
BOIB, butlletí oficial Núm. 035 - 16 / març / 2019 
Núm. 2309 - Decret 15/2019, de 15 de març, pel qual s’estableixen els currículums, en l’àmbit de
les Illes Balears, dels cicles formatius de grau mitjà de tècnic d’Arts Plàstiques i Disseny en
Assistència  al  Producte  Gràfic  Imprès  i  de  grau  superior  corresponents  als  títols  de  tècnic
superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Fotografia, de tècnic superior d’Arts Plàstiques i Disseny
en Il·ustració i de tècnic superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Còmic, pertanyents tots a la
família professional artística de comunicació gràfica i audiovisual, i es regulen l’avaluació i les
proves d’accés dels estudis professionals d’arts plàstiques i disseny 

ANNEX 5 

Requisits d’accés, exempcions i continguts de les proves d’accés, accés sense requisits

acadèmics i regulació i validesa de les proves d’accés al grau mitjà corresponents als

títols de tècnic dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny

1. Requisits generals d’accés als ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà

1. Per accedir als ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà cal tenir el títol de graduat en educació 
secundària obligatòria o un títol declarat equivalent. A aquest efecte, es pot accedir a aquests ensenyaments amb les titulacions i els 
ensenyaments següents:

a)  Títol de tècnic d’Arts Plàstiques i Disseny.
b)  Haver superat els ensenyaments d’arts aplicades i oficis artístics, el tercer curs d’ensenyaments comuns del pla d’estudis 
de 1963 o el segon curs del pla experimental.
c)  Títol de tècnic auxiliar o de tècnic dels ensenyaments de formació professional.
d)  Haver superat altres estudis declarats equivalents, a efectes acadèmics, a algun dels anteriors.

2. A més dels requisits acadèmics assenyalats en l’apartat anterior, s’ha de superar una prova d’accés que permeti demostrar les 
aptituds i els coneixements artístics necessaris per cursar amb aprofitament els ensenyaments, d’acord amb el que s’estableix en 
l’apartat quart d’aquest annex.

2. Accés als ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà sense requisits acadèmics

D’acord amb l’article 52.3 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, poden accedir al grau mitjà d’aquests ensenyaments 
les persones aspirants que no tenguin els requisits acadèmics exigits però superin una prova d’accés. Per accedir-hi per aquesta via, es
requereix que els aspirants tenguin 17 anys com a mínim i que els hagin complert dins l’any de la realització de la prova.

Aquesta prova d’accés consta de les parts següents:

a)  Una part general, perquè 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.
b)  Una part específica, perquè 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.
Per avaluar aquestes proves s’ha de constituir un tribunal, que ha d’estar format pels membres següents:

o El director del centre, que n’ha de ser el president.

o Quatre vocals, com a mínim, designats pel director del centre entre els professors, si és possible amb destinació 
definitiva en el centre.

o El personal assessor que el president consideri necessari.

o Actuarà com a secretari el vocal designat a aquest efecte en l’acta de constitució del tribunal.

El tribunal ha d’elaborar la prova, ha de corregir i qualificar els exercicis, ha de coordinar els criteris d’avaluació i ha de resoldre les 
reclamacions que es puguin presentar. 

El president del tribunal és el responsable de garantir el manteniment rigorós de l’anonimat dels exercicis i ha d’adoptar les mesures 
oportunes per assegurar el desenvolupament correcte de la prova. Qualsevol signe, marca o senyal en els fulls en què es fan els 
exercicis que permeti identificar-ne l’autor implicarà l’exclusió de la prova.



Les persones aspirants o els seus pares o tutors legals poden presentar una reclamació per escrit contra els resultats de la prova 
mitjançant una sol·licitud adreçada al president del tribunal en un termini de dos dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la 
publicació dels resultats. El tribunal ha de revisar la qualificació dels exercicis i ha de resoldre la reclamació en un termini de dos 
dies hàbils comptadors a partir de la recepció de la reclamació i ha d’estendre una acta en què es reflecteixin les decisions que s’han 
pres.

Una vegada resoltes les possibles reclamacions, el tribunal ha de publicar una llista amb els resultats definitius al tauler d’anuncis i a 
la pàgina web de cada centre on s’ha fet la prova i a la web del Servei dels Ensenyaments de Règim Especial, adscrit a la Direcció 
General de Planificació, Ordenació i Centres.

Les persones aspirants que no estiguin conformes amb el resultat de la revisió poden interposar un recurs d’alçada davant el director 
general de Planificació, Ordenació i Centres en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació de la llista amb els 
resultats definitius.

3. Organització i regulació de la prova per a l’accés als ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà 
per a les persones que no tenen els requisits acadèmics i exempcions

La Conselleria d’Educació i Universitat ha de convocar, amb caràcter anual i amb dues convocatòries, les proves d’accés als cicles 
formatius d’arts plàstiques i disseny mitjançant la publicació de la convocatòria corresponent en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears.

La prova d’accés s’ha de fer en el centre públic de l’illa respectiva en què s’imparteixen aquests estudis, sense perjudici que la 
Conselleria d’Educació i Universitat pugui habilitar altres centres docents per fer-hi la prova.

La inscripció a la prova està subjecta al pagament de les taxes que s’estableixen en la normativa que les regula.

La prova ha de constar de dues parts:

La primera part o part general, que 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

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.

4. Prova específica d’accés als ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà amb requisits acadèmics i 
exempcions

Les persones que tenguin els requisits acadèmics d’accés a què es refereix el punt 1 d’aquest annex han de superar la prova específica
d’accés per poder matricular-se en aquests ensenyaments.

La Conselleria d’Educació i Universitat ha de convocar, amb caràcter anual i amb dues convocatòries, les proves específiques d’accés
als cicles formatius d’arts plàstiques i disseny per a les persones que tenguin els requisits acadèmics corresponents mitjançant la 
publicació de la convocatòria corresponent en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

La prova d’accés s’ha de fer al centre públic de l’illa respectiva en què s’imparteixen aquests estudis, sense perjudici que la 
Conselleria d’Educació i Universitat pugui habilitar altres centres docents per fer-hi la prova.



Aquesta prova ha de versar sobre les mateixes matèries que la part específica per a les persones que no tenen els requisits acadèmics i
s’hi han d’aplicar els mateixos criteris de puntuació.

Pel que fa al tribunal, ha de ser el mateix que s’especifica en el punt 2 d’aquest annex.

Les proves específiques 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.

La superació de la prova d’accés té validesa únicament per accedir al curs acadèmic per al qual es fa la prova esmentada.

Estan exemptes de fer la prova específica d’accés al grau mitjà dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny les 
persones que acreditin que compleixen algun dels requisits següents:

 Les persones que tenguin un títol de tècnic o de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny d’una família professional 

relacionada amb els ensenyaments que es volen cursar. 

 Les persones que hagin superat els cursos comuns d’arts aplicades i oficis artístics dels plans d’estudis establerts pel Decret 

2127/1963, de 24 de juliol; els establerts amb caràcter experimental a l’empara del Reial decret 799/1984, de 28 de març, 
sobre regulació d’experiències en centres d’ensenyaments artístics, o els establerts pel Reial decret 942/1986, de 9 de maig, 
pel qual s’estableixen normes generals per a la realització d’experimentacions educatives en centres docents. 

 En tot cas, estan exemptes de fer la prova específica d’accés als cicles formatius de grau mitjà les persones que tenguin 

alguna de les titulacions següents, o un títol declarat equivalent: 

a)  El títol de batxiller, de la modalitat d’arts, o de batxillerat artístic experimental.
b)  El títol superior d’Arts Plàstiques o el títol superior de Disseny, de les diferents especialitats, o un títol declarat 
equivalent.
c)  El títol superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals, de les diferents especialitats.
d)  La llicenciatura en Belles Arts.
e)  El títol d’Arquitectura.
f)   El títol d’enginyeria tècnica en Disseny Industrial.

També estan exemptes de fer la prova específica d’accés als cicles de grau mitjà les persones que tenguin el títol d’ESO, o un títol 
equivalent, i 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 fet 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 de presentar un certificat de vida laboral. 

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 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.

5. Inscripció

Les persones que vulguin accedir als estudis d’arts plàstiques i disseny han de fer la inscripció únicament en el centre on vulguin 
cursar aquests estudis. Aquesta inscripció s’ha d’efectuar en el període establert.

6. Adjudicació de places

1. L’adjudicació de les places ha de seguir l’ordre que s’indica a continuació:

a)  Exempts de fer la prova específica d’accés: reserva d’un 40 % de les places d’acord amb el que s’estableix en l’article 5 d’aquest 
Decret. Aquestes places s’han d’adjudicar d’acord amb la puntuació obtinguda en el títol al·legat per a aquest accés.

b)  Accés mitjançant la prova específica d’accés: reserva d’un 40 % de les places. Aquestes places s’han d’adjudicar d’acord amb 
l’ordre en què figuren les persones interessades en la llista amb les qualificacions d’aquesta prova, que és de més a menys puntuació.

c)  Accés sense requisits acadèmics: reserva d’un 20 % de les places. Aquestes places s’han d’adjudicar d’acord amb l’ordre, de més 
a menys puntuació, en què figuren les persones interessades en la llista amb la qualificació final obtinguda, que és la mitjana 
aritmètica de les dues parts de la prova (la general i l’específica).



2. En el cas que quedin places vacants en alguns dels apartats anteriors, s’integraran en primer lloc a les places destinades a l’accés 
mitjançant la prova específica d’accés; en segon lloc, a les places destinades a l’accés sense requisits acadèmics, i en tercer lloc, a les 
places destinades a les persones exemptes de fer la prova específica d’accés.

3. Tant pel que fa a les persones exemptes de fer la prova específica d’accés com a l’accés mitjançant prova específica i l’accés sense 
requisits acadèmics, quan la demanda sigui superior a l’oferta del centre, els casos d’empat s’han de resoldre mitjançant un sorteig 
alfabètic.

4. El sorteig públic, que s’ha d’efectuar a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, ha de determinar la combinació 
de lletres a partir de la qual s’ha de fer l’ordenació alfabètica corresponent. El resultat del sorteig s’ha de comunicar el mateix dia als 
centres perquè l’apliquin.

7. Al·legacions a l’admissió

Una vegada publicades les llistes provisionals en els procediments d’adjudicació de places, els aspirants no admesos disposen de dos 
dies per presentar al·legacions davant el director del centre, el qual les ha de resoldre en un màxim de dos dies i ha de publicar la 
llista definitiva d’admesos. Contra aquesta llista es pot interposar un recurs d’alçada davant el director general de Planificació, 
Ordenació i Centres. Aquest recurs exhaureix la via administrativa.

8. Matriculació

Les persones que compleixin els requisits poden formalitzar la matrícula al cicle formatiu de grau mitjà al qual hagin optat en 
primera o ulteriors opcions, segons el full de sol·licitud de matrícula.

La matrícula s’ha de formalitzar a través del sistema informàtic GestIB en els períodes establerts en la resolució anual.


