de batxillerat (excepte modalitat 
d’arts o una altra modalitat amb tres matèries d’arts de la via
d’arts plàstiques) o titulació/acreditació equivalent

Part específica de la prova

TÈCNIC/A d’arts plàstiques i disseny o de formació professional 
inicial d’una família equivalent o cursant l’últim curs del cicle:
Tenir 18 anys o complir-los el mateix any de la prova

Part comuna o general
+ part específica

Part comuna o general
+ part específica

Sense batxillerat o titulació/acreditació equivalent:
Tenir com a mínim 19 anys o complir-los el mateix any de la prova


