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ITINERARIS DELS ESTUDIS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY
Títol de
Grau

Estudis de Grau

PAU

Batxillerat
Humanitats i ciències
socials
Ciències i tecnologia

Batxillerat
d’arts

ESO

Títol de
batxillerat

Títol
graduat
en ESO

Prova
d’accés

* Prova
d’accés

Títol de
tècnic
en FP

Cicle formatiu
de Grau mitjà
d’Arts
plàstiques i
disseny
Cicle formatiu
de Grau mitjà
de Formació
professional

Ensenyaments Artístics
Superiors

Prova
d’accés

Títol de
tècnic en
APD

Cicle formatiu
de Grau
superior
d’Arts
plàstiques i
disseny

Màsters
Màsters
artístics

Títol de
màster

Estudis de
doctorat

Títol de
doctor

Títol de
Grau

PAU

Títol de
tècnic
superior
en APD

Títol de
tècnic
superior
en FP

Cicle formatiu
de Grau
superior de
Formació
professional

Món laboral
* Consulteu exempció de la prova d’accés i accés directe als estudis d’arts plàstiques i disseny al web del Departament d’Educació

Els estudis d’arts plàstiques i disseny
ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
PROFESSIONALS

ENSENYAMENTS SUPERIORS
(EQUIVALENTS ALS
UNIVERSITARIS)

Batxillerat d’arts

Cicles formatius de
grau mitjà

Cicles formatius de
grau superior

Ensenyaments
artístics superiors

Ensenyaments
artístics de màster

Batxiller

Tècnic

Tècnic superior

Títol superior
equivalent al grau

Títol de màster en
ensenyaments
artístics

No finalista
No
professionalitzador

Finalista
Professionalitzador

Finalista
Professionalitzador

Finalista
Professionalitzador

Finalista
Professionalitzador

⮚ Preparar als
alumnes per a la
seva incorporació
a estudis
posteriors, tant
professionals com
universitaris, i per
a l'accés al món
laboral

⮚ Correcta utilització
dels instruments i
les tècniques
d'una professió
determinada

⮚ Responsabilitats
de coordinació,
programació i
supervisió del
treball tècnic
especialitzat

⮚ Resoldre
problemes en
àmbits laborals
complexos i
reflexionar sobre
assumptes del
seu camp d’estudi

⮚ Resoldre
problemes en
entorns nous, de
caràcter
multidisciplinari
altament
especialitzats.

⮚ Generar contingut

⮚ Avaluar i
seleccionar la
teoria i la
metodologia
precisa del seu
camp d’estudi
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Mapa dels estudis d’Art i Disseny a Catalunya
Escoles d’art > Batxillerat d’art i Cicles formatius
25 Escoles d’art públiques
7 Departament d’Educació
3 Diputacions
14 Municipals
9 Centres privats autorizats
Escoles Superiors > Grau
2 Centres públics
Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya
(ESDAP Catalunya)
Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns
Culturals de Catalunya (ESCRBCC)
2 Centres autorizats privats
LCI i IED
Universitats > Grau
3 universitats
UOC, UB i UG
7 centres adscrits a la universitat
Elisava, Bau, Eina, ESDI, Massana, Tecnocampus i CITM
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Organització dels ensenyaments: famílies professionals
Grau mitjà
□ Arts aplicades al llibre
□ Arts aplicades al mur
□ Arts aplicades a la
indumentària
□ Arts aplicades de l'escultura
□ Ceràmica artística
□ Comunicació gràfica i
audiovisual
□ Esmalts artístics
□ Joieria d'art

Grau superior
□ Arts aplicades a la
indumentària
□ Arts aplicades al llibre
□ Arts aplicades al mur
□ Escultura
□ Ceràmica artística
□ Disseny d'interiors
□ Comunicació gràfica i
audiovisual
□ Disseny industrial
□ Esmalts artístics
□ Joieria d'art
□ Tèxtils artístics

7

Organització dels ensenyaments: titulacions de tècnic
Grau mitjà:
Arts aplicades al llibre
CFGM Serigrafia artística
Arts aplicades al mur
CFGM Revestiments murals
Esmalts artístics
CFGM Esmalts sobre metalls
Joieria d'art
CFGM Procediments de joieria
artística
Arts aplicades a la indumentària
CFGM Artesania i complements
de cuir

Grau mitjà:
Ceràmica artística
CFGM Decoració ceràmica
CFGM Terrisseria
Comunicació gràfica i audiovisual
CFGM Assistència al producte
gràfic imprès
CFGM Assistència al producte
gràfic interactiu
Escultura
CFGM Forja artística
CFGM Reproduccions artístiques
en fusta
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Organització dels ensenyaments: titulacions de tènic superior
Grau superior

Art Floral
CFGS Art floral
Arts aplicades a la indumentària
CFGS Estilisme d’indumentària
Arts aplicades al llibre
CFGS Enquadernació artística
CFGS Gravat i tècniques d’estampació
Disseny d’interiors
CFGS Aparadorisme
CFGS Arquitectura efímera
CFGS Elements de jardí
CFGS Moblament
CFGS Projectes i direcció d’obres de decoració

Grau superior
Disseny industrial
CFGS Mobiliari
CFGS Modelisme i maquetisme
CFGS Modelisme industrial
Esmalts artístics
CFGS Esmalt artístic al foc sobre metalls
Ceràmica artística
CFGS Ceràmica artística
CFGS Modelisme i matriceria ceràmica
Arts aplicades al mur
CFGS Arts aplicades al mur
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Organització dels ensenyaments: titulacions de tècnic superior
Grau superior:
Comunicació gràfica i audiovisual
CFGS Còmic
CFGS Animació
CFGS Il·lustració
CFGS Fotografia
CFGS Gràfica publicitària
CFGS Gràfica audiovisual
CFGS Gràfica interactiva
CFGS Gràfica impresa
Joieria d’art
CFGS Joieria artística

Grau superior:
Escultura
CFGS Escultura aplicada a l’espectacle
CFGS Fosa artística
CFGS Motlles i reproduccions escultòriques
CFGS Tècniques escultòriques
Tèxtils artístics
CFGS Art tèxtil
CFGS Estampacions i tintatges artístics
CFGS Puntes artístiques
CFGS Brodats i rebosters
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Perfils professionals
El currículum es pot adaptar a determinats perfils professionals quan
hi ha una necessitat de formació que pot donar resposta a necessitats
específiques d'un determinat sector professional relacionat amb el
cicle formatiu.
En finalitzar els estudis, l'alumne o alumna podrà sol·licitar el títol
d'arts plàstiques i disseny del nivell i l’especialitat corresponent
juntament amb el certificat d'haver cursat l'adaptació al perfil
professional.
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Perfils professionals Cicles Formatius
de grau mitjà
Família de Comunicació gràfica i audiovisual
CFGM Assistència al producte gràfic imprès. Assistent de fotografia
CFGM Assistència al producte gràfic interactiu. Creació i producció de
videojocs
Família d’Escultura
CFGM Reproduccions artístiques en fusta. Creació d’objecte i moble
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Perfils professionals Cicles formatius
de grau superior
Família de Ceràmica
CFGS Ceràmica Artística: fabricació digital i tècniques tradicionals
CFGS Modelisme i matriceria ceràmica per la indústria alimentària
Família de Comunicació gràfica i audiovisual
CFGS Gràfica interactiva. Disseny web i aplicacions mòbils
CFGS Gràfica interactiva. Espais interactius
CFGS Gràfica audiovisual. Infografia 3D
CFGS Gràfica audiovisual. Realitat virtual i gamificació
CFGS Animació. Videojocs i entorns virtuals
Família d’Escultura
CFGS Escultura aplicada a l’espectacle. Entertainment arts
CFGS Fosa artística. Tecnologies de disseny i fabricació 3D
CFGS Motlles i reproduccions escultòriques. Models 3D, motlles i art toys.
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Cicles formatius APD.

Estructura curricular i itineraris formatius
Titulacions LOE

Titulacions LOGSE
Grau mitjà

Grau mitjà

Titulació: Tècnic

Titulació: Tècnic

Durada: 1 curs. 950 hores (aprox.)

Durada: 2 curs. 1.600 hores

Grau Superior

Grau Superior

Titulació: Tècnic Superior

Titulació: Tècnic superior

Durada: 2 cursos. 1950 hores (aprox.)

Durada: 2 cursos. 2.000 hores
Crèdits: 120 ECTS

Obra final / Projecte final / Projecte integrat:
Té com a objectiu que l’alumne ha assimilat i aplica correctament els coneixements adquirits.

Fases de formació pràctica en empreses, estudis o tallers:
Té com a objectiu completar la formació acadèmica realitzant una estada laboral.
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ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS D’APD

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA
Preincripció i matrícula
GRAU MITJÀ
De l'11 al 17 de maig de 2021: presentació de sol·licituds
Del 12 al 16 de juliol de 2021: matriculació
GRAU SUPERIOR
Del 25 al 31 de maig de 2021: presentació de sol·licituds
Del 19 al 23 de juliol de 2021: matriculació

Abans de la preinscripció i matrícula al centre, si no es tenen els requisits per a l’accés directe,
cal fer la inscripció a la prova d'accés (general o específica)
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ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS D’APD
Calendari de les proves d’acces
Calendari proves d’accés de GRAU MITJÀ
• Convocatòria ordinària (part comuna i/o part específica)
• Convocatòria d'incidències
• Convocatòria extraordinària (part específica)
• Convocatòria de setembre (part específica)
Calendari de proves de GRAU SUPERIOR
• Convocatòria ordinària (part comuna i/o part específica)
• Convocatòria d'incidències
• Convocatòria extraordinària (part específica)
• Convocatòria de setembre (part específica)

16

Calendari d’accés i preinscripció a
proves dels CFGM d’APD
Calendari

Inscripció

Realització

Inscripció

ORDINÀRIA
Prova d’accés

del 15 al 25 de
març

Realització

EXTRAORDINÀRIA
del 24 al 28 de
maig

Prova comuna

5 de maig

No es fa

Prova específica

6 de maig

25 de juny

Preinscripció i matrícula
Preinscripció
Matricula

de l'11 al 17 de maig de 2021
Del 12 al 16 de juliol de 2021
Prova de setembre

En cas de vacants.
Inscripció a la prova: de l’1 al 7 de setembre Realització: 1 d’octubre
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Calendari d’accés i preinscripció a
proves dels CFGS d’APD
Calendari

Inscripció

Realització

Inscripció

ORDINÀRIA

Prova d’accés

del 15 al 25 de
març

Realització

EXTRAORDINÀRIA
del 24 al 28 de
maig

Prova comuna

12 de maig

No es fa

Prova específica

13 de maig

28 de juny

Preinscripció i matrícula

Preinscripció
Matricula

del 25 al 31 de maig de 2021
Del 19 al 23 de juliol de 202
Prova de setembre

En cas de vacants.
Inscripció a la prova: de l'1 al 7 de setembre Realització: 1 d’octubre
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ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS D’APD
Per a l’accés als cicles Formatius hi ha tres vies
1- Accés directe
2- Amb la part específica de la prova d’accés
3- Amb la prova d’accés, part comuna i específica

Les proves d’accés, específiques i generals, tenen un calendari independent de la preinscripció
i matrícula.
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ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS D’APD
1- ACCÉS DIRECTE als Cicles Formatius de GRAU MITJÀ D’APD
Les persones que tinguin algun dels títols o acreditacions següents, o d'altres equivalents
- Títol de tècnic/a o tècnic/a superior d'arts plàstiques i disseny
- Títol de tècnic/a de formació professional d'una família equivalent a una d'arts plàstiques i
disseny a efectes de la prova d'accés
- Títols i acreditacions que permeten l'exempció de la prova específica de grau superior
- Certificat de superació amb aprofitament dels cursos comuns d'arts aplicades i oficis artístics
(plans d'estudis establerts els anys 1963, 1984 o 1986).
- Resolució d'exempció reconeguda per la Direcció General de Formació Professional Inicial i
Ensenyaments de Règim Especial
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ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS D’APD
2- Accés als Cicles Formatius de GRAU MITJÀ D’APD amb la PART ESPECÍFICA DE LA PROVA
Poden realitzar la part específica de la prova les persones que tinguin
- Títol de graduat en ESO o equivalents, establerts legalment
- Superada la prova d'accés a grau mitjà de formació professional
- Contingut, temaris i material
- Models de la prova
- Les persones que estiguin cursant l'últim curs d'algun dels títols que donen accés als cicles
formatius d'arts plàstiques i disseny i encara no disposin de les qualificacions corresponents,
es poden inscriure a la prova específica i presentar-s'hi. Posteriorment, durant el procés de
matrícula al centre, han d'acreditar la possessió de la titulació acadèmica.
- Exempció de la part específica
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ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS D’APD
3- Accés als Cicles Formatius de GRAU MITJÀ D’APD amb la PART COMUNA I
ESPECÍFICA DE LA PROVA
Poden realitzar la prova les persones que tinguin
- 17 anys complerts o que els compleixi el mateix any de la prova, tot i no tenir cap
dels títols o acreditacions esmentats anteriorment
- Contingut, temaris i material
- Models de la prova
- Les persones que posseeixin la titulació acadèmica o ensenyaments equivalents que
permeten l'accés directe als cicles de grau mitjà o grau superior d'arts plàstiques i
disseny no es poden presentar a la part comuna de la prova d'accés corresponent.
- Exempció de la part comuna
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ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS D’APD
1- ACCÉS DIRECTE als Cicles Formatius de GRAU SUPERIOR D’APD
Les persones que tinguin algun dels títols o acreditacions següents, o d'altres equivalents
- Títol de batxiller de modalitat d'arts o l'artístic experimental.
- Títol de batxiller d'altres modalitats si s'han cursat 3 matèries de la via d'arts plàstiques de la modalitat d'arts.
- Títol de tècnic/a d'arts plàstiques i disseny
- Títol de tècnic/a superior d'arts plàstiques i disseny.
- Títol de tècnic superior de formació professional d'una família equivalent a una d'arts plàstiques i disseny a
efectes de la prova d'accés
- Títol de grau en Disseny, Conservació i restauració de béns culturals, Belles arts, Arquitectura, Enginyeria
tècnica en disseny industrial
- Títol superior (equivalent a diplomatura) d'arts plàstiques, de disseny o de conservació i restauració de béns
culturals
- Títol de graduat en arts aplicades i oficis artístics, en alguna de les especialitats dels plans d'estudis establerts els
anys 1963, 1984 o 1986.
- Resolució d'exempció reconeguda per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de
Règim Especial.
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ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS D’APD

2- Accés als Cicles Formatius de GRAU SUPERIOR D’APD amb la
PART ESPECÍFICA DE LA PROVA
Poden realitzar la part específica de la prova les persones que tinguin
- Títol de batxiller
- Títol de tècnic o tècnica de Formació Professional
- Títol de tècnic o tècnica superior de Formació Professional
- Qui ha superat la prova d'accés a grau superior de formació professional
- Contingut, temaris i material
- Models de prova
- Les persones que estiguin cursant l'últim curs d'algun dels títols que donen accés als cicles formatius
d'arts plàstiques i disseny i encara no disposin de les qualificacions corresponents, es poden inscriure a la
prova específica i presentar-s'hi. Posteriorment, durant el procés de matrícula al centre, han d'acreditar la
possessió de la titulació acadèmica.
- Exempció de la part específica
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ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS D’APD
3- Accés als Cicles Formatius de GRAU SUPERIOR D’APD amb la PART ESPECÍFICA I
COMUNA DE LA PROVA
Poden realitzar la prova les persones que tinguin
- 19 anys complerts o que els compleixi el mateix any de la prova, tot i no tenir cap dels
títols o acreditacions esmentats anteriorment
- Contingut, temaris i material
- Models de prova
- Les persones que posseeixin la titulació acadèmica o ensenyaments equivalents que
permeten l'accés directe als cicles de grau superior d'arts plàstiques i disseny no es
poden presentar a la part comuna de la prova d'accés corresponent.
- Exempció de la part comuna
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ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS D’APD
Persones aspirants amb necessitats específiques
Els aspirants amb necessitats específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques
o sensorials o altres trastorns greus, que tinguin el reconeixement oficial de la situació
de discapacitat, poden sol·licitar els recursos addicionals necessaris per desenvolupar
la prova mitjançant la sol·licitud d'inscripció a les proves
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ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS D’APD
Persones que volen millorar les seves qualificacions en la prova d'accés.
- Les persones que hagin superat amb anterioritat la prova d'accés poden
tornar-s'hi a inscriure, sempre i quan no hagin assolit algun dels altres
requisits d'accés directe.
- Així mateix, poden optar per recuperar la qualificació d'una de les parts de la
prova.
- Si l'aspirant no vol que se li recuperi la nota obtinguda en qualsevol de les
dues parts de què consta la prova, ha de manifestar la seva renúncia
mitjançant un escrit adreçat al centre en què realitzarà la prova.
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ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS D’APD
Famílies equivalents de Formació professional a una d‘Arts plàstiques i disseny a efectes de la prova d'accés
Formació professional

Arts plàstiques i disseny

Arts gràfiques

Arts aplicades al llibre

Tèxtil, confecció i pell; Imatge personal

Arts aplicades a la indumentària

Agrària

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, moble i suro

Disseny industrial

Tèxtil, confecció i pell

Tèxtils artístics

No cal demanar exempció - Document justificatiu: el certificat acadèmic expedit pel
centre o per l'entitat on s'ha cursat, on consti la durada total i la qualificació final.
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ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS D’APD
Exempcions a la part específica de la prova d’accés d’accés
- A) Per tenir experiència laboral, relacionada directament amb el cicle a què es
vol accedir, a jornada completa (o el temps proporcional en cas de jornada a
temps parcial reconeguda oficialment): d'un any o més amb una categoria
professional igual o superior a la que correspon el cicle formatiu del grau en què
s'hagi inscrit (en general, oficial de primera o de segona); o de tres anys o més si
la categoria reconeguda oficialment (grup de cotització) és inferior.
- B) Per disposar d'una titulació universitària homologada o pròpia, sempre que
s'hagin cursat un mínim de 18 crèdits relacionats directament amb els
continguts procedimentals del cicle al qual es vol accedir.
- Documents justificatius
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ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS D’APD
Exempcions a la part específica: Documents justificatius
- A 1) Informe de vida laboral, original, expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social o
la mutualitat laboral, o Full de serveis o certificat de l'administració corresponent;
- i 2) certificat de l'empresa o de l'entitat legalment constituïda, que detalli les tasques o
activitats realitzades i el temps de dedicació.
- B) Expedient acadèmic.
- Imprès de sol·licitud
- Lloc de presentació: Presencialment a la Direcció General de Formació Professional Inicial i
Ensenyaments de Règim Especial (Via Augusta, 202-226, Barcelona) o des del web amb petició
genèrica
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ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS D’APD
Exempcions a la part comuna de la prova d’accés de GRAU MITJÀ
Tenen dret a l'exempció de la part comuna les persones que hagin superat
- PFI
- a) Les persones inscrites en aquesta prova que hagin superat un PFI, en un curs anterior a l'actual
(2020- 2021), amb una qualificació final igual o superior a 8.
- b) Les persones inscrites a la prova que superin un PFI l'any acadèmic 2020-2021, amb una nota igual
o superior a 5.
- El curs específic per a l'accés a cicles formatius de grau mitjà.
- Les proves d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys o de 45 anys o hagi accedit a la Universitat per
haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d'edat.
Document justificatiu: el certificat acadèmic expedit pel centre o per l'entitat on s'ha cursat, on consti la
durada total i la qualificació final.
Lloc de presentació de la documentació: si escau, centre triat per a realitzar la prova d'accés.
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ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS D’APD
Exempcions a la part comuna de la prova d’accés de GRAU SUPERIOR
Tenen dret a l'exempció de la part comuna les persones que hagin superat
- El curs específic per a l'accés a cicles formatius de grau superior.
- Les proves d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys o de 45 anys o hagi accedit
a la Universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts
40 anys d'edat.
Document justificatiu: el certificat acadèmic expedit pel centre o per l'entitat on s'ha
cursat, on consti la durada total i la qualificació final.
Lloc de presentació de la documentació: si escau, centre triat per a realitzar la prova
d'accés.
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ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS D’APD
Exempcions a la part comuna de la provs d’accés
Exempció de la matèria de competència en llengua catalana de la part comuna.
- Els aspirants que poden acreditar que, en la data de realització de la prova, farà
menys d'un any que resideixen a Catalunya, per al grau mitjà, i dos anys, per al
grau superior, i que amb anterioritat no han cursat la matèria de llengua
catalana poden sol·licitar l'exempció d'aquesta matèria amb el formulari de
sol·licitud
- Sol·licitud d'exempció de la llengua catalana (grau mitjà)
- Sol·licitud d'exempció de la llengua catalana (grau superior)
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ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS D’APD
Exempcions a la prova específica d’accés
Exempció de la part científica i tecnològica de la part comuna.
A) Tenir experiència laboral en qualsevol àmbit professional i acreditar un mínim d'un any d'experiència
laboral a jornada completa, o el temps proporcional en cas de jornada a temps parcial.
B) Tenir experiència en tasques de voluntariat, realitzades en entitats que tinguin com a finalitat activitats
socioculturals, socioeducatives o de lleure, o experiència esportiva (entrenament, direcció d'equips o altres
activitats complementàries), d'un mínim d'un any, a jornada completa, o temps proporcional en cas de
jornada a temps parcial.
C) Tenir la condició d'esportista d'alt nivell o alt rendiment
Documents justificatius i lloc de presentació
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ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS D’APD
Exempcions a la prova específica d’accés
Documents j justificatius per a l’exempció de la part científica i tecnològica de la part comuna.
A) Document justificatiu: informe de vida laboral, original, expedit per la Tresoreria General de la Seguretat
Social o la mutualitat laboral, o full de serveis o certificat de l'administració corresponent.
B) Document justificatiu: certificat en què consti el número d'identificació fiscal de l'entitat legalment
constituïda, les activitats realitzades i el temps de dedicació.
C) Document justificatiu: certificat que acrediti la condició d'esportista d'alt rendiment emès pel Consell
Català de l'Esport de la Generalitat de Catalunya o, en el seu cas, pel Consell Superior d'Esports de
l'Administració de l'Estat.
Lloc de presentació de la documentació: Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de
Règim Especial (Via Augusta, 202-226, Barcelona).
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ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS D’APD
• GRAU MITJÀ
• Curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà. La durada mínima d'aquest curs és de 600 hores. La superació
d'aquest permet l’exempció de la part comuna de la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà d'arts plàstiques i
disseny (però no de la part específica, que l'alumnat haurà de superar).
• Curs de preparació a les proves de grau mitjà. La durada mínima per a la preparació de les proves d'accés a grau mitjà és
de 330 hores. La qualificació que s'obté en aquesta formació, sempre que sigui positiva, es multiplica pel coeficient 0,20 i
se suma a la nota de la prova d'accés.
• Curs de formació per a les proves d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà. La durada
mínima de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà és la següent: Part comuna: 330 hores i
Part específica: 50 hores. La qualificació del curs de formació, sempre que sigui positiva, es multiplica pel coeficient 0,20 i
s'afegeix a la qualificació obtinguda a la prova d'accés als cicles formatius de grau d'arts plàstiques i disseny.
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ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS D’APD
• GRAU SUPERIOR
• Curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior. La durada mínima d'aquest curs és de 700 hores.
La superació d'aquest permet l’exempció de la part comuna de la prova d'accés als cicles formatius de grau superior
d'arts plàstiques i disseny (però no de la part específica, que l'alumnat haurà de superar).
• Curs de preparació a les proves de grau superior. La durada mínima per a la preparació de les proves d'accés al grau
superior és de 300 hores per a la part comuna i de 99 hores per a les dues matèries de la part específica. La
qualificació que s'obté en aquesta formació, sempre que sigui positiva, es multiplica pel coeficient 0,20 i se suma a la
nota de la prova d'accés.
• Curs de formació per a les proves d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau superior La durada
mínima de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau superior és la següent: Part comuna: 330
hores i Part específica: 495 hores (99 hores de cada matèria de la part específica). La qualificació del curs de formació,
sempre que sigui positiva, es multiplica pel coeficient 0,20 i s'afegeix a la qualificació obtinguda a la prova d'accés
als cicles formatius de grau d'arts plàstiques i disseny.
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ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS D’APD
Efectes d'haver superat la prova d'accés als cicles de grau mitjà o de grau superior
d'arts plàstiques i disseny
- Faculta per matricular-se als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny en el nivell
corresponent
- Les proves d'accés superades tenen validesa permanent a tot l'Estat espanyol:
El resultat de la prova d’accés no té caducitat
Té validesa a tot l’Estat espanyol
- No equival a la possessió de cap titulació acadèmica, ni a la superació de cap àrea de
l'educació secundària obligatòria, ni de cap matèria de batxillerat
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ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS D’APD
Efectes d'haver superat la prova d'accés als cicles de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny o la part
comuna d'aquesta prova
Haver superat la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny:
- a) Permet l'accés a qualsevol cicle de grau mitjà de formació professional
- b) Permet l'accés a qualsevol cicle de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny.
Haver superat la part comuna de la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà d'arts plàstiques i
disseny:
- a) Permet l'accés als cicles formatius de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny sempre que se superi la part
específica corresponent;
- b) Permet l'accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional;
- c) Permet l'accés a qualsevol cicle de grau mitjà dels ensenyaments esportius, sempre que se superi la
prova específica d'accés corresponent.
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ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS D’APD
Efectes d'haver superat la prova d'accés als cicles de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny o la part
comuna d'aquesta prova
- Als únics efectes d'accés a llocs de treball públics i privats, és equivalent al títol de graduat en educació
secundària obligatòria, sempre que s'acrediti algun dels següents requisits:
a) o bé haver cursat el cicle formatiu de grau mitjà i haver superat un nombre de mòduls professionals la
durada dels quals constitueixi almenys la meitat de la durada total del cicle formatiu,
b) o bé haver superat totes les matèries dels dos primers cursos de l'educació secundària obligatòria.
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ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS D’APD
Efectes d'haver superat la prova d'accés als cicles de grau superior d'arts plàstiques i disseny o la part
comuna d'aquesta prova
Haver superat la part comuna de la prova d'accés a cicles formatius de grau superior d'arts plàstiques i
disseny:
a) permet l'accés a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà de formació professional;
b) substitueix la part comuna de la prova d'accés a grau mitjà d'arts plàstiques i disseny o d'ensenyaments
esportius. La substitució comporta traslladar, a la part substituïda, la qualificació obtinguda en la prova
superada;
c) havent escollit la matèria de matemàtiques, substitueix la part comuna de la prova d'accés a grau superior
de formació professional,
d) permet l'accés a qualsevol cicle de grau mitjà dels ensenyaments esportius, sempre que es compleixin la
resta de requisits d'accés a aquests ensenyaments.
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ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS D’APD
Efectes d'haver superat la prova d'accés als cicles de grau superior d'arts plàstiques i disseny o la part
comuna d'aquesta prova
- Als únics efectes d'accés a llocs de treball públics i privats, és equivalent al títol de batxiller, sempre que
s'acrediti estar en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent acadèmic.
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ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS D’APD
CRITERIS ESPECÍFICS DE PRIORITAT D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY
• Accés per alumat amb requisits
- reserva del 80% de les places dels cicles de grau mitjà
- reserva del 67% de les places de grau superior
s’ordenen per la mitjana dels estudis cursats (alumnes d’accés directe: batxillerat d’art i cicles formatius de grau mitjà d’arts
plàstiques i disseny o de formació professional equivalent) o amb la qualificació de la part específica de la prova
• Accés per alumnat sense requisits
-

reserva del 20 % de les places dels cicles de grau mitjà

- reserva del 33% de les places dels cicles de grau superior
s’ordenen amb la seva qualificació de la prova d’accés (part comuna i específica)
En cas d’empat es fa un sorteig per determinar el número a partir del qual s'ordenen les sol·licituds.
Si per una de les vies d'accés no s'ocupen totes les places que li corresponen, les ocupen els alumnes excedents de l'altra via.
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Doble titulació:
Possibilitat d’obtenir en tres anys dos cicles formatius (3 x 2)
La implantació d’aquesta distribució extraordinària al centre permet
agrupar els mòduls de forma que l’alumne pot obtenir en tres anys dos
titulacions
Consultar la web dels centres
1r curs

Mòduls comuns
Cicles A i B

2n curs

3r curs

Mòduls específics del Cicle
A

Segona part de Mòduls
específics del cicle
B

Projecte
integrat
A
FCT

Títol de tècnic
superior en A

Primera part
de Mòduls
específics
del cicle
B

Projecte integrat
A+B
FCT A + B

Títol de tècnic
superior en A + B
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Doble titulació:
Possibilitat d’obtenir en tres anys dos cicles formatius (3 x 2)
Projectes i Direcció d'Obres de Decoració amb Aparadorisme i amb Arquitectura
efímera
EA Deià (Barcelona)
Animació perfil videojocs i entorns virtuals amb de Gràfica audiovisual perfil
infografia 3D
EA Deià (Barcelona)
Projectes i Direcció d'Obres de Decoració amb Aparadorisme
EA Leandre Cristòfol (Lleida)
EA de Reus
EA de Terrassa
EA Llotja (Barcelona)
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Doble titulació:
Possibilitat d’obtenir en tres anys dos cicles formatius (3 x 2)
Gràfica Impresa amb Gràfica Interactiva
EA Pau Gargallo (Badalona)
Projectes i Direcció d'Obres de Decoració amb Aparadorisme
EA Llotja (Barcelona)
Enquadernació Artística, i Gravat i Tècniques d'Estampació
EA Llotja (Barcelona)
Modelisme Industrial amb Modelisme i Maquetisme, i
EA Llotja (Barcelona)
Esmalt Artístic al Foc sobre Metalls amb Joieria Artística
EA Llotja (Barcelona)
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Doble titulació:
Possibilitat d’obtenir en tres anys dos cicles formatius (3 x 2)
Gràfica Publicitària amb Gràfica Interactiva
EA de Terrassa
EA de La Garriga
Gràfica impresa amb Gràfica Interactiva
EA Pau Gargallo (Badalona)
Ceràmica Artística amb Forja Artística
EA de Vic
Tècniques Escultòriques amb Fosa Artística i amb Escultura Aplicada a
l'Espectacle
EA Llotja (Barcelona)
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Doble titulació:
Possibilitat d’obtenir en tres anys dos cicles formatius (3 x 2)
Estampacions i Tintatges Artístics, Puntes Artístiques amb Brodats i Rebosters
EA Llotja (Barcelona)
Escultura Aplicada a l'Espectacle amb Motlles i Reproduccions Escultòriques
EA d'Olot
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Doble titulació:
CFGM d’Arts Plàstiques i Batxillerat d’Arts
Què és?
Doble titulació en tres anys: Cicle formatiu de Grau Mitjà d’Arts Plàstiques i
Disseny i Batxillerat d’Arts.
Com?
L’alumnat obté el segon any d’estudis el títol de Tècnic d’Arts Plàstiques i
Disseny i el tercer any el títol de Batxillerat.
On?
Aquesta formació es pot sol·licitar als centres autoritzats específicament en
aquesta modalitat pel Departament d’Educació (consultar web centre):
EA MÓRA LA NOVA / INS LA BISBAL / EA Esardi AMPOSTA / EA
OLOTEA Ondara TÀRREGA / EA Edra RUBÍ
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Modalitat d'estudis semipresencials
Combina les activitats presencials amb les que no impliquen la presència
dels alumnes al centre.
Qui pot sol·licitar-ho?
persones que no poden seguir l'horari lectiu per raons laborals, perquè han
de tenir cura d'una persona, o per qualsevol altra circumstància
excepcional que els impedeix o dificulta l'assistència a la totalitat de les
hores lectives.
Com?
S’ha de presentar la sol·licitud i documentació a la Direcció del Centre.
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Oferta de mòduls solts per a alumnat que no té els
requisits d’accés

Què és?
Oferta formativa per facilitar la formació permanent sense l'exigència
d'haver de complir els requisits d'accés previstos amb caràcter general.
Quan es pot sol·licitar?
Es pot sol·licitar a l’Escola d’Art quan hi hagi vacants al cicle, tancat el
període ordinari de matrícula.
Certificació
Aquesta formació es pot utilitzar posteriorment per obtenir un títol
d'ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny o, si escau, un
certificat de professionalitat
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ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS D’APD
CORREUS ELECTRÒNICS PER A CONSULTES
Consultes
• Àrea de Gestió de Proves Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat
Educativa del Departament d'Educació gestioproves.educacio@gencat.cat
• Àrea d’estudis professionals d’Arts Plàstiques i Disseny del Servei d’Ordenació
d’Ensenyaments de Règim Especial artsidisseny.educacio@gencat.cat
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Torn obert d’intervencions
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