Requisits d’accés a CFGS d’arts plàstiques i disseny de Grau Superior
Accés directe
Poden accedir directament les persones que tinguin algun dels títols o acreditacions següents, o d'altre
•
•
•
•
•

•
•
•

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 (dibuix artístic, dibuix tècnic, volum, cultura audiovisual, disseny, història de l’art,
i/o tècniques d’expressió grafico-plàstico)
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
Famílies d’arts plàstiques i disseny de GS

Famílies de formació professional de GS

Disseny d’interiors

Edificació i obra civil

Comunicació gràfica i audiovisual

Arts gràfiques / imatge i so

Títol de grau en Disseny, Conservació i Restauració de Béns Culturals, Belles Arts, Arquitectura,
Enginyeria tècnica en disseny industrial
Títol superior (diplomatura) d'arts plàstiques o títol superior 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.

*Exempcions de la part específica Amb Resolució d’exempció reconeguda per la Direcció General de Formació
Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial per:
a) 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'1 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 3 anys o més si la categoria reconeguda oficialment (grup de cotització) és inferior
b) 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 Sol·licitud exempció
parcial- part específica, acompanyada de la documentació justificativa, s'ha de fer arribar al Departament
d'Educació (Via Augusta, 202, Barcelona) en els terminis següents segons la convocatòria a què es presenten:
Calendari: -convocatòria ordinària: fins el 11 de març de 2022.- convocatòria extraordinària: fins el 3 de maig de
2022.- convocatòria setembre: fins el 28 de juny de 2022

Accés amb prova específica d'accés
Han de realitzar la part específica de la prova d'accés les persones que tinguin
•
•
•

Títol de batxiller
Títol de tècnic o tècnica de Formació Professional
Qui ha superat la prova d'accés a grau superior de formació professional

*Exempcions de la part comuna (no cal sol·licitud expressa d' excepcions)
a) Les persones que hagin superat el "curs de formació específic per a l’accés a cicles formatius de grau superior"
o el "curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior"
b) Qui hagi superat les proves d’accés a la Universitat per a majors de 25 o de 45 anys o hagi accedit a la Universitat
per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d'edat

Persones sense requisits acadèmics
Les persones sense requisits acadèmics poden accedir als cicles d'Arts Plàstiques i Disseny de grau
superior superant la part comuna i la part específica de la prova d’accés i, 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
Important:
>>Les proves específiques i generals tenen un calendari independent a la preinscripció i matrícula.
>>Abans de fer la preinscripció i matrícula al centre s’ha de fer la inscripció a la prova d'accés (general o
específica).

