
 ACCESSOS ALS ESTUDIS SUPERIORS DE DISSENY 
 

L’accés per a l’alumnat que sol·licita l’ingrés per cursar primer dels estudis superiors 

de disseny es podrà fer segons les següents vies: 

Via 1 : AMB TÍTOL DE BATXILLERAT 

Estar en possessió del títol de batxillerat (de qualsevol modalitat) i superar la prova 

d’accés específica als Estudis Superiors de Disseny. 

Via 2 : DIRECTE 

Estar en possessió del Títol de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny o títols 

declarats equivalents. 

Hi ha un percentatge de places reservat per a alumnes amb dret a accés directe. 

S’han d'inscriure igualment i seran acceptats per ordre de mitjana d’expedient 

acadèmic. Si les places s'acaben, es podran presentar a les places d'accés mitjançant 

prova específica. 

Via 3 : AMB PROVA D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER MAJORS DE 25 ANYS 

Haver superat la prova d’accés a la universitat  per a majors de vint-i-cinc anys i 

superar la prova d’accés específica als Estudis Superiors de Disseny. 

Via 4 : SENSE REQUISITS ACADÈMICS 

Les persones més grans de devuit anys que no tenen els requisits acadèmics exigits 

per a l’accés als ensenyaments artístics superiors han de reunir els següents requisits: 

1. Complir 18 anys o més durant l’any natural en què es convoqui la prova. 

2. Superar la prova que acrediti que l’aspirant té la maduresa en relació amb els 

objectius del batxillerat. Per això l’aspirant té vàries opcions: 

a) Tenir superada una prova d’accés a cicles formatius de grau superior. 

b) Tenir superada la part general d’una prova d’accés al grau superior dels 

ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny, que versarà sobre les 

matèries comunes del currículum del batxillerat: 

. Llengua castellana i Literatura 

. Filosofia 

. Història 

. Llengua estrangera: anglès 

. Llengua catalana 

L’aspirant seleccionarà  quatre de les cinc matèries proposades i 

respondrà una qüestió d’entre quatre, de cadascuna de les matèries 

triades. 

http://boib.caib.es/pdf/2008107/mp2.pdf
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c) Tenir superada una prova d’accés de caràcter general als ensenyaments 

esportius de règim especial de grau superior o a formacions esportives de nivell 

III. 

d) Tenir superada la prova d’accés a mòduls professionals de nivell 3. 

3. Superar la prova específica d’accés per al Títol Superior de Disseny. 

(En cap cas són necessàries les Proves d’accés a la Universitat) 

  

PROVA D'ACCÉS ESPECÍFICA ALS ESTUDIS SUPERIORS DE DISSENY 

La prova específica d'accés als ensenyaments artístics superiors de Disseny constarà 

de dos exercicis: 

1- Primer exercici, escrit i de caràcter teòric. Durada màxima de una hora i mitja. 

Consisteix en l'anàlisi i la crítica d'un text, una imatge o sèrie d´imatges o material 

gràfic proporcionats pel tribunal, procedents dels mitjans habituals de comunicació i de 

la informació relativa a les diferents manifestacions del disseny. 

En aquest exercici es valorarà: 

- El grau de maduresa en quant a la comprensió de conceptes. 

- L'adequada utilització del llenguatge i expressió escrita. 

- La capacitat d'anàlisi, de síntesi i de relació. 

2- Segon exercici, de caràcter pràctic, versarà sobre el material proposat pel tribunal, 

referent a realitats bi o tridimensionals que serviran de models (durada dues hores). 

L’alumne podrà triar una de les tres propostes: 

OPCIÓ A- Exercici de caràcter descriptiu que consisteix en la representació del model 

proposat, amb les tècniques pròpies del dibuix tècnic.   

En aquest exercici es valorarà: 

- El maneig del dibuix tècnic com a destresa i recurs per analitzar, sintetitzar i 

representar. 

- La utilització del dibuix tècnic com a instrument per comunicar la informació 

significativa que es vol transmetre. 

OPCIÓ B- Exercici de caràcter analític-descriptiu que consisteix en la representació 

del model proposat, amb les tècniques pròpies del dibuix artístic. 

En aquest exercici es valorarà: 
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- El maneig del dibuix a ma alçada com a destresa i recurs per analitzar, 

sintetitzar i representar. 

- La utilització del dibuix a ma alçada com a instrument per comunicar la 

informació significativa que es vol transmetre. 

OPCIÓ C- Exercici de caràcter creatiu-comunicatiu que consisteix en el 

desenvolupament d’una proposta de disseny a partir d'una reinterpretació creativa del 

model proposat. 

En aquesta opció es valorarà: 

- La qualitat de la proposta de reinterpretació del model quant a 

singularitat i adequació a l'enunciat de l'exercici. 

- L'adequació i correcció de la comunicació gràfica. 

QUALIFICACIÓ 

La qualificació final de la prova específica d'accés serà la mitjana ponderada de les 

qualificacions obtingudes en els dos exercicis, valorant-se el primer exercici en un 40% 

i el segon exercici en un 60%. Aquesta qualificació final s'expressarà en termes 

numèrics, utilitzant per a això l’escala de zero a deu, amb dos decimals, arrodonint-se 

a la centena més propera i, en cas d'equidistància, a la superior. 

Per a la superació de la prova d'accés s'exigirà una qualificació final de 5 o superior. 


