PROVA D’ACCÉS ALS CICLES DE GRAU SUPERIOR D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY
Per cursar un cicle de grau superior d'arts cal tenir el títol de batxiller o un títol equivalent i superar la
prova d'accés específica.
Les persones que no tenen la titulació també podran accedir si superen la prova d’accés que cada any
convoca el Departament d’Ensenyament durant el mes de maig.

La prova consta de dues parts: la comuna i l'específica.
a) Les matèries de la part comuna són les següents:
- llengua catalana,
- llengua castellana,
- llengua estrangera
- matemàtiques o història

b) Les matèries de la part específica són dues a escollir entre les següents:
- dibuix artístic
- dibuix tècnic
- cultura audiovisual
- volum

Requisits (generals) d’accés a la prova

•

Per presentar-se a la prova d’accés a qualsevol cicle de grau superior cal tenir 19 anys com a mínim (o
complir-los l’any en què es fa la prova).

•

Les persones que tenen 18 anys (o els compleixen l’any en què fan la prova) i un títol de tècnic es poden
presentar a la prova d’accés a un cicle de grau superior relacionat amb el cicle de grau mitjà superat.
Per l'alumnat que té 18 anys i cursa 2n d'APGI, la presentació a la prova d’accés resta supeditada a
la superació del cicle de grau mitjà.

CURS DE FORMACIÓ PER A LES PROVES D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY (PACFGS)
L'escola d'Art i Disseny de Sant Cugat esta autoritzada pel Departament d'Ensenyament com a escola d’art
que en el curs acadèmic 2015-2016 ofereix la formació per a les proves d’accés als cicles formatius de grau
superior d’arts plàstiques i disseny.
La formació de les matèries de la part comuna s'imparteix mitjançant l’Institut Obert de Catalunya
(ensenyaments telemàtics a distància) amb el control i seguiment de dos professors del cicle.
http://ioc.xtec.cat/educacio/en/preparacio-prova-acces-gs/preparacio-prova-acces-gs-pa
La formació de les matèries específiques esta inclosa a primer curs del cicle d'Assistent al Producte
Gràfic Imprés (Dibuix artístic, 99h, Dibuix tècnic 66h, Volum 99h i Cultura Audiovisual, 33 h) i la
qualificació es calcula a partir dels resultats acadèmics obtinguts.

MATRICULA, del 22 al 28 de setembre de 2015
IOC: 81,65 € + Seguiment centre: 297,60 €
La matrícula IOC es realitza des de la secretaria del centre de forma telemàtica, posteriorment cal fer el
pagament a l’oficina bancària corresponent.
La matrícula del Seguiment es realitza directament al centre, cal lliurar l’imprés signat i fer el pagament
en efectiu o amb tarja de crèdit.

SEGUIMENT DEL CURS
Durada: d'octubre de 2015 a abril de 2016.
Dimecres de 12.40 a 14.30h. Professor: Pere Borrat
•

Seguiment del treball individual i resolució de dubtes d'accés i funcionament de l'aplicatiu

•

Organització de les matèries i del temps del treball setmanal

•

Intercanvi de coneixements amb els companys

Divendres de 12.40 a 14.30h. Professora: Sílvia López
•

Reforç de llengua catalana i castellana

Les classes d’anglés tècnic de 2n curs del cicle d’APGI estaran coordinades amb el temari de l’IOC.

ORGANITZACIÓ DEL CURS
Les matèries s’organitzen en dos blocs i cadascún consta de 5 lliuraments d’activitats avaluables, els
lliuraments són quinzenals.
Bloc 1, d’octubre a desembre. Al mes de gener l'alumnat ha de fer un examen telemàtic.
Bloc 2, de gener a abril. Al mes d’abril l'alumnat ha de fer un examen presencial amb caràcter d'examen
global de la matèria.
A la qualificació final de cada bloc es tindran en compte les notes obtingudes a les activitats avaluables.
La superació de cada matèria serà el resultat de la valoració ponderada de les notes de tots dos blocs.

INFORMES D'APROFITAMENT
El professorat del curs emetrà dos informes personalitzats (gener i març) amb els resultats dels treballs
avaluats i les faltes d'assistència a classe i els enviarà per correu electrònic als alumnes i pares o tutors.
El professor de seguiment avisarà per telèfon o correu electrònic als pares/tutors a la tercera falta
consecutiva de l'alumne/a a classe.

QUALIFICACIÓ DEL CURS I EFECTES SOBRE LA QUALIFICACIÓ DE LES PROVES D'ACCÉS
La qualificació final serà la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes a la part comuna, i a la part
específica, calculades cadascuna de les parts, per separat.
Abans de la prova d'accés, a principis de maig, si el resultat és igual o superior a 5 l'escola emetrà la
certificació de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau superior.
La qualificació de la formació, sempre que sigui positiva, es multiplicarà pel coeficient 0,20 i s’afegirà a
la qualificació obtinguda a la prova d’accés als cicles formatius de grau superior, d’arts plàstiques i
disseny, sempre que l'alumne aspirant obtingui una qualificació igual o superior a 4 en la prova d'accés i
les matèries matriculades coincideixen amb les que s'examina.

