Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament

PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
D'ENSENYAMENTS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY
Important: Cal presentar-se a l’escola 30 minuts abans de l’inici de la prova

DOCUMENTS QUE CAL PORTAR EL DIA DE LA PROVA:

Documentació i material que han de portar les persones aspirants el dia de la
prova de la PART COMUNA
- l'original del document nacional d'identitat o un document d'identificació equivalent
- qui l'hagi de presentar, el certificat de superació del curs de preparació de la prova d'accés o de la formació per a les proves
d'accés
- el següent material específic (cada aspirant ha de portar el seu material, ja que no es permetrà demanar-lo a d’altres aspirants):
MATÈRIA
Llengua catalana, llengua castellana, llengua
estrangera, història
Matemàtiques

MATERIAL ESPECÍFIC
Bolígraf blau o negre
Calculadora científica, Regle graduat, Semicercle graduat (transportador),
Llapis, Goma d’esborrar, Compàs

Documentació i material que han de portar les persones aspirants el dia de la
prova de la PART ESPECÍFICA
- Tots els aspirants hauran de portar bolígraf blau o negre
- l'original del document nacional d'identitat o un document d'identificació equivalent
- el següent material específic en funció de les proves a les que s'hagi apuntat (cada aspirant ha de portar el seu material, ja que no
es permetrà demanar-lo a d’altres)
MATÈRIA
Dibuix artístic

Dibuix tècnic

Cultura
Audiovisual

Volum

MATERIAL ESPECÍFIC
Paper A3 blanc (4 o 5 fulles), tipus Canson de 370g, aprox.
Paper A4 blanc (9 o 10 fulles) per fer esbossos (80g)
Llapis de grafit de diferents dureses o carbonets
Material per acolorir amb tècniques seques (llapis de colors i/o pastels i/o retoladors)
Pals per difuminar o cotó fluix i draps
Observacions: Si s’empren carbonets o pastels, caldrà fixar els dibuixos amb un fixador. Si s’empra la
tècnica del pastel, es podrà utilitzar paper de baixa adherència per fer reserves
Paper A3 blanc (4 o 5 fulles) tipus bàsic prim (80g)
Portamines de duresa H o 2H
Goma d’esborrar
Regle graduat, escaire, cartabó i compàs
Paper A3 (2 o 3 fulles) adequats a la tècnica escollida
Paper A4 blanc (9 o 10 fulles) tipus bàsic prim (80g) per a apunts i esbossos
Llapis de grafit
Goma d’esborrar
Tècnica lliure a escollir per l’aspirant: llapis grafit, tinta xinesa negra, llapis colors, ceres, col.lage, etc.
Paper A3 Bàsic (2 o 3 fulles) de dibuix de 370g, aprox.
Paper A4 blanc (9 o 10 fulles) tipus bàsic prim (80g)
Cutter de fulla gran
Cola blanca ràpida
Cartró ploma 5 mm DIN A3
Cinta adhesiva de dues cares
Superfície per tallar amb el cutter (de les que es venen amb aquesta finalitat, o un cartró no ondulat
gruixut)
Regle i escaire

