
Curs 2020-2021 

Com es pot accedir als ensenyaments artístics
d’arts plàstiques i disseny

Les sol·licituds s’ordenen segons la nota mitjana entre la part comuna i la part 
específica de la prova d’accés:

Sense requisits acadèmics:
Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà d’arts plàstiques 
i disseny (part comuna i part específica) o estar-ne exempt.

Reserva
del 20 %
de les places

Reserva
del 80 %
de les places

Les sol·licituds s’ordenen segons la nota obtinguda a la prova específica:

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Requisits d’accés:
•	 Graduat/ada en ESO o equivalent
 a efectes acadèmics
•	 Curs de formació específica
 per a l’accés als cicles formatius
 de grau mitjà (CAM)
•	 Titulació superior

Superar la part específica 
de la prova d’accés a
cicles formatius de grau 
mitjà d’arts plàstiques
i disseny o exempció+

Tenen accés directe i s’ordenen les sol·licituds segons la qualificació mitjana de 
l’expedient acadèmic dels estudis acreditats:

•	 Títol de tècnic/a d’arts plàstiques i disseny d’una família professional relacionada 
amb els ensenyaments que es vulguin cursar o certificat de superació dels cur-
sos comuns d’arts aplicades i oficis artístics

•	 Títol de tècnic/a de formació professional d’una família equivalent a efectes de 
la prova d’accés

•	 Títols que donen accés directe a grau superior
•	 Resolució d’exempció de la Direcció General de Formació Professional Inicial i 

Ensenyaments de Règim Especial obtinguda per acreditar experiència laboral



Servei d’Orientació – Pla Jove | 20 novembre de 2020
edubcn.cat – Carpeta de l’orientador/a
Informació adaptada de la normativa vigent com a suport
a la tasca orientadora | Codi: E05

Les sol·licituds s’ordenen segons la nota mitjana entre la part comuna i la part 
específica de la prova d’accés:

Sense requisits acadèmics:
Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior d’arts plàsti-
ques i disseny (part comuna i part específica) o estar-ne exempt.

Reserva
del 33 %
de les places

Reserva
del 67 %
de les places

Les sol·licituds s’ordenen segons la nota obtinguda a la prova específica:

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Requisits d’accés:
•	 Batxillerat o equivalent a
 efectes acadèmics
•	 Curs de preparació per a la
 incorporació als cicles formatius  
 de grau superior
•	 Titulació superior

Superar la part específica 
de la prova d’accés a  
cicles formatius de grau
superior d’arts plàstiques 
i disseny o exempció+

Tenen accés directe i s’ordenen les sol·licituds segons la qualificació mitjana de 
l’expedient acadèmic dels estudis acreditats:

•	 Batxillerat d’arts
•	 Batxillerat artístic experimental
•	 Batxillerat d’una altra modalitat amb tres matèries de la via d’arts plàstiques
 de la modalitat arts
•	 Títol de tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny
•	 Títol de graduat/ada en arts aplicades i oficis artístics
•	 Títol de tècnic/a superior de formació professional d’una família equivalent a una 

d’arts plàstiques i disseny a efectes de la prova d’accés
•	 Títol superior de disseny, d’arts plàstiques o de conservació i restauració de béns 

culturals, en les seves diferents modalitats
•	 Títol d’enginyeria tècnica en disseny industrial, d’arquitecte o de llicenciat en 

belles arts
•	 Resolució d’exempció de la Direcció General de Formació Professional Inicial i 

Ensenyaments de Règim Especial


