Proves d’accés al grau mitjà corresponents als títols de tècnic dels
ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny
Accés als ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny de
grau mitjà sense requisits acadèmics
La prova ha de constar de dues parts, una part general i una part específica.
•

La PART GENERAL consta d’exercicis de Català, Castellà, Anglès, contingut
Tecnicocientífic i de contingut Sociocultural.

•

La PART ESPECÍFICA consta del desenvolupament per escrit de qüestions
relatives al camp de les arts plàstiques i de fer dibuixos o esbossos a
partir d’un tema, un dels quals ha de servir de base per a la realització
posterior d’un dibuix en color.

A continuació podeu trobar aquesta informació més detallada.
• La primera part o part general, en la qual l’aspirant demostri que té les capacitats,
els coneixements i les habilitats, en relació amb l’educació secundària obligatòria, per
cursar amb aprofitament els ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny
als quals opta. Aquesta ha de constar dels exercicis següents:
a) Un exercici de llengua catalana i literatura, un de llengua castellana i literatura
i un altre de llengua anglesa, en què els aspirants han de desenvolupar per escrit un
comentari de text i han de contestar una sèrie de preguntes a partir del text. Cada
exercici ha de tenir una durada màxima d’una hora.
En aquests exercicis es valoraran la competència lingüística i la maduresa de
l’alumnat en relació amb el currículum de l’educació secundària obligatòria.
b) Un exercici amb continguts tecnicocientífics i un altre amb continguts
socioculturals, que han de consistir en el desenvolupament per escrit de qüestions
referides a aquestes matèries. Cada un dels exercicis ha de tenir una durada màxima
d’una hora.
En aquest exercici es valoraran les capacitats matemàtiques, científiques, tècniques i
socioculturals en relació amb el currículum de l’educació secundària obligatòria.
Aquesta primera part o part general de la prova d’accés és eliminatòria.
Respecte a la puntuació dels cinc exercicis que componen la part general, el tribunal
ha de qualificar numèricament cada un dels exercicis del zero al deu amb un decimal, i
és necessari obtenir una puntuació igual o superior a tres per poder calcular la mitjana
aritmètica dels exercicis.

La qualificació final de la part general de la prova d’accés serà la mitjana aritmètica
dels cinc exercicis que la componen, amb dos
decimals.
La superació de la part general de la prova té efectes i validesa indefinida per a
convocatòries posteriors.
Poden quedar exemptes de fer la part general de la prova les persones que hagin
superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys, si ho
sol·liciten.
Les persones aspirants que superin aquesta primera part de la prova han de fer, amb
posterioritat, la segona part o part específica de la prova d’accés, si no estan
exemptes de fer-la.

• La segona part o part específica, en la qual l’aspirant demostri que té les aptituds i
els coneixements artístics necessaris per cursar amb aprofitament els ensenyaments
professionals d’arts plàstiques i disseny als quals opta.
Aquesta part ha de constar de dos exercicis amb una durada màxima de dues hores
cada un:
a) Un exercici que ha de consistir en el desenvolupament per escrit de qüestions
relatives al camp de les arts plàstiques a partir d’un text escrit i/o la documentació
gràfica que es faciliti.
En aquest exercici es valoraran els coneixements artístics de l’alumnat.
b) Un exercici en què s’han de fer dibuixos o esbossos a partir d’un tema, un dels
quals ha de servir de base per a la realització posterior d’un dibuix en color.
En aquest exercici es valoraran aptituds com la creativitat, la destresa específica i la
capacitat d’observació i percepció.
El tribunal ha de qualificar numèricament cada un dels exercicis del zero al deu, amb
un decimal, i és necessari obtenir una qualificació final igual o superior a cinc per
superar-los.
La qualificació final de la part específica s’obtindrà calculant la mitjana aritmètica, amb
dos decimals, de les puntuacions dels exercicis que la componen.
No es calcularà la mitjana aritmètica de la prova quan en algun exercici l’aspirant hagi
obtingut una puntuació inferior a tres punts.
Els aspirants que no es presentin a algun dels exercicis de la prova figuraran a l’acta
amb l’expressió «NP».
Si un aspirant inscrit no fa cap dels exercicis, la seva qualificació final es consignarà
amb l’expressió «NP».
La part específica de la prova d’accés als ensenyaments professionals d’arts
plàstiques i disseny de grau mitjà té validesa a tot l’Estat espanyol, i superar-la dona
dret a fer la pertinent matrícula a un cicle formatiu de grau mitjà al qual opti la persona
interessada, sempre que hi hagi disponibilitat de places.

La superació de la part específica de la prova d’accés té validesa únicament per
accedir al curs acadèmic per al qual es fa aquesta prova.
La qualificació final de la prova d’accés per a les persones aspirants sense requisits
acadèmics serà la mitjana aritmètica de les dues parts (la general i l’específica). S’ha
d’expressar en termes numèrics, utilitzant una escala del zero al deu amb dos
decimals, i és necessari obtenir una qualificació igual o superior a cinc per superar-la.
Les proves d’accés als ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny de grau
mitjà tenen validesa a tot l’Estat espanyol i superar-les dona dret a fer la pertinent
matrícula a un cicle formatiu de grau mitjà al qual opti la persona interessada, sempre
que hi hagi disponibilitat de places.
Les persones que poden acreditar que tenen necessitats educatives especials o
dificultats específiques d’aprenentatge (dislèxia, disortografia, disgrafia, discalcúlia,
etc.) poden sol·licitar l’adaptació de les condicions en què s’ha de fer la prova. És
necessari justificar aquesta petició amb l’aportació dels documents adients.
Estan exemptes de fer la part específica de la prova d’accés als cicles de grau
mitjà les persones que acreditin tenir una experiència laboral d’almenys un any
relacionada directament amb les competències professionals del cicle formatiu
al qual es vol accedir.
Aquesta experiència laboral s’ha d’acreditar mitjançant un certificat de l’empresa on
s’hagi adquirit l’experiència laboral, en què ha de constar expressament la duració del
contracte, l’activitat exercida i el període de temps en què s’ha realitzat l’activitat. En el
cas de treballadors per compte propi, s’ha d’acreditar per mitjà d’un certificat d’alta en
el cens d’obligats tributaris. En ambdós casos, també s’ha d’aportar un certificat de
vida laboral. En aquest cas, la qualificació final de la prova d’accés per a les persones
aspirants sense requisits acadèmics exemptes de la prova específica serà la mitjana
de la part general de la prova accés.
La persona interessada ha de sol·licitar l’exempció a la secretaria del centre on vol
cursar els estudis i ha de presentar la documentació justificativa, a excepció que
aquesta documentació estigui inclosa en el Catàleg de simplificació documental de
l’Administració pública de la CAIB i la persona interessada doni el consentiment
perquè l’Administració faci la consulta pertinent.
El director del centre ha de resoldre les sol·licituds i ha de publicar una relació de les
persones sol·licitants a les quals es concedeix l’exempció de la part de la prova
corresponent. Així mateix, a petició de la persona interessada es podrà certificar
aquest fet.
L’exempció té efectes per a l’any de la convocatòria.

