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ACCÉS ALS CICLES DE GRAU SUPERIOR D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY 

 
L’accés_ 

Per accedir als cicles formatius d’arts plàstiques i disseny cal complir amb una sèrie de 
requisits. En funció dels supòsits en què es trobin les persones que hi vulguin tenir accés són 
els següents. 

Supòsits d’accés: 

 Títol de batxillerat artístic: accés directe als estudis.  

 Títol d’un altre batxillerat: cal fer la prova específica. 

 Títol d’un CFGM (mateixa família que el cicle de GS al qual es vol accedir) i 18 anys: cal 
superar el cicle i fer la prova comuna i la prova específica. 

 Sense titulació i 19 anys (o fer-los en l’any de la prova): cal fer la prova comuna i la 
prova específica. 

Per l’alumnat que té 18 anys i cursa 2n d’APGI a l’EAD Sant Cugat, la presentació a la prova 
d’accés resta supeditada a la superació del cicle de grau mitjà.  

 
La prova_ 

La prova d’accés als cicles de grau superior d’arts plàstiques i disseny consta de dues parts: la 
part comuna i la part específica. Proves que cal realitzar al mateix centre. 

a) Les matèries de la part comuna són les següents i són totes obligatòries: 

- Llengua catalana 

- Llengua castellana 

- Llengua estrangera (Anglès) 

- Matemàtiques o Història 

b) Les matèries de la part específica són les següents i cal triar-ne dues: 

- Dibuix artístic 

- Dibuix tècnic 

- Cultura audiovisual 

- Volum  
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El curs de formació telemàtica per la PACFGS, seguiment i reforç_ 

L’EAD Sant Cugat està autoritzada pel Departament d’Ensenyament com a escola d’art que 
ofereix el curs de formació per les proves d’accés als cicles formatius de grau superior d’arts 
plàstiques i disseny (PACFGS).  

Des de l’escola es pot cursar la formació de les matèries de la part comuna mitjançant el curs 
de formació telemàtica a la plataforma web de l’Institut Obert de Catalunya (IOC) 
https://ioc.xtec.cat/educacio/ . L’alumnat de grau mitjà que es matriculi a la formació 
comptarà amb un seguiment tutorial i el reforç de les matèries de llengua catalana i llengua 
castellana.  

L’horari del segon curs del cicle de grau mitjà ja preveu una franja horària (dues hores de 
treball autònom amb seguiment i dues hores de reforç de llengües setmanalment) i una aula 
específica per a fer-ho. 

Pel que fa la llengua anglesa, es treballaran els continguts i models de la prova d’accés des de 
la matèria d’anglès.  

La formació de les matèries de la part específica de la prova no es treballa des del curs de 
formació sinó que ja es recull al currículum del cicle d’Assistència al Producte Gràfic Imprès, 
que prepara l’alumnat per superar aquesta part de la prova.  

 

Llibres de text recomanats: 

Història: Roda. Història, Batxillerat 2, Editorial TEIDE. ISBN: 978-84-307-5359-8 

Llengua catalana: C1 Nivell de suficiència. Curs de llengua catalana. Castellnou Edicions. ISBN: 
978-84-9804-871-1 

Matemàtiques: Matemàtiques per a la prova d'accés a cicles formatius de grau superior. 
Autora: Alícia Espuig Bermell. Ed. Marcombo, 2012 (2a edició). ISBN: 9788426717627 

https://ioc.xtec.cat/educacio/
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Matrícula i pagament_ 

La matrícula a l’IOC (curs de formació telemàtica, seguiment i reforç) tindrà lloc del 19 al 26 de 
setembre de 2018 a la secretaria de l’escola.  

 Curs de formació telemàtica: 81,65€ 

Caldrà tramitar la matrícula a la secretaria de l’escola i fer el pagament a l’oficina 
bancària corresponent. 

 Seguiment tutorial i reforç de llengua catalana i castellana: 297,60€ 

Caldrà tramitar la matrícula a la secretaria de l’escola i fer el pagament a de l’import 
total en efectiu o amb targeta de crèdit.  

 

Organització del curs, calendari i horaris_ 

 Curs de formació telemàtica i seguiment tutorial: 

Les matèries s’organitzen en dos blocs i cadascun consta de 5 lliuraments d’activitats 
avaluables.  

- 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. 

Inici del curs: mes d’octubre 
Horari de treball i seguiment: dimecres de 12:40h a 14:30h - Professor: Pere Borrat 

 

 Reforç de llengua catalana i castellana: 

La professora titular marcarà el calendari de sessions i tasques a lliurar. 

Inici del curs: mes d’octubre 
Horari de classe: dilluns de 8:30h a 10:20h (1r quadrimestre) i divendres de 12:40h a 14:30h 
(segon quadrimestre) - Professora: Marina Hoyos 
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Assistència i qualificacions_ 

L’assistència a les sessions de l’IOC (formació telemàtica i reforç) és obligatòria per l’alumnat  
matriculat al curs. El professorat controlarà l’assistència a les sessions i estarà en contacte amb 
el tutor i la coordinadora acadèmica per informar de l’evolució dels resultats de l’alumnat. 

 

Qualificació del curs i efectes sobre la prova d’accés_ 

La qualificació final de la prova d’accés serà la mitjana aritmètica de les qualificacions 
obtingudes a la part comuna i a la part específica de la prova, calculades cadascuna de les parts 
per separat. 

Tanmateix, l’alumnat de l’escola que hagi cursat i superat el curs de formació per les proves 
d’accés, amb una nota final igual o superior a 5, comptarà amb una petita ajuda en la 
qualificació final de les proves.  

L’escola emetrà a principis de maig una certificació que servirà l’alumnat per multiplicar pel 
coeficient 0,20 la nota de la formació IOC i el resultat s’afegirà a la qualificació obtinguda a la 
prova d’accés (sempre i quan l’alumnat obtingui una nota mitja igual o superior a 4 i les 
matèries matriculades coincideixin amb les que s’examina).  

 

 


