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ANY 2018 

 
 
PROVA COMUNA 
Cal presentar-se amb el DNI original. 
El material específic per a la realització de la prova. 
Temps de realització 2h + 2h amb un descans de 30’. 
 
 
MATERIAL PROVA COMUNA GRAU SUPERIOR 
 
Cada aspirant portarà el seu material, no es permetrà demanar-lo a d'altres 
inscrits. No es permet l’ús del mòbil com a calculadora. 
  
 
LLENGUA CATALANA: 
Bolígraf blau o negre. 
 
 
LLENGUA CASTELLANA: 
Bolígraf blau o negre. 
 
 
HISTÒRIA: 
Bolígraf blau o negre. 
 
 
MATEMÀTIQUES: 
Bolígraf blau o negre. 
Calculadora científica. Regle graduat. Llapis. Goma d’esborrar 
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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 3h en un únic bloc temporal. 
 
 
MATERIAL PROVA ESPECÍFICA GRAU SUPERIOR 
 
Cada aspirant portarà el seu material, no es permetrà demanar-lo a d'altres 
inscrits. No es permet l’ús del mòbil com a calculadora. 
 
 
DIBUIX ARTÍSTIC: 
Bolígraf tinta blava, llapis de grafit, goma d’esborrar, jocs d’escaires, compàs, regle 
mil·limetrat, tisores, calculadora. 
Llapis grafit tou (2B) 
Retolador/s punta fina tipus rotring 
Llapis de colors, retoladors de colors, pastels, gouache o aquarel·les 
Papers DIN A4 per fer esbossos 
2 fulls de paper DIN A3 adequat per a la tècnica que s'utilitzi (Guarro Bàsic per a 
llapis/ceres/retoladors; Canson per a aquarel·la, Geler per a tinta,...) 
 
 
DIBUIX TÈCNIC: 
Bolígraf tinta blava, llapis de grafit, goma d’esborrar, joc d’escaires, compàs, regle 
mil·limetrat, tisores, calculadora. 
Portamines o llapis punta fina per a dibuix tècnic. 
Papers DIN A4 per a esbossos i dos fulls de paper DIN A3 Bàsic 
 
 
CULTURA AUDIOVISUAL: 
Bolígraf tinta blava, llapis de grafit, goma d’esborrar, jocs d’escaires, compàs, regle 
mil·limetrat, tisores, calculadora. 
Llapis grafit tou (B) 
Retolador/s punta fina tipus rotring 
Retoladors o llapis de colors 
Papers DIN A4 per a esbossos i dos fulls de paper DIN A3 Bàsic 
 
 
VOLUM: 
Bolígraf tinta blava, llapis de grafit, goma d’esborrar, jocs d’escaires, compàs, regle 
mil·limetrat, tisores, calculadora. 
Cartolina blanca, DIN A2 
Cartró gris o cartró ploma, DIN A4 de 3 mm de gruix 
Cola de barra o cinta adhesiva de doble cara 
Cúter i regle metàl·lic (especial per tallar) 
Superfície apta per tallar (cartró o planxa de cautxú DIN A4) 


