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ESCOLA D'ART I DISSENY DE SANT CUGAT 

PROVES D’ACCÉS ALS CICLES DE GRAU MITJÀ D’ARTS 
PLÀSTIQUES I DISSENY CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA 

ANY 2018 
 
 
PROVA COMUNA:  
Cal presentar-se amb el DNI original. 
El material específic per a la realització de la prova. 
Temps de realització 4h repartides en dos blocs de 2 + 2h i un descans de 30’.  
 
 
 
MATERIAL PROVA COMUNA GRAU MITJÀ 
 
Cada aspirant portarà el seu material, no es permetrà demanar-lo a 
d'altres inscrits, tampoc l’ús del mòbil com a calculadora. 
 
 
COMPETÈNCIES EN LLENGUA CATALANA 
Bolígraf blau o negre. 
 
COMPETÈNCIES EN LLENGUA CASTELLANA 
Bolígraf blau o negre. 
 
COMPETÈNCIES EN LLENGUA ESTRANGERA FRANCÈS O ANGLÈS 
Bolígraf blau o negre. 
 
COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA 
Bolígraf blau o negre. 
 
COMPETÈNCIA EN TECNOLOGIES 
Bolígraf blau o negre. 
Llapis HB o 2H, goma d’esborrar, regle graduat, joc d’escaire i cartabó, 
transportador d’angles, compàs, calculadora. 
 
COMPETÈNCIA MATEMÀTICA 
Bolígraf blau o negre. 
Llapis, goma d’esborrar, regle, escaire i cartabó, transportador d'angles, tres 
llapis de colors diferents, calculadora. 
 
COMPETÈNCIA D’INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC 
Bolígraf blau o negre. 
Llapis, goma d’esborrar, regle, escaire i cartabó, transportador d'angles, tres 
llapis de colors diferents, calculadora. 
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PROVA ESPECÍFICA: 
Cal presentar-se amb el DNI original. 
El material específic per a la realització de la prova. 
Temps de realització 2h en un únic bloc temporal. 
 
 
 
MATERIAL PROVA ESPECÍFICA GRAU MITJÀ 
 
Cada aspirant portarà el seu material, no es permetrà demanar-lo a 
d'altres inscrits ni l’ús del mòbil com a calculadora. 
 
 
EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA 
Bolígraf de tinta blava, portamines i llapis de grafit tou (B), goma d’esborrar, 
maquineta, retolador/s color negre punta fina tipus rotring, joc d’escaire i 
cartabó, compàs, regle mil·limetrat, tisores, cúter, cola de barra, calculadora, 
fulls de paper DIN A4 per fer esbossos, retoladors de diferents colors o llapis de 
colors, 2 fulls de paper blanc setinat DIN A4 Guarro Bàsic o Geler, suport de 
cartró DIN A4, superfície apta per tallar amb cúter (cartró o planxa de cautxú de 
dimensió màxim DINA3.) 
 

 

  


