
 

ACCESSOS 
 

Cicles formatius de grau superior 

 

 

L’accés per a l’alumnat que sol·licita l’ingrés per cursar primer dels Cicles Formatius de 

Grau Superior es podrà fer segons les següents vies: 

Via 1 : ACCÉS DIRECTE 

Tindran dret a accés directe els aspirants que estiguin en possessió d’alguna de les 

següents titulacions: 

 Títol de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny d’una família professional 

relacionada amb els ensenyaments que desitja cursar, o títol declarat equivalent 

 Títol de Batxillerat modalitat Arts o de Batxillerat Artístic Experimental 

 Títol superior d’Arts Plàstiques de qualsevol especialitat, o títol declarat equivalent 

 Títol superior de Disseny de qualsevol especialitat, o títol declarat equivalent 

 Títol superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals en les diferents 

especialitats 

 Llicenciatura en Belles Arts 

 Arquitectura 

 Enginyeria tècnica en Disseny Industrial 

 També estan exemptes de realitzar la prova específica aquelles persones que 

acreditin tenir experiència laboral d’almenys un any, relacionada directament amb 

les competències professionals del cicle formatiu al qual es vol accedir. 

L’acreditació s’ha de fer amb un certificat d’empresa o amb la certificació d’alta en 

el cens d’obligats tributaris, en el cas de treballadors autònoms. 

Aquests aspirants hauran de formalitzar la inscripció a la secretaria de l’escola o 

mitjançant la pàgina web amb el lliurament dels documents exigits pel centre, en el 

termini establert. 

Via 2 : ACCÉS AMB REQUISITS ACADÈMICS 

Es poden inscriure per a la realització de la prova d’accés específica els aspirants que 

tenguin alguna de les següents titulacions:  

 Títol de Batxillerat o equivalent 

 Títol de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny 

 Títol de Graduat en Arts Aplicades i Oficis Artístics corresponent al pla d'estudis 

de 1963 o del pla experimental 

 Títol de tècnic especialista o de tècnic superior, dels ensenyaments de Formació 

professional 

 Haver superat altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics amb algun 

dels anteriors 

 Titulació universitària o equivalent 

 Tenir superada la prova d’accés a la Universitat per a més grans de 25 anys 

 

Aquests aspirants hauran de formalitzar la inscripció a la secretaria de l’escola o 

mitjançant la pàgina web seguint les següents instruccions amb el lliurament dels 

documents exigits pel centre, en el termini establert. 
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Una vegada admesos, hauran de superar la prova d’accés específica als Cicles 

Formatius d’Arts Plàstiques i Disseny. 

Via 3 : ACCÉS SENSE REQUISITS ACADÈMICS 

Poden accedir als ensenyaments artístics professionals d’arts plàstiques i disseny de 

grau superior, sense estar en possessió dels requisits acadèmics d’accés, els qui 

acreditin, mitjançant la superació d’una prova d’accés, posseir la maduresa en relació 

amb els objectius de batxillerat, i compleixin els següents requisitis: 

 Més grans de 19 anys o els compleixen l’any natural en què es convoca la prova.  

 Més grans de 18 anys, si acrediten estar en possessió d’un títol de tècnic 

relacionat amb aquell al qual es vol accedir i que no tenen la titulació exigida per a 

l’accés als ensenyaments artístics professionals. (Només per a cicles formatius de 

grau superior) 

Aquests aspirants hauran de formalitzar la inscripció a la secretaria de l’escola o 

mitjançant la pàgina web amb el lliurament dels documents exigits pel centre, en el 

termini establert. 

Una vegada admesos, hauran de superar la part general i la part específica de la 

prova d’accés als Cicles Formatius d’Arts Plàstiques i Disseny. 

 

PROVES D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR 

Part general (per a  aspirants que no tenen els requisits acadèmics) 

Versarà sobre les matèries comunes pròpies del currículum del batxillerat: 

a) Llengua catalana 

b) Llengua castellana 

c) Filosofia 

d) Història 

e) Idiomes estrangers 

Se seleccionaran quatre de les cinc matèries proposades i es desenvoluparà per escrit 

una qüestió d’entre quatre, de cadascuna de les matèries triades. 

 

Part específica (per a tothom excepte els accessos directes) 

La part específica de la prova d’accés consta de dos exercicis: 

1.- Primer exercici: Realització de diferents esbossos a partir d’un model. 

En aquest exercici es valorarà la sensibilitat artística i la creativitat de l’aspirant, la 

capacitat compositiva i comunicativa i el sentit de la funcionalitat. 

Per a aquesta prova, l’aspirant aportarà el material següent: grafit, material de color a 

elecció de l'aspirant i cartolina A3 adequada a la tècnica escollida. 

2.- Segon exercici: Realització d’una imatge o un volum, amb els mitjans recomanats 

per a cada cicle, d’un tema proposat. 

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2015/10308/564909/decret-35-2015-de-15-de-maig-pel-qual-s-estableix-
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Es valorarà la capacitat de l’aspirant per concretar les seves idees i presentar-les 

correctament, les capacitats de representació i comunicació, així com el sentit artístic i 

la sensibilitat demostrades en el seu treball. 


