
Descripció

La formació per accedir al grau superior 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 superior 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 superior és la següent:

a) Part comuna: 330 hores.
b) Part específica: 495 hores (99 hores de cada matèria de
la part específica).

Continguts

La distribució de les matèries i hores és la següent:

Part comuna (300 hores)

Matèries obligatòries•

Llengua Catalana i Castellana•

Llengua Estrangera (Anglès, Francès o Alemany)•

Matèries opcionals*•

Història•

Matemàtiques•

*El centre tria quina matèria opcional ofereix.

Part específica (495 hores)

Fonaments de les Arts (99 hores)•

Cultura Audiovisual (99 hores)•

Dibuix Artístic (99 hores)•

Dibuix Tècnic (99 hores)•

Disseny (99 hores)•

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 superior, la qualificació de la
formació s'obté fent la mitjana aritmètica de les
qualificacions que s'han obtingut a la part comuna; pel que
fa a la part específica, cadascuna de les parts es calculen
per separat.

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.

Accés

Poden accedir a la formació:

les persones que tenen el títol de batxillerat i volen fer la

part específica de la prova;

•

les persones que tenen 18 anys o més (o els compleixen

l'any 2019) i acrediten que tenen un títol de tècnic o

tècnica d'un cicle de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny

o de formació professional d'una família equivalent en el

moment de la matrícula (o cursen l'últim curs del cicle);

•

les persones que no tenen el títol de batxillerat i que l'any

en què es matriculen del curs compleixen, com a mínim,

19 anys.

•

Tràmits

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

L'import de la matrícula per als centres dependents del
Departament d'Educació és de 240 euros. Per a la resta de
centres, consulteu-ne l'import en el centre corresponent.
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Podeu informar-vos de les exempcions, i bonificacions
generals i específiques a l'apartat Preus públics.

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
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 superior PAAD PAAS

2/3 Darrera actualització: 28/07/2021

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/
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

Bages

Manresa

EA de Manresa (08042196)
ctra.de Vic, 16/c. Infants, 2-6
08243 Manresa
Tel. 938726369
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 Aut Grau Sup.APD Groc
(08040096)
c. Deu i Mata, 11, 13 i 18
08014 Barcelona
Tel. 934195484
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

Garraf

Vilanova i la Geltrú

EA de Vilanova i la Geltrú (08038569)
pl. de les Casernes, 8
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 938932846
Centre: públic
Horari: diürn

Montsià

Amposta

EA Esardi (43009473)
c. Racó del Castell, 2
43870 Amposta
Tel. 977703474
Centre: públic
Horari: diürn

Osona

Vic

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

Ribera d'Ebre

Móra la Nova

EA Municipal d'Arts Plàstiques i
Disseny Josep Casadó (43009527)
av. Lluís Companys, 17
43770 Móra la Nova
Tel. 977400523
Centre: públic
Horari: diürn

Tarragonès

Tarragona

EASD de Tarragona (43006253)
ctra.de Valls, s/n,Zona Educacional
43007 Tarragona
Tel. 977211253
Centre: públic
Horari: diürn

Vallès Occidental

Rubí

EA EDRA (08044041)
c. Joaquim Blume, 28
08191 Rubí
Tel. 935887702
Centre: públic
Horari: diürn

Sant Cugat del Vallès

EA de Sant Cugat del Vallès
(08040011)
av. de Gràcia, 50
08190 Sant Cugat del Vallès
Tel. 936741310
Centre: públic

Horari: diürn

Terrassa

EA de Terrassa (08038557)
Colom, 114
08222 Terrassa
Tel. 937850070
Centre: públic
Horari: diürn
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