CICLES SUPERIORS

INFORMACIÓ DEL CENTRE PER LES PROVES D'ACCÉS 2020
Cicles Formatius De Grau Superior D’arts Plàstiques I Disseny
Recomanacions per poder accedir a Grau Superior
Podem trobar diferents casos per accedir al cicle de grau superior. Hauríeu de saber per cada
cas les diferents vies i contemplar les opcions possibles que teniu.
Tot seguit exposem les més freqüents.
Important, quan s'han de fer les dues parts comuna i especifica és imprescindible
inscriure's a la primera convocatòria (del 13 al 21 de maig), ja que només hi ha una
convocatòria per any acadèmic.
1. Aquelles persones que no tenen el títol de batxillerat (o equivalent) o que es troben en
l'últim curs de batxillerat (excepte artístic) o equivalent i tenen clar que no aprovaran.
-han de fer les dues parts de la prova: la part comuna i la part específica. Per inscriure's a
la prova cal tenir 19 anys o més (o els compleixen l'any 2020).
2. Aquelles persones que tenen un títol de tècnic/a d'un cicle de grau mitjà d'arts
plàstiques i disseny o de formació professional d'una família equivalent o actualment l'estan
cursant.
-han de fer les dues parts de la prova: la part comuna i la part específica. Per inscriure's a
la prova cal tenir 18 anys o (els compleixen l'any 2020) i en el moment de la matrícula
acreditar que tenen un títol de tècnic/a d'un cicle de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny o
de formació professional d'una família equivalent.
3- Aquelles persones que es troben a l'últim curs de batxillerat no artístic (o equivalent) i
tenen clar que aprovaran.
-han de fer la prova especifica i han d'acreditar que tenen la titulació en el procés de
matrícula.
4. Aquelles persones que tenen el títol de batxillerat (excepte artístic) o equivalent.
-només han de fer la part específica de la prova.
Per altres casos consulteu l'enllaç d'excepcions i el de requisits que trobareu al web del
departament.
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CICLES SUPERIORS
RESUM ACCESSOS
Accés directe amb:
-

Batxillerat d’arts o artístic experimental

-

Batxillerat d’altres modalitats si s’han cursat tres matèries de la via d’arts plàstiques
de la modalitat d’arts

-

Títol Graduat Arts Aplicades i Oficis artístics

-

Títol de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny

-

Títol de tècnic superior de formació professional d’una família equivalent a una d’arts
plàstiques i disseny (segons taula adjunta)

-

Títol superior d’arts plàstiques, de disseny, de conservació i restauració de béns
culturals, o certificat superació prova específica d’accés a aquests ensenyaments.

-

Títol d’enginyeria tècnica en disseny industrial

-

Llicenciatura de belles arts o certificat superació prova específica d’accés.

-

Títol d’arquitectura

-

Resolució d’exempció reconeguda per la Direcció Gral. de Formació Professional Inicial
i Ensenyaments de Règim Especial

Fer Prova Específica amb:
-

Títol batxiller (els pendents de qualificacions finals poden fer la prova i acreditar la
titulació a la matrícula)

-

Títol universitari

-

Tècnic superior de FP d’una família no equivalent, o d’ensenyaments esportius.

-

Tècnic especialista de FP

-

Acreditació de superació de la part comuna de la prova d’accés a Cicles Formatius de
Grau Superior de FP o d’ensenyament esportius

-

COU o Preuniversitari

-

Prova accés universitat majors 25 anys

-

Acreditació de la superació de la part comuna de la prova d’accés als cicles formatius
de grau superior d’arts plàstiques i disseny

-

Acreditació de la superació del curs formació específic per a l’accés a cicles formatius
de grau superior (CFGS) o el curs de preparació per a la incorporació als CFGS

-

Acreditació de la superació de les proves d’accés a la Universitat per a majors de 45
anys o d’haver accedit a la Universitat per acreditació d’experiència laboral o
professional tenint complerts 40 anys d’edat

-

Resolució d’exempció de la part comuna reconeguda per la Direcció Gral. de Formació
Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial
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Fer Prova Comuna i Específica amb:
-

Tenir l’edat de 19 anys (o que els compleixin el 2019) sense requisits

-

Tenir l’edat de 18 anys (o que els compleixin el 2019) i tenir el Títol de tècnic de
qualsevol cicle Grau Mitjà d’arts plàstiques i disseny o d’un cicle de formació
professional d’una família equivalent (els pendent de qualificacions finals poden fer la
prova i acreditar la titulació a la matrícula)

Fer Prova Comuna amb:
-

Resolució d’exempció de la part específica, reconeguda per la DG de Formació
Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, per experiència laboral
relacionada amb el cicle que es vol accedir o per disposar d’una titulació universitària
homologada o pròpia i reuneixin els altres requisits especificats en la convocatòria

EQUIVALÈNCIA DE FAMÍLIES
FAMÍLIES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

FAMÍLIES D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

Arts gràfiques

Arts aplicades del llibre

Tèxtil, confecció i pell; Imatge personal

Arts aplicades a la indumentària

Activitats agràries

Art floral

Vidre i ceràmica

Ceràmica artística

Edificació i obra civil

Disseny d'interiors

Arts gràfiques; Imatge i so

Comunicació gràfica i audiovisual

Fabricació mecànica; Fusta i moble i suro

Disseny industrial

Tèxtil, confecció i pell

Tèxtils artístics

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA DE PORTAR EL DIA DE LA PROVA:
1. Original del document d’identificació personal (DNI, NIE o passaport) amb què es va fer la
inscripció.
2. Si escau, certificació de la superació del curs de preparació o la formació per a la prova
d’accés.
3. Si escau, còpia de la resolució de la sol·licitud de recursos addicionals per a aspirants amb
necessitats específiques derivades de discapacitats.
4. Si escau, material específic per a la realització de la prova d’accés que s’hagi fet públic al
tauler d’anuncis del centre.
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