
CONDICIONS D’ACCÉS D'ACCÉS ALS CICLES DE GRAU MITJÀ

SENSE TÍTOL
D'EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA

OBLIGATÒRIA O
EQUIVALENT

(PROVA GENERAL +
ESPECÍFICA)

1.  Superar  una  PROVA GENERAL on  l’aspirant  demostri  que  té  les
capacitats, els coneixements i les habilitats en relació a l’ESO.

2. Una vegada superada la Prova general s’ha de superar una  PROVA
ESPECÍFICA que  permeti  demostrar  les  aptituds  i  els  coneixements
artístics  necessaris  per  cursar  amb aprofitament  els  ensenyaments als
quals s’opta.

(Els  aspirants  han  de  tenir  17  anys  com  a  mínim  dins  l’any  de  la
realització de la prova)

AMB TÍTOL
D'EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA

OBLIGATÒRIA O
EQUIVALENT

(NOMÉS PROVA
ESPECÍFICA)

1. Disposar d’alguna de les següents TITULACIONS:
Graduat  en  ESO /  Títol  de  tècnic  d’Arts  Plàstiques  i  Disseny /  Haver
superat els ensenyaments d’arts aplicades i oficis artístics, el tercer curs
d’ensenyaments comuns del pla d’estudis de 1963 o el segon curs del pla
experimental. / Títol de tècnic auxiliar o de tècnic dels ensenyaments de
formació professional / Haver superat la prova d'accés a la universitat per
a  més  grans  de  25  anys  /  Haver  superat  altres  estudis  declarats
equivalents, a efectes acadèmics, a algun dels anteriors.

2. Superar una PROVA ESPECÍFICA

TITULACIONS QUE
PERMETEN
L'ACCÉS 

SENSE PROVA

Estan exemptes de fer la prova específica d’accés als cicles formatius de
grau mitjà les persones que tenguin alguna de les titulacions següents, o
un títol declarat equivalent:
- El títol de tècnic o de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny d’una
família  professional  relacionada  amb  els  ensenyaments  que  es  volen
cursar.
- Haver superat els cursos comuns d’arts aplicades i oficis artístics dels
plans  d’estudis  establerts  pel  Decret  2127/1963,  de  24  de  juliol;  els
establerts  amb  caràcter  experimental  a  l’empara  del  Reial  decret
799/1984,  de  28  de  març,  sobre  regulació  d’experiències  en  centres
d’ensenyaments artístics, o els establerts pel Reial decret 942/1986, de 9
de  maig,  pel  qual  s’estableixen  normes  generals  per  a  la  realització
d’experimentacions educatives en centres docents.
-  El  títol  de  batxiller  de  la  modalitat  d’arts  o  de  batxillerat  artístic
experimental.
- El títol superior d’Arts Plàstiques o el títol superior de Disseny, de les
diferents especialitats, o un títol declarat equivalent.
- El títol superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals, de les
diferents especialitats.
- La llicenciatura en Belles Arts.
- El títol d’Arquitectura.
- Títol d'ESO o equivalent més una experiència laboral d'almenys un any
relacionada  directament  amb  les  competències  professionals  del  cicle
formatiu al qual es vol accedir.


