
Descripció

La formació per accedir al grau mitjà inclou els continguts
que integren les dues parts de la prova: la part comuna i la
part específica.

Els alumnes poden fer o bé la part comuna, o bé la part
específica, o bé totes dues, d'acord amb els requisits
acadèmics que tenen o amb el reconeixement de
l'exempció que correspongui.

Per expedir el certificat que acredita haver superat la
formació cal que l'alumne assisteixi, almenys, al 80 % de
les hores de la formació.

El fet de superar la formació no genera cap exempció per a
les proves d'accés als cicles formatius. La qualificació de la
formació, sempre que sigui positiva, es multiplica pel
coeficient 0,20 i s'afegeix a la qualificació obtinguda a la
prova d'accés als cicles formatius de grau de formació
professional d'arts plàstiques i disseny.

Durada de la formació

La durada mínima de la formació per a les proves d'accés
als cicles formatius de grau mitjà és la següent:

a) Part comuna: 330 hores.
b) Part específica: 50 hores.

Continguts

La distribució de les matèries és la següent:

Part comuna (330 hores)

Part comunicativa i social. Competència en llengua

catalana, competència en llengua castellana,

competència en llengua estrangera (anglès o francès) i

competència social i ciutadana.

•

Part científica i tecnològica. Competència d'interacció amb

el món físic i competència en tecnologia.

•

Part matemàtica. Competència matemàtica.•

Part específica (50 hores)

Visual i plàstica. Dimensions: percepció i escolta,

expressió, representació i creació, i societat i cultura.

•

Qualificació de la formació

La formació es qualifica amb una única numeració de l'1 al
10, que pot tenir dues xifres decimals. Són positives les
qualificacions iguals o superiors a 5.

Per accedir als cicles de grau mitjà, la qualificació de la
formació s'obté fent la mitjana aritmètica de les diverses
matèries.

En el cas dels alumnes que només en facin una, perquè
tenen l'exempció d'una part de les proves d'accés o
compleixen els requisits acadèmics d'accés, la qualificació
de la formació per a l'accés és la que s'obtingui en la part a
què es presentin; en el cas de la part comuna, la
qualificació s'obté fent la mitjana aritmètica.

Accés

Poden accedir a la formació:

les persones que tenen el títol de graduat o graduada en

educació secundària obligatòria (o un títol equivalent

l'efecte d'accés) i volen fer la part específica de la prova;

•

les persones que no tenen el títol de graduat o graduada

en educació secundària obligatòria o l'equivalent

acadèmic i que l'any en què es matriculen del curs

compleixen, com a mínim, 17 anys.

•

Tràmits

Per cursar aquest ensenyament cal formalitzar la matrícula
d'acord amb els criteris que fixa el Departament d'Educació.

Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del
Departament d'Educació. Per a la resta de centres,
consulteu l'import en el centre corresponent.

Continuïtat

La superació d'aquest curs permet poder realitzar la prova
d'accés. El fet de superar el curs de formació no genera
cap exempció per a les proves d'accés als cicles formatius.

La qualificació del curs de formació, sempre que sigui
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positiva, es multiplica pel coeficient 0,20 i s'afegeix a la
qualificació obtinguda a la prova d'accés als cicles
formatius de grau d'arts plàstiques i disseny.

Normativa

Resolució EDU/2413/2020, de 30 de setembre, per la qual

es fa pública la relació d'escoles i centres que duran a

terme la formació per a les proves d'accés als cicles

formatius d'arts plàstiques i disseny, en el curs acadèmic

2020-2021 (DOGC núm. 8246, de 14.10.2020)

Resolució ENS/1585/2014, de 2 de juliol, per la qual es

modifica el coeficient aplicable a la qualificació obtinguda

en el curs de preparació i en la formació de les proves

d'accés als cicles formatius (DOGC núm. 6660, de

9.7.2014)

Resolució ENS/2491/2011, d'11 d'octubre, de la formació

per a les proves d'accés als cicles formatius d'arts

plàstiques i disseny (DOGC núm. 5993, de 27.10.2011)

Cursos per accedir a cicles

Curs de formació per a les proves d'accés als cicles

formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà PAAD PAAM

2/3 Darrera actualització: 28/07/2021

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/index.html?action=fitxa&documentId=883879&language=ca_ES&newLang=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=666316
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=590945


Alt Penedès

Vilafranca del Penedès

EA Municipal Arsenal (08038545)
c. de la Font, 43
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 938921362
Centre: públic
Horari: diürn

Barcelonès

Barcelona

Centre Aut Grau Sup APD Art Floral
de Catalunya (08059275)
ctra. Sant Cugat, 114-132(Mas Can
Soler)
08035 Barcelona
Tel. 932470205
Centre: privat
Horari: diürn

Centre Autor. de Grau Mitja i Super.
d'APD Elisava (08038511)
c. Torrent de les Flors, 68-70
08024 Barcelona
Tel. 932001133
Centre: privat
Horari: diürn

Osona

Vic

EA de Vic (08035003)
rbla. Sant Domènec, 24
08500 Vic
Tel. 938854851
Centre: públic
Horari: diürn

Vallès Oriental

La Garriga

EA de la Garriga (08046475)
c. Negociant, 79
08530 La Garriga
Tel. 938605990
Centre: públic
Horari: diürn
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