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INSCRIPCIÓ A LES PROVES D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS D’ARTS
PLÀSTIQUES I DISSENY DE GRAU SUPERIOR

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inscripció a les proves d'accés: del 20 al 29 de març de 2017
Per a més informació i per a la inscripció telemàtica a les proves d’accés pots consultar el següent enllaç.
Realització de les proves d'accés:
. Part comuna:

17 de maig de 2017

. Part específica: 18 de maig de 2017
. Informació general
. Inscripció i pagament
. Documentació i llistats admesos i exclosos
. Calendari i descripció de les proves
. Temari i criteris d’avaluació
. Resultats i reclamacions
. Més informació

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA: NOMÉS PART ESPECÍFICA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inscripció a les proves d'accés: del 30 de maig al 2 de juny de 2017
Realització de les proves d'accés:
. Part específica: 15 de juny de 2017
Per a més informació:
Secretaria de l’Escola Municipal d’Art Illa
Tel. 93 711 48 05 / 93 711 40 59
e-mail: illa@ajsabadell.cat
Horari:
Matins: dilluns a dijous de 8.30 a 14 h, i divendres de 8 a 14 h.
Tardes: dimarts i dimecres, de 16 a 19 h.
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Informació general
Les persones que volen accedir a un cicle de formació específica de grau superior d'arts plàstiques i disseny però
no tenen el títol de batxillerat (o d'estudis equivalents) han de superar la part comuna i la part específica de la
prova.
Només han de fer la part específica de la prova les persones que tenen el títol de batxillerat o un dels títols o
acreditacions següents:
• Títol universitari
• Acreditació de superació del curs d’orientació universitària (COU) o preuniversitari.
• Títol de tècnic/a especialista o tècnic/a superior de formació professional o d’ensenyaments esportius.
• Acreditació de superació de la part comuna de la prova d’accés a cicles formatius de grau superior de formació
professional o de la part general de la prova d’accés a cicles formatius de grau superior d’ensenyaments
esportius.
• Acreditació de la superació total de les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o de superació de
la prova d’accés a mòduls professionals experimentals de grau superior.
Les persones que estiguin cursant l’últim curs d’algun dels títols esmentats anteriorment, i encara no disposin de
les qualificacions corresponents, es poden inscriure a la prova i presentar-s’hi. Posteriorment, durant el procés de
matrícula al centre, han d’acreditar la possessió de la titulació acadèmica.
Per poder fer la prova, els aspirants han d'haver complert els 19 anys o complir-los l'any 2017, o bé tenir complerts
els 18 anys o complir-los l’any 2017 i tenir un títol de tècnic/a d'un cicle de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny o
de formació professional d'una família equivalent.
Tota la informació sobre les proves d’accés als cicles formatius de grau superior d’arts plàstiques i disseny es troba
al web del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
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Inscripció i pagament
El període d’inscripció a la prova comença el dia 20 fins al 29 de març de 2017. La sol·licitud es pot presentar en
el registre telemàtic a través del web del Departament d’Ensenyament, o per alguna de les diferents vies que
preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
La persona interessada pot acreditar la presentació de la sol·licitud amb el resguard de la inscripció a les proves,
que s’envia a l’adreça de correu electrònic que es faci constar en el formulari d’inscripció.
La presentació de la sol·licitud implica l'autorització al Departament d'Ensenyament a obtenir, mitjançant les seves
bases de dades, les dades acadèmiques de la persona sol·licitant, i per obtenir les dades que acreditin, si s’escau,
la pertinència a una família nombrosa o monoparental, de les bases de dades del Departament de Benestar Social
i Família.
El pagament de la taxa d’inscripció es pot realitzar de dues maneres:
• Amb targeta bancària, des de la pàgina web del Departament d’Ensenyament des d’on es fa la inscripció i
s’accedeix al portal de pagament de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, la Caixa.
• Directament a les oficines de Caixabank SA “la Caixa”, o ServiCaixa amb la carta de pagament que s’obté en el
moment de fer la inscripció telemàtica.

L’últim dia per fer el pagament és el 30 de març de 2017. La manca de pagament dins del termini,
el pagament incomplet, o el pagament realitzat en una entitat bancària que no sigui Caixabank SA,
és motiu d’exclusió.

Únicament han d’abonar la taxa de la inscripció a la prova aquelles persones que no tenen els requisits acadèmics
necessaris i han de realitzar la part comuna de la prova.

Exempcions. Estan exempts del pagament de la taxa, amb la presentació de la documentació oficial que ho
acrediti:
• Les persones membres de família nombrosa de categoria especial.
• Les persones que tinguin una discapacitat acreditada igual o superior al 33%.
• Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
• Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.
Així mateix, les persones membres de família nombrosa de categoria general o de família monoparental, tenen
dret a una bonificació del 50% de l’import.
També tenen dret a una bonificació del 10% totes les persones que facin la sol·licitud per mitjans electrònics.
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Documentació i llistats admesos i exclosos
La llista provisional d’aspirants admesos i exclosos es podrà consultar al web del Departament d’Ensenyament a
partir del 24 d’abril de 2017.
Des del dia 25 d’abril fins les 14 hores del 27 d’abril de 2017, les persones aspirants poden presentar la
documentació complementària necessària al centre on realitzaran les proves, dins el seu horari de registre:
a) Només en el cas de resultar excloses per no haver-se validat la informació al·legada, hauran de presentar
una fotocòpia del document d’identificació personal (DNI, NIE o passaport) amb què es van inscriure a les
proves, als efectes de comprovació del compliment dels requisits de participació;
b) Si escau, document justificatiu de la bonificació o l’exempció de pagament de la taxa, en el cas que no
s’hagi pogut validar en el moment de fer la inscripció;
En cas que les persones aspirants no acreditin els requisits de participació i del dret a la bonificació o exempció de
la taxa al centre examinador dins del termini establert per fer-ho, quedaran excloses de la convocatòria.
Així mateix, les persones aspirants poden presentar al centre de les proves, dins el termini esmentat, si escau,
resolució que atorga l’exempció parcial de la realització de la prova.
En el moment de la presentació de la documentació, l’aspirant pot sol·licitar que la comissió avaluadora modifiqui
les dades amb què s’ha inscrit telemàticament si hi ha algun error o desitja fer un canvi en les opcions triades.
La llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos es publicarà a partir del dia 28 d’abril de 2017.
Documentació que cal presentar el dia de la prova:
• Original del DNI o document equivalent d’identificació.
• Si escau, certificat de superació de la formació de les proves d’accés o del curs de preparació de la prova
d’accés, en un centre autoritzat pel Departament d’Ensenyament.
• Si escau, còpia de la Resolució de la sol·licitud de recursos addicionals per a aspirants amb necessitats
específiques derivades de discapacitats.
• El material específic previst per a la realització de la prova d’accés, que es farà públic al taulell d’anuncis del
centre a partir del dia 18 d’abril de 2017.
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Calendari i descripció de les proves
La part comuna de la prova d’accés consta de quatre exercicis que es corresponen a les matèries de llengua
catalana, llengua castellana, llengua estrangera (a escollir entre alemany, anglès o francès) i una quarta a escollir
entre història o matemàtiques.
Dia 17 de maig: Part comuna de la prova
Les persones que l’han de realitzar s’hauran de presentar a les 15.30 h. La prova començarà a les 16 hores. El
temps de realització serà de 4 hores. Es desenvoluparà en dos blocs temporals de 2 hores de durada cadascun.
En el primer bloc es faran els exercicis corresponents a les matèries de llengua catalana i llengua castellana, i en
el segon els corresponents a llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i història o matemàtiques. Entre
ambdós hi haurà un descans de 30 minuts.
• Els alumnes hauran de portar la DOCUMENTACIÓ REQUERIDA i el material necessari.
• Lloc de realització: Illa Escola d'Art i Disseny, Sabadell
La part específica de la prova d’accés consta d'un exercici de cadascuna de les dues matèries de la modalitat
d'arts de batxillerat que l'aspirant pot triar entre dibuix artístic, dibuix tècnic, cultura audiovisual i volum.
Dia 18 de maig: Part específica de la prova
Les persones que l’han de realitzar s’hauran de presentar a les 15.30 h. La prova començarà a les 16 hores. Es
desenvoluparà en un únic bloc temporal i el temps de realització serà de 3 hores.
• Els alumnes hauran de portar la DOCUMENTACIÓ REQUERIDA i el material necessari.
• Lloc de realització: Illa Escola d'Art i Disseny, Sabadell
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Calendari convocatòria ordinària i extraordinària
Els apartats especificats corresponen a l’Annex 2 de la RESOLUCIO ENS/182/2017 , de 3 de febrer, per la qual
es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de formació professional inicial i als cicles de formació
específica d'arts plàstiques i disseny, corresponents a l'any 2017.
Fins al 31 de març

• Sol·licitud d’exempció de la llengua catalana al Servei d'Immersió i Acolliment Lingüístic del Dept.

Fins al 31 de març

d’Ensenyament
• Sol·licitud d’adequació de la prova a necessitats específiques a la Direcció General d’Atenció a la Família i
Comunitat Educativa

Del 20 al 29 de març

• Inscripció a les proves d’accés

18 d’abril

• Publicació del material necessari per a realitzar la part específica de la prova

24 d’abril

• Nomenament de les comissions avaluadores
• Publicació de les persones membres de les comissions avaluadores.

24 d’abril

• Publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses per realitzar la prova d’accés

Del 25 a les 14 h

• Presentació de la documentació o dades que falten i que han estat la causa d’exclusió de la llista provisional de

del 27 d’abril

persones admeses per realitzar la prova. En el moment de presentació de la documentació, l’aspirant pot
sol·licitar que la comissió avaluadora modifiqui les dades amb què s’ha inscrit telemàticament si hi ha algun error
o desitja fer un canvi en les opcions triades.

28 d’abril

• Publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses

17 de maig

• Realització de la part comuna de la prova ordinària de grau superior. Les persones aspirants hauran
de presentar-se a les 15.30 h. La prova començarà a les 16 h i tindrà 4 hores de durada

18 de maig

• Realització de la part específica de la prova ordinària de grau superior. Les persones aspirants hauran
de presentar-se a les 15.30 h. La prova començarà a les 16 h i tindrà 3 hores de durada

Fins a les 12 h

• Sol·licitud a la comissió avaluadora d’anar a la convocatòria d’incidències de grau superior

del dia 19 de maig
22 de maig

• Publicació de la llista de persones admeses a la convocatòria d’incidències de grau superior

24 de maig

• Realització de la prova d’incidències de grau superior. Part comuna a les 9.30 h i és de 4 hores de durada.
La part específica a les 16 h amb una durada de 3 hores. Cal presentar-se 30 minuts abans de l’inici

26 de maig

• Publicació de les qualificacions provisionals de grau superior

Del 29 de maig
al 31 de maig

• Reclamació primera a les qualificacions provisionals de grau superior

1 de juny

• Publicació de les qualificacions definitives de grau superior

Del 2 de juny

• Reclamació segona a les qualificacions definitives de grau superior

al 3 de juliol
Del 30 de maig

• Inscripció a la convocatòria extraordinària de la part específica de la prova d’accés

al 2 de juny
6 de juny

• Publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses per realitzar la prova d’accés en convocatòria
extraordinària

Del 7 al 9 de juny

• Presentació de la documentació o dades que falten i que han estat la causa d’exclusió de la llista provisional de
persones admeses per realitzar la prova en convocatòria extraordinària. En el moment de presentació de la
documentació, l’aspirant pot sol·licitar que la comissió avaluadora modifiqui les dades amb què s’ha inscrit
telemàticament si hi ha algun error o desitja fer un canvi en les opcions triades.

14 de juny

• Publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses en convocatòria extraordinària

15 de juny

• Realització de la part específica de la prova d’accés de grau superior (extraordinària). Inici a les 9.30 h,
els alumnes s’han de presentar a les 9 h. Durada de la prova: 3 hores
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Qualificacions
Els exercicis es valoren de 0 a 10 punts. Es calcula la qualificació de la part comuna i de la part específica per
separat mitjançant la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries compreses.
Les persones que obtinguin una qualificació global inferior a 4 es declaren no aptes i en cap cas a la qualificació
de la prova se n’hi pot sumar cap altra.
A les persones que obtinguin una qualificació igual o superior a 4 se'ls podrà sumar, si escau, un percentatge de la
qualificació obtinguda en:
• La formació de la prova d’accés per a cicles formatius de grau superior, impartida per centres de formació
autoritzats.
• El curs de preparació de la prova d’accés a cicles formatius de grau superior.
En aquests casos, la qualificació es multiplica pel coeficient 0,20 i s’afegeix a la qualificació obtinguda en la prova
d’accés.
Un cop sumades aquestes qualificacions, les persones que hagin obtingut una puntuació total igual o superior a 5
es consideren aptes.

Temari i criteris d'avaluació
El temari i els criteris d'avaluació de les matèries corresponents a la part específica, es troben a l’annex 7 de la
Resolució ENS/519/2011, de 17 de febrer, per la qual es convoquen les proves d’accés als cicles de formació
específica de grau mitjà i de grau superior d’arts plàstiques i disseny corresponents a l’any 2011 i se’n defineix el
procediment d’execució.
A la pàgina web del Departament d'Ensenyament hi trobareu models de proves d’accés.

Resultats i reclamacions
Els resultats de les qualificacions provisionals de la prova es publiquen en la pàgina web del Departament
d’Ensenyament i al taulell d’anuncis del centre el 26 de maig de 2017. Els resultats de les qualificacions definitives
es publiquen el 1 de juny de 2017.
Les reclamacions contra les qualificacions provisionals obtingudes s'han de presentar, per escrit i adreçades a la
comissió avaluadora, en el registre del centre que sigui la seu de la comissió avaluadora corresponent, entre el 29
de maig i el 31 de maig de 2017. La comissió avaluadora resoldrà les reclamacions amb la publicació de les
qualificacions definitives.
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La persona interessada podrà interposar contra les qualificacions definitives, recurs d’alçada davant el/la director/a
del servei territorial o el/la gerent del Consorci d’Educació de Barcelona, en el termini d’un mes a comptar des de
l’endemà de la seva publicació. El recurs s’ha de presentar al registre del centre on l’aspirant s’ha examinat.

Més informació
Si teniu qualsevol dubte podeu posar-vos en contacte amb la secretaria de l’Escola Illa:
Illa. Escola d'Art i Disseny
Ctra. de Barcelona, 208 bis
08205 Sabadell
Tel: 93 711 48 05-93 711 40 59
E-mail: illa@ajsabadell.cat
Horari de secretaria:
Matins: de dilluns a dijous, de 8.30 a 14 hores i divendres de 8 a 14 hores
Tardes: dimarts i dimecres, de 16 a 19 hores

