
 

 

A EDUCEM el curs de preparació a les proves d’accés i proves específiques 

d’accés als cicles formatius de grau superior d’arts plàstiques i disseny té un 

enfocament teòric i pràctic, amb la finalitat de preparar l’alumnat amb una sòlida 
base de cara a la Prova d’Accés a Cicles Formatius de Grau Superior d’Arts 
Plàstiques i Disseny, que dona accés a un Cicle Formatiu de Grau Superior d’Arts 

Plàstiques i Disseny i l’exempció de la part comuna per accedir a un Cicle Formatiu 
de Grau Superior de Formació Professional. 
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CURS DE PREPARACIÓ PER A LES 
PROVES D'ACCÉS ALS CICLES 
FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR (PPAS) 

ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY 

Les classes s'imparteixen en 
horari de matins: 

• Horari de matins: de dilluns 
a divendres de 9.00 h a 13.30 
h (comunes i específiques). 

• Inici i fi: de setembre a 
mitjans de maig (finalització 
aproximada). 

 

Horari i dates 

Curs 2022 - 23 

CAS - PPAS: foto de grup del curs 2020 - 21 (*) 

(*) Totes les fotografies amb persones són d’alumnes i activitats reals a EDUCEM                                         

 

Pl. Maluquer i Salvador 19 
08401 Granollers, T.938791875 
www.educem.com 
centres@educem.com 
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SORTIDES ACADÈMIQUES: 

Cicles de grau superior de formació 
profesional, sempre que se superi la 
part específica. 

 

 

Alumnes d’EDUCEM als locals de les proves. Resultats en detall al text de la pàgina.  
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REQUISITS I ACCÉS A LA PROVA 
Aquest curs va adreçat a persones que vulguin preparar-se per superar les proves 

d’accés i proves específiques d’accés als cicles formatius de grau superior d’arts 
plàstiques i disseny. 

Per realitzar les proves d'accés i proves específiques d’accés als cicles formatius 

de grau superior d’arts plàstiques i disseny cal: 

• Les persones que tenen el títol de batxillerat o un títol equivalent a efectes 
d'accés, només han de fer la part específica de la prova.  

• Les persones que no tenen el títol de batxillerat han de fer les dues parts 
de la prova: la part comuna i la part específica. En aquest cas, es poden 

inscriure a la prova les persones que tenen 19 anys o més (o els 
compleixen l'any 2022). 

Activitats: Sortida al Saló de l’Ensenyament amb els alumnes de PPAS (*) 

Cicles formatius de gra superior 
d’arts plàstiques i disseny. 
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CARACTERÍSTIQUES 
DEL CURS A EDUCEM 

DESCRIPCIÓ DE LA PROVA 
La prova consta de dues parts:  

• La part comuna consta de les matèries següents: llengua catalana, 
llengua castellana, llengua estrangera (anglès) i una quarta a escollir 
entre matemàtiques i història (La superació d’aquesta part de la prova 
pot donar accés a cicles formatius de formació professional únicament 
en el cas d’haver-se examinat de matemàtiques). 

• La part específica fa referència a les matèries de modalitat del Batxillerat 
d'Arts, relacionats amb els blocs següents: fonaments de les arts, la 
cultura audiovisual, dbuix artístic, dibuix tècnic i disseny. 

Consta d'un exercici a escollir entre tres opcions: 

o Comunicació i disseny 
o Expressió artística 
o Art i tecnologia 

Només cal superar la part específica de la prova si es té el títol de batxillerat (o 
alguna de les titulacions equivalents) o si s'ha superat el curs específic per accedir 
als cicles de grau superior. 

 

CARACTERÍSTIQUES DEL CURS A 
EDUCEM 

L’alumne podrà optar a 1 o 2 punts extres sobre la nota que obtingui a la Prova 
d’Accés a Cicles Formatius de Grau Superior, si l’assistència al curs és del 80%, 
i se superen totes les assignatures. 

Oferta presencial de totes les assignatures específiques (grup mínim: 5 
alumnes). 

Tutoria individual, grupal i seguiment individualitzat. 

Orientació sobre els cicles de grau superior. 

 

Activitats: Sortida al Parc de la 
Tirolina a La Torreta 
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Famílies d’arts plàstiques i disseny Famílies de formació professional 

Arts aplicades al llibre Arts gràfiques 

Arts aplicades a la indumentària Tèxtil, confecció i pell; Imatge personal 

Art floral Agrària 

Ceràmica artística Vidre i ceràmica 

Disseny d’interiors Edificació i obra civil 

Comunicació gràfica i audiovisual Arts gràfiques; Imatge i so 

Disseny industrial Fabricació mecànica; Fusta, moble i suro 

Tèxtils artístics Tèxtil, confecció i pell 

CICLES FORMATIUS I ESCOLA D'ADULTS 
Pl. Maluquer i Salvador, 19 - Granollers  

T. 93 879 1875 
 centres@educem.com / www.educem.com 

 
 

 
 
 
 

PERCENTATGE D’APROVATS A LA PROVA D’ACCÉS ALS 
CICLES FORMATIUS DEL GRAU SUPERIOR  
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TAULA D’EQUIVALÈNCIES ENTRE FAMÍLIES D’ARTS PLÀSTIQUES 
I DISSENY I FAMÍLIES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL 

 

PERCENTATGE D’APROVATS A LA PROVA D’ACCÉS ALS 
CICLES FORMATIUS DEL GRAU SUPERIOR  

 


