ensenyaments artístics
Documentació i criteris de prioritat

Cicles formatius de grau mitjà
Cal que presentin la sol·licitud de preinscripció totes
les persones que volen cursar un cicle formatiu d'arts
plàstiques i disseny de grau mitjà.

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció (o de la
impressió de la sol·licitud que s'ha enviat per Internet)
cal presentar la documentació en el termini establert,
en el centre que s'ha demanat en primer lloc.
Quan el nombre de sol·licituds de preinscripció és
superior a l'oferta de places s'aplica el criteri de
prioritat especíﬁc.

Requisits d’accés
Per accedir a aquests ensenyaments cal complir algun
dels requisits següents:
- tenir el títol de graduat en educació secundària
obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics)
- tenir una titulació superior o haver superat el curs
especíﬁc per a l'accés als cicles de grau mitjà
Les persones que no compleixen aquests requisits
també hi poden accedir si superen la prova d'accés (o
n'estan exemptes).
A més a més, cal superar una prova especíﬁca d'accés.
Tenen accés directe als cicles (i no han de fer la prova
especíﬁca) les persones que poden acreditar que es
troben en una de les situacions següents:
a) Tenir el títol de tècnic d'arts plàstiques i disseny o
certiﬁcat de superació amb aproﬁtament dels cursos
comuns d'arts aplicades i oﬁcis artístics.
b) Tenir el títol de tècnic de formació professional
d'una família equivalent a efectes de la prova d'accés.
Les equivalències són les següents:
Famílies d'arts plàstiques i disseny — Famílies de
cicles d'FP
Arts aplicades al llibre — Arts gràﬁques
Arts aplicades a la indumentària — Tèxtil, confecció i
pell /Imatge personal
Art ﬂoral — Activitats agràries
Ceràmica artística — Vidre i ceràmica
Disseny d'interiors — Ediﬁcació i obra civil
Disseny gràﬁc — Arts gràﬁques / Comunicació,
imatge i so
Disseny industrial — Fabricació mecànica / Fusta i
moble
Tèxtils artístics — Tèxtil, confecció i pell
c) Tenir un dels títols que donen accés directe a cicles
de grau superior d'arts plàstiques i disseny.
d) Tenir una resolució d'exempció de la Direcció
General de Formació Professional Inicial i
Ensenyaments de Règim Especial (la qualiﬁcació a
efectes de baremació és un 5).

A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un
número que ha de servir per ordenar-les en cas
d'empat, a partir del resultat del sorteig públic del
número de desempat.

Documentació identiﬁcativa
Totes les persones que es preinscriuen han de
presentar:
- Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport. Si es
tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat
del país d'origen.
- Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària
individual), si en té.
Si l'alumne és menor d'edat també s'ha de presentar:
- Original i fotocòpia del llibre de família o altres
documents relatius a la ﬁliació. Si està en situació
d'acolliment, la resolució d'acolliment del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant
(pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o, si la
persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de
residència on consta el NIE, o del passaport. Si es
tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat
del país d'origen.
Documentació acreditativa del criteri
de prioritat
Les sol·licituds s'ordenen segons la qualiﬁcació
mitjana dels estudis que donen dret a l'accés directe o
la qualiﬁcació de la prova d'accés. El document que
cal presentar és el certiﬁcat acadèmic.
Si la prova d'accés s'ha superat en convocatòries de la
Generalitat de Catalunya a partir de l'any 2011, no cal
presentar el certiﬁcat de superació perquè la
qualiﬁcació s'obté de l'aplicació de gestió de proves i
es mostra en la llista de sol·licituds amb el barem
provisional; si no s'ha pogut obtenir, cal acreditar la
superació de la prova documentalment durant el
període de reclamació indicat al calendari.

Els alumnes que encara cursen els estudis en el
moment de presentar la sol·licitud poden acreditar
documentalment la qualiﬁcació obtinguda ﬁns al ﬁnal
del període de reclamacions indicat al calendari.
Documentació acreditativa de la condició
d'esportista d'alt rendiment o alt nivell
Els esportistes d'alt rendiment o alt nivell han de
presentar una còpia del BOE on es publica aquesta
condició (en tot cas ha de tenir una antiguitat inferior
als 5 anys o als 7 anys en el cas de medallistes olímpics
o paralímpics) o el certiﬁcat del Consell Català de
l'Esport que ho acredita, o altra documentació
acreditativa que la normativa estableixi.
Calendari
La resolució per a la preinscripció del curs 2018-2019
està en tràmit de publicació al DOGC. .S’actualitzarà el
calendari a la Guia de manera immediata en quan es
disposi de la informació. També poden informar sobre
el procés de la preinscripció els serveis territorials; per
a qualsevol consulta relacionada amb la preinscripció a
la ciutat de Barcelona, adreceu-vos al Consorci
d'Educació de Barcelona (plaça d'Urquinaona, 6).
Per tenir la informació actualitzada sobre el calendari
clica aquí
Cicles formatius de grau superior

juliol; el Reial decret 799/1984, de 28 de març, i el Reial
decret 942/1986, de 9 de maig.
d) Tenir el títol de tècnic superior de formació
professional d'una família equivalent a efectes de la
prova d'accés. Les equivalències són les següents:
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 — Activitats agràries
Ceràmica artística — Vidre i ceràmica
Disseny d’interiors — Ediﬁcació i obra civil
Disseny gràﬁc — Arts gràﬁques / Comunicació,
imatge i so
Disseny industrial — Fabricació mecànica / Fusta i
moble
Tèxtils artístics — Tèxtil, confecció i pell
e) Tenir el títol superior de disseny, de conservació i
restauració de béns culturals o títol declarat
equivalent, o certiﬁcat de superació de la prova
d'accés.
f) Tenir el títol d'enginyeria tècnica en disseny
industrial, d'arquitecte o de llicenciat en belles arts o
títol declarat equivalent o certiﬁcat de superació de la
prova d'accés.

Cal que presentin la sol·licitud de preinscripció totes
les persones que volen cursar un cicle formatiu d'arts
plàstiques i disseny de grau superior.

g) Tenir una resolució d'exempció de la Direcció
General de Formació Professional Inicial i
Ensenyaments de Règim Especial (la qualiﬁcació a
afectes de baremació és un 5).

Requisits d’accés

Documentació i criteris de prioritat

Per accedir als cicles de grau superior d'arts plàstiques i
disseny cal tenir el títol de batxiller (o equivalent a
efectes acadèmics), una titulació superior o haver
superat el curs especíﬁc d'accés, i superar la prova
especíﬁca d'accés (o estar-ne exempt).

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció (o de la
impressió de la sol·licitud que s'ha enviat per Internet)
cal presentar la documentació en el termini establert,
en el centre que s'ha demanat en primer lloc.

Així mateix, s'hi pot accedir sense reunir els requisits
acadèmics, si s'ha superat la prova d'accés (o se n'està
exempt).
Tenen accés directe a aquests cicles i no han de fer la
prova especíﬁca d'accés les persones que poden
acreditar que es troben en una de les situacions
següents:

Quan el nombre de sol·licituds de preinscripció és
superior a l'oferta de places s'aplica el criteri de
prioritat especíﬁc.
A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un
número que ha de servir per ordenar-les en cas
d'empat, a partir del resultat del sorteig públic del
número de desempat.

a) Tenir el títol de batxiller de la modalitat d'arts o
l'artístic experimental (o batxillerat d'altres modalitats
si s'han cursat tres matèries de la via d'arts plàstiques
de la modalitat d'arts).

Documentació identiﬁcativa

b) Tenir el títol de tècnic superior d'arts plàstiques i
disseny.

- Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport. Si es
tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat
del país d'origen.

c) Tenir el títol de graduat en arts aplicades i oﬁcis
artístics en alguna de les especialitats dels plans
d'estudis regulats pel Decret 2127/1963, de 24 de

Totes les persones que es preinscriuen han de
presentar:

- Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària
individual), si se'n té.

Si l'alumne és menor d'edat també s'ha de presentar:
- Original i fotocòpia del llibre de família o altres
documents relatius a la ﬁliació. Si està en situació
d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies.
- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant
(pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o, si la
persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de
residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta
d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país
d'origen.

Documentació acreditativa del criteri
de prioritat
Les sol·licituds s'ordenen segons la qualiﬁcació mitjana
dels estudis que donen dret a l'accés directe o la
qualiﬁcació de la prova d'accés. El document que cal
presentar és el certiﬁcat acadèmic.
Si la prova d'accés s'ha superat en convocatòries de la
Generalitat de Catalunya a partir de l'any 2011 no cal
presentar el certiﬁcat de superació perquè la
qualiﬁcació s'obté de l'aplicació de gestió de proves i es
mostra en la llista de sol·licituds amb el barem
provisional; si no s'ha pogut obtenir, cal acreditar la
superació de la prova documentalment ﬁns al ﬁnal del
període de reclamació indicat al calendari.
Els alumnes que encara cursen els estudis en el
moment de presentar la sol·licitud poden acreditar
documentalment la qualiﬁcació obtinguda ﬁns al ﬁnal
del període de reclamacions indicat al calendari.
Documentació acreditativa de la condició
d'esportista d'alt rendiment o alt nivell
Els esportistes d'alt rendiment o alt nivell han de
presentar una còpia del BOE on es publica aquesta
condició (en tot cas ha de tenir una antiguitat inferior
als 5 anys o als 7 anys en el cas de medallistes olímpics
o paralímpics) o el certiﬁcat del Consell Català de
l'Esport que ho acredita, o altra documentació
acreditativa que la normativa estableixi.
Calendari
La resolució per a la preinscripció del curs 2018-2019
està en tràmit de publicació al DOGC. .S’actualitzarà el
calendari a la Guia de manera immediata en quan es
disposi de la informació. També poden informar sobre
el procés de la preinscripció els serveis territorials; per
a qualsevol consulta relacionada amb la preinscripció a
la ciutat de Barcelona, adreceu-vos al Consorci
d'Educació de Barcelona (plaça d'Urquinaona, 6).
Per tenir la informació actualitzada sobre el calendari
clica aquí

Ensenyaments professionals de música i dansa
Cal que presentin la sol·licitud de preinscripció les
persones que volen accedir als ensenyaments
professionals de música o de dansa; per accedir a
aquests ensenyaments s'ha de superar una prova
especíﬁca d'accés.
Es pot accedir a un curs del grau professional diferent
del primer, sense haver fet els cursos anteriors,
mitjançant la superació d'una prova especíﬁca en què
l'aspirant demostra que té la maduresa, les condicions,
els coneixements i les capacitats necessaris per cursar
amb aproﬁtament aquests ensenyaments.
També cal que presentin la sol·licitud de preinscripció
les persones que ja estan cursant aquests
ensenyaments i volen canviar de centre.
Assignació de les places
En l’admissió en aquests ensenyaments les sol·licituds
s’ordenen segons la qualiﬁcació de la prova d’accés.
Si la demanda de places és superior a l'oferta de places
de l'especialitat, s'adjudiquen prioritàriament a les
persones que han superat la prova d'accés en el
centre.
En els ensenyaments professionals de música, en el
cas de situacions d’empat es desempata a partir de la
qualiﬁcació obtinguda en la part d’instrument de la
prova d’accés i, si encara es manté la situació d’empat,
s’aplica el sorteig per obtenir el número de desempat;
aquest sorteig es fa a cada centre.
De segon a sisè curs de grau professional de música,
cada centre fa una reserva del 10% de les places
vacants per als alumnes amb trasllat d’expedient.
Documentació
Juntament amb la sol·licitud cal presentar l'original i
fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne. Si es
tracta d'estrangers comunitaris, el document
d'identitat del país d'origen.
Si l'alumne és menor d'edat també s'ha de presentar:
- l'original i una fotocòpia del llibre de família o altres
documents relatius a la ﬁliació. Si està en situació
d'acolliment, la resolució d'acolliment del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
- l'original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant
(pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora
de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la
targeta de residència on consta el NIE o del passaport.
Si es tracta d'estrangers comunitaris, document
d'identitat del país d'origen.

Calendari
La resolució per a la preinscripció del curs 2018-2019
està en tràmit de publicació al DOGC. .S’actualitzarà el
calendari a la Guia de manera immediata en quan es
disposi de la informació. També poden informar sobre
el procés de la preinscripció els serveis territorials; per
a qualsevol consulta relacionada amb la preinscripció a
la ciutat de Barcelona, adreceu-vos al Consorci
d'Educació de Barcelona (plaça d'Urquinaona, 6).
Per tenir la informació actualitzada sobre el calendari
clica aquí
Ensenyaments artístics superior
Per accedir als ensenyaments artístics superiors (art
dramàtic, música, dansa, disseny i conservació i
restauració de béns culturals) cal tenir el títol de
batxillerat o ensenyaments equivalents (o haver
superat la prova d'accés a la universitat per a majors de
25 anys) i superar una prova especíﬁca d'accés.

Admissió per a les persones que han superat la
prova d'accés
L'admissió per a les persones que han superat la prova
d'accés es fa per ordre decreixent de les puntuacions
obtingudes a la prova d'accés, amb prioritat per a les
persones que l'han realitzat al centre en què volen
cursar els estudis. En cas d'empat les places
s'adjudiquen per sorteig.
Si s'ha superat la prova especíﬁca d'accés per a més
d'una especialitat, àmbit, modalitat o itinerari només
es farà assignació a una plaça per centre d'acord amb
l'ordre de preferència indicat en la sol·licitud de
preinscripció.

Les persones que no tenen aquesta titulació també hi
poden accedir si, a més de la prova especíﬁca, superen
una prova en la qual s'acredita la maduresa en relació
amb els objectius del batxillerat. Per poder fer aquesta
prova cal tenir 18 anys o complir-los l'any en què es fa
la prova.

No obstant, si en algun àmbit, modalitat o itinerari han
quedat places vacants, el centre pot oferir aquestes
places a les persones que han realitzat la prova per a
un altre àmbit, modalitat o itinerari, igualment per
ordre decreixent de les puntuacions obtingudes a la
prova d'accés, amb prioritat per als que han realitzat la
prova per a àmbits, modalitats o itineraris més aﬁns.
En cas que el centre ofereixi aquesta possibilitat, la
indicarà al seu web i al tauler d'anuncis del centre
juntament amb la prelació d'àmbits, modalitats o
itineraris, en el moment de publicació de la oferta de
places.

Poden accedir directament als ensenyaments artístics
superiors de disseny o de conservació i restauració de
béns culturals, sense haver de realitzar la prova
d'accés, els qui posseeixin el títol de tècnic superior en
arts plàstiques i disseny.

En cas que els centres tinguin diverses seus faran
l'admissió a cadascuna de les seus per ordre
decreixent de les puntuacions obtingudes i d'acord
amb l'ordre de preferència manifestat per la persona
aspirant.

Documentació i criteris de prioritat

Admissió en cas d’ accés directe

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció cal
presentar, en el termini establert, la documentació
següent:

En els ensenyaments artístics superiors en conservació
i restauració de béns culturals i en disseny es fa una
reserva de dues places per grup per als alumnes que
posseeixen el títol de tècnic superior en arts plàstiques
i disseny o d'un títol declarat equivalent. Aquests
alumnes hi accedeixen de manera directa.

1. Documentació identiﬁcativa:
- Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de
l'alumne o alumna. Si es tracta d'estrangers
comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
Si l'alumne o alumna és menor d'edat, també cal
presentar:
- Original i fotocòpia del llibre de família o altres
documents relatius a la ﬁliació. Si està en situació
d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament
de Treball, Afers Socials i Família.
- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant
(pare, mare o tutor o tutora o guardador o guardadora
de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la
targeta de residència on consta el NIE, o del passaport.
Si es tracta d'estrangers comunitaris, document
d'identitat del país d'origen.
2. Documentació acreditativa del criteri especíﬁc de
prioritat o certiﬁcació de la qualiﬁcació de la prova
d'accés o dels estudis al·legats.

El criteri per a l'adjudicació de places d'accés directe és
la millor qualiﬁcació del cicle de formació especíﬁca de
grau superior cursat, i en cas d'empat es fa per sorteig.
Si per una de les vies d'accés no s'ocupen totes les
places que li corresponen, aquestes les ocupen els
possibles alumnes excedents de l'altra via.
Calendari
La resolució per a la preinscripció del curs 2018-2019
està en tràmit de publicació al DOGC. .S’actualitzarà el
calendari a la Guia de manera immediata en quan es
disposi de la informació. També poden informar sobre
el procés de la preinscripció els serveis territorials; per
a qualsevol consulta relacionada amb la preinscripció a
la ciutat de Barcelona, adreceu-vos al Consorci
d'Educació de Barcelona (plaça d'Urquinaona, 6).
Per tenir la informació actualitzada sobre el calendari
clica aquí

