
                            
 
 
PROCEDIMENTS DE JOIERIA ARTÍSTICA 
 
 
PLA D’ESTUDIS 
Formació en el centre (dos cursos de setembre a abril: 1500 h). 
 
1r Curs 

Taller de Joieria (375) / Dibuix Artístic (100) / Dibuix Tècnic (100) /  An-

glès (50) / Història de l’art i de la joieria (50) / Volum (50)  

2n Curs 
Taller de Joieria (375) / Dibuix Artístic (75) / Dibuix Tècnic (50) /  Anglès 

(50) / Història de l’art i de la joieria (50) / Volum (75) / Mitjans Informà-

tics (50) / FOL (50) 

 

Formació en centres de treball (maig-juny del segon curs: 50 h) 

Formació específica en una empresa on es realitzaran tas-

ques i activitats productives relacionades amb els continguts 

adquirits en el centre. 

Obra final: 

Per a l’obtenció del títol, una vegada superats els  mòduls, 

l’alumne realitzarà un obra o treball de 50 h, relacionada amb 

el camp concret de la Joieria o Bijuteria en la qual acreditarà el 

domini dels coneixements adquirits, així com la seva prepara-

ció pràctica per a l’exercici professional. 
 

SORTIDES 
Una vegada finalitzat el cicle formatiu es pot fer feina en el món 

laboral amb el títol de 

TÈCNIC EN PROCEDIMENTS DE JOIERIA ARTÍSTICA 

 
Llocs possibles de feina 
Aquest cicle pretén cobrir la demanda creixent de professionals capaços 

de construir peces a partir d’un model, plànol o disseny amb les tècni-

ques bàsiques de la joieria i bijuteria, ja sigui en la seva totalitat o algu-

nes de les seves parts, desenvolupant la seva activitat en empreses i 

tallers de caràcter artesanal o artístic i també exercir com a professional 

autònom o associat. 

 

 

 
 

ASSISTÈNCIA AL PRODUCTE GRÀFIC IMPRÈS 
 
 
PLA D’ESTUDIS 
Formació en el centre (dos cursos de setembre a maig: (1600 h). 
 
1r Curs 

Autoedició (288)  / Fonaments del disseny I (96) /  Anglès Tècnic I 

(64)  / Tipografia (96) / Mitjans Informàtics (96)  / Fotografia (64) / 

Producció i Impressió (64) 

2n Curs 
Autoedició II (338) /  Anglès Tècnic II (52)  / Fonaments del disseny II ( 

52) / Història del disseny gràfic  (78) /  Producció i impressió II (52)  /  

FOL (52)   / Obra final    (108) 

 

Formació en centres de treball (maig-juny del segon curs: 100 h) 

Formació específica en una empresa on es realitzaran tasques 

i activitats productives relacionades amb els continguts adqui-

rits en el centre. 

 
SORTIDES 
Una vegada finalitzat el cicle formatiu es pot fer feina en el món 

laboral amb el títol de 

TÈCNIC EN ASSISTÈNCIA AL PRODUCTE GRÀFIC IMPRÈS 
 
Llocs possibles de feina 

Aquest cicle formatiu pretén cobrir la demanda creixent de profes-

sionals experts en programes d’informàtica d’edició, publicació i 

disseny gràfic. El professional d’aquest nivell desenvoluparà la seva 

activitat en empreses d’autoedició, tallers de fotocomposició, im-

premtes, etc. Amb capacitat per solucionar problemes bàsics de 

disseny gràfic. 

 

 

 

 
BATXILLERAT D’ARTS (LOMQE) 
REQUISITS D’ACCÉS: 

- Graduat en ESO o titulació equivalent o superior. 
- Títol de Tècnic (cicles formatius de grau mitjà). 

 
PLA D’ESTUDIS    
1r CURS 
Assignatures (hrs / setmanals) Assignatures d’Arts (hrs / setmanals) 

Filosofia (3) 

Llengua castellana i literatura (2’5) 

Llengua catalana i literatura (2’5) 

Anglès (3) 

Educació Física (2) 

Fonaments de l’art (4) 

Cultura audiovisual (4) 

Dibuix Artístic I (4) 

 
Triar 1 entre: 
Història del món contemporani (3) 

Literatura Universal (3) 

 
Triar 1 entre: 
TIC I (3) 

Volum (3) 

Religió (3)* 

Cultura Científica (3) * 

2ª Llengua estrangera (3) ** 

 

 
2n CURS 
Assignatures (hrs / setmanals) Assignatures d’Arts (hrs / setmanals) 

Història d’Espanya (3) 

Llengua castellana i literatura II (3) 

Llengua catalana i literatura II (3) 

Anglès II (3) 

 

Fonaments de l’art II (4) 

Cultura audiovisual II (4) 

Disseny (4) 

Tècniques d’expressió graficoplàsti-

ca (4) 

 
Triar 1 entre: 
TIC II (3) 

Imatge i So (3) 

Dibuix Artístic II (3) 

Història de la filosofia (3) * 

2ª Llengua estrangera (3) **  

Religió (3) * 

 * Si no hi ha un número suficient de matriculats es podran cursar a Distància                        
**  És necessari haver-la cursat a l’ESO o 1r Batx. 
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BATXILLERAT D’ARTS 
DATES PREINSCRIPCIÓ: de dia  17 al 26 de juny de 2019 

Publicació Llistes provisionals admesos:   5 de juliol 
Reclamacions:                                      8 al 10 de juliol 
Publicació llista definitiva admesos          12 de juliol 

DOCUMENTACIÓ:  
- Sol·licitud d’admissió emplenada i signada pels dos pares  
amb pàtria potestat. 

- Fotocòpia DNI alumne/a , fotocòpia DNI del pare i fotocopia 
DNI mare amb els quals convisqui l’alumne/a en situació legal. 

- Llibre de família o certificat naixement alumne/a 
- Butlletí de notes o Certificat de notes de l’ESO. 

MATRÍCULA: 
Juliol: 17 i 18 Tots els alumnes de la llista d’admesos. 
Setembre: 10. Només per els alumnes que hagin aprovat 
l’ESO a la convocatòria de setembre.   

 

CICLES D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY 
DATES INSCRIPCIÓ: 

- No escolaritzats aquest curs i sense títol d’ESO:  
 del 29 d’abril al 8 de maig  o  
 del 1 al 5 de juliol 2019 (places no ocupades al juny) 
- Escolaritzats a 4t d’ESO o accés directe:  
  del 20 al 31 de maig 
  del 1 al 5 de juliol (places no ocupades al juny) 
- Amb títol d’ESO obtingut al setembre 2019 
  6 i 10 de setembre (per les places lliures) 

 DOCUMENTACIÓ: 
- Imprès de sol·licitud 
- Fotocòpia DNI alumne/a, pare i mare 
- Certificació de tenir el títol d’ESO o equivalent.  
- Resguard Taxes prova accés (22’80€)   Es pot emplenar 
https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=7227 
 (consultau a Secretaria llista d’exempcions de pagament) 

DATES PROVES D’ACCÉS : 
- PROVA GENERAL: 15 maig i 12 juliol  
- PROVA ESPECÍFICA: 10 juny i 19 juliol 
 16 setembre (títol d’ESO obtingut al setembre 2019) 

MATRÍCULA: 
Accés directe: del 7 al 13 de juny  
  i de 2 al 6 de setembre 2019 
Prova d’Accés superada:  19 al 28 de juny,  
   30 i  31  de juliol  
   i de 2 al 6 de setembre 
Prova d’Accés superada i títol ESO en setembre 20 i 23 se-
tembre 

 

Qui ha de fer PROVA GENERAL? 

Per als alumnes que no tenguin els requisits acadèmics, Títol 

d’ESO o equivalent, i com a mínim 17 anys a l’any natural de 

la prova. 

Els que tenguin FPB sense ESO, Prova d'accés a CFGM de for-

mació professional.  

Exempcions: 

- Haver superat Prova d’Accés a la Universitat per a ma-
jors de 25 anys. 

Qui ha de fer PROVA ESPECÍFICA? 

Tots els alumnes que compleixen algun dels següents requisits: 

- Títol d’Eso o equivalent: 2n Bup, FP1, Títol de Tècnic 
d’un cicle formatiu, 2n curs REM, o estudis superiors. 

- Haver superat la prova general d’accés. 

Exempcions:   

- Acreditar tenir experiència laboral de, al menys un any, 
relacionada directament amb les competències professio-
nals del cicle formatiu al qual vol accedir. 

Qui no ha de fer CAP PROVA? 

Estar en possessió d’alguna de les següents titulacions: 
-    Títol de Batxiller, modalitat d’arts.  

- Títol de Tècnic o Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i dis-

seny d’una família professional relacionada. 

- Haver superat Cursos de Comuns d’Arts Aplicades i Oficis 

Artístics dels plans d’estudis de 1963 i experimentals. 

- Llicenciatura en Belles Arts. 

- Títol Superior d’Arts Plàstiques, de Disseny o de Conser-

vació i Restauració de Bens Culturals, en les seves dife-

rents especialitats. 

- Arquitectura / Ingenieria Tècnica en Disseny Industrial. 

 
 

En que consisteix la PROVA GENERAL?   
(Per ambdós cicles) 

Te un total de 5 exercicis: 
a) Tres exercicis de competència lingüística: un exercici de 
llengua catalana i literatura, un exercici de llengua castellana i 
literatura i un altre de llengua anglesa (1h per exercici) Cadas-
cun d’aquests exercicis consistirà en desenvolupar per escrit 
un comentari de text i contestar a una sèrie de preguntes en 
la llengua corresponent 
Es valorarà la competència lingüística en relació al currículum 
de l’ESO 
 
b) Un exercici  d’ àmbit tecnicocientífic i un exercici d’àmbit 
sociocultural (1h. per exercici). Aquests exercicis consistiran en 
respondre per escrit a qüestions relatives als àmbits correspo-
nents.  
Es valoraran les capacitats matemàtiques, científiques, tècni-
ques i socioculturals en relació al currículum de l’ESO. 
 

La qualificació final serà la mitjana aritmètica dels 5 exercicis que la 
composen 

 

En que consisteix la PROVA ESPECÍFICA? 
(procediments de joieria i assistència al producte gràfic imprès) 

La prova té un total de dos exercicis 

1- Desenvolupar per escrit qüestions relatives al camp de les arts 
plàstiques a partir d’un text escrit i/o documentació gràfica.  
(Temps màxim, 2 h). 

 
En aquest exercici es valoraran els coneixements artístics 
 

2- Realització de dibuixos o esbossos a partir d’un tema, un dels 
quals ha de servir de base per a la realització posterior d’un dibuix 
en color. (Temps màxim, 2 h) 

 
En aquest exercici es valoraran les aptituds com la creativitat, la destresa 
específica i la capacitat d’observació i percepció.  
 

 (L’aspirant durà totes les eines de dibuix que trobi necessari 
 per realitzar les proves, excepte el paper, en ambdós cicles). 

(Llapiços de colors, rotuladors, llapis, regles, compas...) 
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