ENSENYAMENTS D’ARTS PLÀSTIQUES
I DISSENY
Com es pot accedir?
Cicles Formatius de Grau Mitjà. Curs 2021-2022

A

Accés directe
• Les persones que tinguin el Títol de tècnic/a o tècnic/a superior d'arts plàstiques i
disseny
• Els qui hagin superat els cursos comuns d’arts aplicades i oficis artístics dels
plans d’estudis establerts pel Decret 2127/1963.
• Els titulats com de tècnics de formació professional d’una família equivalent a
una d’arts plàstiques i disseny a efectes de la prova d’accés
				

Famílies de formació professional
Arts Gràfiques
Tèxtil, confecció i pell; Imatge personal
Agrària
Vidre i Ceràmica
Edificació i obra civil
Arts gràfiques; Imatge i so
Fabricació mecànica; Fusta, moble i suro
Tèxtil, confecció i pell

• Qui tingui una resolució d’exempció reconeguda per la Direcció General de
Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial per tenir
experiència laboral relacionada directament amb el cicle a què es vol accedir
a jornada completa (o el temps proporcional en cas de jornada a temps parcial
reconeguda oficialment): d’un any o més amb una categoria professional igual
o superior a la que correspon el cicle formatiu del grau en què s’hagi inscrit (en
general, oficial de primera o de segona); o de tres anys o més si la categoria
reconeguda oficialment (grup de cotització) és inferior. Sol·licitud d’exempció
• Qui té una resolució d’exempció reconeguda per la Direcció General de
Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, per tenir
universitària homologada/pròpia amb un mínim de 18 crèdits relacionats
amb les arts plàstiques i el disseny. Sol·licitud d’exempció
• Qui ha superat altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics amb
algun dels anteriors (consulteu homologació d’estudis) i qui té accés directe a
grau superior

B

Han de realitzar una prova específica d’accés:
• Els graduats en Educació Secundària Obligatòria, o títol declarat equivalent
(consulteu homologació d’estudis)
• Els titulats en batxillerat en una modalitat diferent a la d’arts.
• Els titulats com a tècnics de Formació professional d’una família no equivalent
als efectes d’accés

C

Accés sense requisits al Grau Mitjà dels ensenyaments professionals
d’arts plàstiques i disseny
• Han de realitzar la prova comuna i la prova específica qui no compleixi algun
dels requisits anteriors

Per inscriure’s a les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà cal tenir complerts 17
anys o bé complir-los durant l’any 2021 i no posseir cap titulació acadèmica o ensenyament
equivalent que permeti l’accés directe a aquests cicle formatius.

