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ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS D’APD

Per a l’accés als cicles Formatius hi ha tres vies

1- Accés directe

2- Amb la part específica de la prova d’accés

3- Amb la prova d’accés, part comuna i específica
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ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS D’APD

CICLES FORMATIUS 

DE GRAU MITJÀ



4

ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS D’APD

1- ACCÉS DIRECTE als Cicles Formatius de GRAU MITJÀ D’APD

Les persones que tinguin algun dels títols o acreditacions següents, o 

d'altres equivalents

- Títol de tècnic/a o tècnic/a superior d'arts plàstiques i disseny 

- Títol de tècnic/a de formació professional d'una família equivalent 

a una d'arts plàstiques i disseny a efectes de la prova d'accés

- Títols i acreditacions que permeten l'exempció de la prova 

específica de grau superior

- Certificat de superació amb aprofitament dels cursos comuns d'arts 

aplicades i oficis artístics (plans d'estudis establerts els anys 1963, 

1984 o 1986). 

- Resolució d'exempció reconeguda per la Direcció General de 

Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial
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2- Accés als Cicles Formatius de GRAU MITJÀ D’APD

amb la PART ESPECÍFICA DE LA PROVA

Poden realitzar la part específica de la prova les persones que tinguin

- Títol de graduat en ESO o equivalents, establerts legalment

- Superada la prova d'accés a grau superior de formació professional

- Contingut, temaris i material

- Models de la prova

- Les persones que estiguin cursant l'últim curs d'algun dels títols que donen 

accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny i encara no disposin de les 

qualificacions corresponents, es poden inscriure a la prova específica i 

presentar-s'hi. Posteriorment, durant el procés de matrícula al centre, han 

d'acreditar la possessió de la titulació acadèmica.

- Exempció de la part específica

mailto:http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-apd/contingut-temaris-material/
mailto:http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-apd/mostres/
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3- Accés als Cicles Formatius de GRAU MITJÀ D’APD

amb la PART COMUNA I ESPECÍFICA DE LA PROVA

Poden realitzar la prova les persones que tinguin

- 17 anys complerts o que els compleixi el mateix any de la prova, tot i 

no tenir cap dels títols o acreditacions esmentats anteriorment

- Contingut, temaris i material

- Models de la prova

- Les persones que posseeixin la titulació acadèmica o ensenyaments 

equivalents que permeten l'accés directe als cicles de grau mitjà o grau 

superior d'arts plàstiques i disseny no es poden presentar a la part 

comuna de la prova d'accés corresponent.

- Exempció de la part comuna

mailto:http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-apd/contingut-temaris-material/
mailto:http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-apd/mostres/
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ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS D’APD

CICLES FORMATIUS 

DE GRAU SUPERIOR
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ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS D’APD

1- ACCÉS DIRECTE als Cicles Formatius de GRAU SUPERIOR D’APD

Les persones que tinguin algun dels títols o acreditacions següents, o d'altres 

- Títol de batxiller de modalitat d'arts o l'artístic experimental.

- Títol de batxiller d'altres modalitats si s'han cursat 3 matèries de la via d'arts 

plàstiques de la modalitat d'arts. 

- Títol de tècnic/a d'arts plàstiques i disseny 

- Títol de tècnic/a superior d'arts plàstiques i disseny. 

- Títol de tècnic superior de formació professional d'una família equivalent

a una d'arts plàstiques i disseny a efectes de la prova d'accés

- Títol de grau en Disseny, Conservació i restauració de béns culturals, 

Belles arts, Arquitectura, Enginyeria tècnica en disseny industrial

- Títol superior (equivalent a diplomatura) d'arts plàstiques, de disseny o de 

conservació i restauració de béns culturals

- Títol de graduat en arts aplicades i oficis artístics, en alguna de les especialitats 

dels plans d'estudis establerts els anys 1963, 1984 o 1986. 

- Resolució d'exempció reconeguda per la Direcció General de Formació 

Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.
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2- Accés als Cicles Formatius de GRAU SUPERIOR D’APD amb la 

PART ESPECÍFICA DE LA PROVA

Poden realitzar la part específica de la prova les persones que tinguin

- Títol de batxiller

- Títol de tècnic o tècnica de Formació Professional

- Qui ha superat la prova d'accés a grau superior de formació 

professional

- Contingut, temaris i material

- Models de prova

- Les persones que estiguin cursant l'últim curs d'algun dels títols que donen 

accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny i encara no disposin de 

les qualificacions corresponents, es poden inscriure a la prova específica i 

presentar-s'hi. Posteriorment, durant el procés de matrícula al centre, han 

d'acreditar la possessió de la titulació acadèmica.

- Exempció de la part específica

mailto:%20les%20persones%20que,%20tot%20i%20no%20tenir%20cap%20dels%20títols%20o
mailto:http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-apd/mostres/
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ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS D’APD

3- Accés als Cicles Formatius de GRAU SUPERIOR D’APD amb la 

PART ESPECÍFICA I COMUNA DE LA PROVA

Poden realitzar la prova les persones que tinguin

- 19 anys complerts o que els compleixi el mateix any de la prova, tot 

i no tenir cap dels títols o acreditacions esmentats anteriorment 

- Contingut, temaris i material

- Models de prova

- Les persones que posseeixin la titulació acadèmica o ensenyaments 

equivalents que permeten l'accés directe als cicles de grau superior 

d'arts plàstiques i disseny no es poden presentar a la part comuna 

de la prova d'accés corresponent.

- Exempció de la part comuna.

mailto:%20les%20persones%20que,%20tot%20i%20no%20tenir%20cap%20dels%20títols%20o
mailto:http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-apd/mostres/
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ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS D’APD

NECESSITATS ESPECÍFIQUES

MILLORA DE QUALIFICACIONS
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ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS D’APD

Persones aspirants amb necessitats específiques 

Els aspirants amb necessitats específiques derivades de discapacitats 

físiques, psíquiques o sensorials o altres trastorns greus, que tinguin el 

reconeixement oficial de la situació de discapacitat, poden sol·licitar els 

recursos addicionals necessaris per desenvolupar la prova 

mitjançant la sol·licitud d'inscripció a les proves
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Persones que volen millorar les seves qualificacions en la prova 

d'accés.

- Les persones que hagin superat amb anterioritat la prova d'accés 

poden tornar-s'hi a inscriure, sempre i quan no hagin assolit algun dels 

altres requisits d'accés directe. 

- Així mateix, poden optar per recuperar la qualificació d'una de les parts 

de la prova.

- Si l'aspirant no vol que se li recuperi la nota obtinguda en qualsevol de 

les dues parts de què consta la prova, ha de manifestar la seva 

renúncia mitjançant un escrit adreçat al centre en què realitzarà la 

prova.
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ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS D’APD

EQUIVALÈNCIES

I EXEMPCIONS
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Famílies equivalents de Formació professional a una d‘Arts plàstiques i 

disseny a efectes de la prova d'accés

Formació professional Arts plàstiques i disseny

Arts gràfiques Arts aplicades al llibre

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

Agrària Art floral

Vidre i ceràmica Ceràmica artística

Edificació i obra civil Disseny d'interiors

Arts gràfiques; Imatge i so Comunicació gràfica i audiovisual

Fabricació mecànica; Fusta, moble i 

suro

Disseny industrial

Tèxtil, confecció i pell Tèxtils artístics

No cal demanar exempció - Document justificatiu: el certificat acadèmic expedit 

pel centre o per l'entitat on s'ha cursat, on consti la durada total i la qualificació final. 
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Exempcions a la part específica de la prova d’accés d’accés

- A) Per tenir experiència laboral, relacionada directament amb el 

cicle a què es vol accedir, a jornada completa (o el temps 

proporcional en cas de jornada a temps parcial reconeguda 

oficialment): d'un any o més amb una categoria professional igual o 

superior a la que correspon el cicle formatiu del grau en què s'hagi 

inscrit (en general, oficial de primera o de segona); o de tres anys o 

més si la categoria reconeguda oficialment (grup de cotització) és 

inferior.

- B) Per disposar d'una titulació universitària homologada o pròpia, 

sempre que s'hagin cursat un mínim de 18 crèdits relacionats 

directament amb els continguts procedimentals del cicle al qual es vol 

accedir.

- Documents justificatius
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Exempcions a la part específica: Documents justificatius

- A 1) Informe de vida laboral, original, expedit per la Tresoreria 

General de la Seguretat Social o la mutualitat laboral, o Full de serveis 

o certificat de l'administració corresponent; 

- i 2) certificat de l'empresa o de l'entitat legalment constituïda, que 

detalli les tasques o activitats realitzades i el temps de dedicació.

- B) Expedient acadèmic.

- Imprès de sol·licitut

- Lloc de presentació: Presencialment a la Direcció General de 

Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial (Via 

Augusta, 202-226, Barcelona) o des del web amb petició genèrica 

mailto:https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresDocumentacioAcademica/A31.pdf
mailto:https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica?moda=1
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Exempcions a la part comuna de la prova d’accés de GRAU MITJÀ

Tenen dret a l'exempció de la part comuna les persones que hagin superat 

- PFI

- a) Les persones inscrites en aquesta prova que hagin superat un PFI, en 

un curs anterior a l'actual (2020- 2021), amb una qualificació final igual o 

superior a 8.

- b) Les persones inscrites a la prova que superin un PFI l'any acadèmic

2020-2021, amb una nota igual o superior a 5.

- El curs específic per a l'accés a cicles formatius de grau mitjà.

- Les proves d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys o de 45 anys o 

hagi accedit a la Universitat per haver acreditat experiència laboral o 

professional tenint complerts 40 anys d'edat.

Document justificatiu: el certificat acadèmic expedit pel centre o per l'entitat on 

s'ha cursat, on consti la durada total i la qualificació final. 

Lloc de presentació de la documentació: si escau, centre triat per a realitzar la 

prova d'accés.
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Exempcions a la part comuna de la prova d’accés de GRAU 

SUPERIOR

Tenen dret a l'exempció de la part comuna les persones que hagin superat 

- El curs específic per a l'accés a cicles formatius de grau superior.

- Les proves d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys o de 45 

anys o hagi accedit a la Universitat per haver acreditat experiència 

laboral o professional tenint complerts 40 anys d'edat.

Document justificatiu: el certificat acadèmic expedit pel centre o per 

l'entitat on s'ha cursat, on consti la durada total i la qualificació final. 

Lloc de presentació de la documentació: si escau, centre triat per a 

realitzar la prova d'accés.
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Exempcions a la part comuna de la provs d’accés

Exempció de la matèria de competència en llengua catalana de la 

part comuna. 

- Els aspirants que poden acreditar que, en la data de realització de la 

prova, farà menys d'un any que resideixen a Catalunya, per al grau 

mitjà, i dos anys, per al grau superior, i que amb anterioritat no han 

cursat la matèria de llengua catalana poden sol·licitar l'exempció 

d'aquesta matèria amb el formulari de sol·licitud

- Sol·licitud d'exempció de la llengua catalana (grau mitjà)

- Sol·licitud d'exempció de la llengua catalana (grau superior)

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresDocumentacioAcademica/A333.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresDocumentacioAcademica/A334.pdf
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Exempcions a la prova específica d’accés

Exempció de la part científica i tecnològica de la part comuna.

A) Tenir experiència laboral en qualsevol àmbit professional i acreditar un mínim 

d'un any d'experiència laboral a jornada completa, o el temps proporcional en cas 

de jornada a temps parcial.

B) Tenir experiència en tasques de voluntariat, realitzades en entitats que 

tinguin com a finalitat activitats socioculturals, socioeducatives o de lleure, o 

experiència esportiva (entrenament, direcció d'equips o altres activitats 

complementàries), d'un mínim d'un any, a jornada completa, o temps proporcional 

en cas de jornada a temps parcial.

C) Tenir la condició d'esportista d'alt nivell o alt rendiment

Documents justificatius i lloc de presentació
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Exempcions a la prova específica d’accés

Documents j justificatius per a l’exempció de la part científica i tecnològica de 

la part comuna.

A) Document justificatiu: informe de vida laboral, original, expedit per la 

Tresoreria General de la Seguretat Social o la mutualitat laboral, o full de serveis o 

certificat de l'administració corresponent.

B) Document justificatiu: certificat en què consti el número d'identificació fiscal de 

l'entitat legalment constituïda, les activitats realitzades i el temps de dedicació.

C) Document justificatiu: certificat que acrediti la condició d'esportista d'alt 

rendiment emès pel Consell Català de l'Esport de la Generalitat de Catalunya o, en 

el seu cas, pel Consell Superior d'Esports de l'Administració de l'Estat. 

Lloc de presentació de la documentació: Direcció General de Formació 

Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial (Via Augusta, 202-226, 

Barcelona).
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EFECTES D'HAVER SUPERAT 

LA PROVA D'ACCÉS 

ALS CICLES FORMATIUS 

D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY
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Efectes d'haver superat la prova d'accés als cicles de grau mitjà 

d'arts plàstiques i disseny o la part comuna d'aquesta prova

- Faculta per matricular-se als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny 

- Les proves d'accés superades tenen validesa permanent a tot l'Estat 

espanyol:

El resultat de la prova d’accés no té caducitat

Té validesa a tot l’Estat espanyol

- No equival a la possessió de cap titulació acadèmica, ni a la superació 

de cap àrea de l'educació secundària obligatòria, ni de cap matèria de 

batxillerat
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Efectes d'haver superat la prova d'accés als cicles de grau mitjà d'arts 

plàstiques i disseny o la part comuna d'aquesta prova

Haver superat la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà d'arts 

plàstiques i disseny: 

- a) Permet l'accés a qualsevol cicle de grau mitjà de formació professional 

- b) Permet l'accés a qualsevol cicle de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny. 

Haver superat la part comuna de la prova d'accés als cicles formatius de grau 

mitjà d'arts plàstiques i disseny:

- a) Permet l'accés als cicles formatius de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny 

sempre que se superi la part específica corresponent; 

- b) Permet l'accés als cicles formatius de grau mitjà de formació 

professional; 

- c) Permet l'accés a qualsevol cicle de grau mitjà dels ensenyaments esportius, 

sempre que se superi la prova específica d'accés corresponent.
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Efectes d'haver superat la prova d'accés als cicles de grau mitjà d'arts 

plàstiques i disseny o la part comuna d'aquesta prova

- Als únics efectes d'accés a llocs de treball públics i privats, és equivalent 

al títol de graduat en educació secundària obligatòria, sempre que s'acrediti 

algun dels següents requisits: 

a) o bé haver cursat el cicle formatiu de grau mitjà i haver superat un nombre de 

mòduls professionals la durada dels quals constitueixi almenys la meitat de la 

durada total del cicle formatiu, 

b) o bé haver superat totes les matèries dels dos primers cursos de l'educació 

secundària obligatòria.
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Efectes d'haver superat la prova d'accés als cicles de grau superior d'arts 

plàstiques i disseny o la part comuna d'aquesta prova

Haver superat la part comuna de la prova d'accés a cicles formatius de grau 

superior d'arts plàstiques i disseny:

a) permet l'accés a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà de formació professional; 

b) substitueix la part comuna de la prova d'accés a grau mitjà d'arts plàstiques i 

disseny o d'ensenyaments esportius. La substitució comporta traslladar, a la 

part substituïda, la qualificació obtinguda en la prova superada; 

c) havent escollit la matèria de matemàtiques, substitueix la part comuna de la 

prova d'accés a grau superior de formació professional,

d) permet l'accés a qualsevol cicle de grau mitjà dels ensenyaments esportius, 

sempre que es compleixin la resta de requisits d'accés a aquests 

ensenyaments.
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Efectes d'haver superat la prova d'accés als cicles de grau superior d'arts 

plàstiques i disseny o la part comuna d'aquesta prova

- Als únics efectes d'accés a llocs de treball públics i privats, és equivalent al 

títol de batxiller, sempre que s'acrediti estar en possessió del títol de graduat en 

educació secundària obligatòria o equivalent acadèmic.
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CALENDARI 

DE LES PROVES D’ACCÉS ALS 

CICLES FORMATIUS D’ARTS 

PLÀSTIQUES I DISSENY
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Calendari de les proves d’acces

Calendari proves d’accés de GRAU MITJÀ

 Convocatòria ordinària (part comuna i/o part específica)

 Convocatòria d'incidències

 Convocatòria extraordinària (part específica)

 Convocatòria de setembre (part específica)

Calendari de proves de GRAU SUPERIOR

 Convocatòria ordinària (part comuna i/o part específica)

 Convocatòria d'incidències

 Convocatòria extraordinària (part específica)

 Convocatòria de setembre (part específica)

mailto:http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-apd/calendari/
http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-apd/calendari/#bloc1
http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-apd/calendari/#bloc2
http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-apd/calendari/#bloc3
http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-apd/calendari/#bloc4
mailto:http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-apd/calendari/
http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-apd/calendari/#bloc1
http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-apd/calendari/#bloc2
http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-apd/calendari/#bloc3
http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-apd/calendari/#bloc4
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NORMATIVA DE REFERÈNCIA
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Normativa de referència

 Resolució EDU/208/2021, d'1 de febrer, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles 

formatius de formació professional i als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter 

general d'ensenyaments esportius i les proves d'accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, 

corresponents a l'any 2021 (DOGC núm. 8336, de 8.2.2021)

 Resolució ENS/1770/2018, de 19 de juliol, per la qual es modifiquen els annexos 6 i 7 de la 

Resolució ENS/519/2011, de 17 de febrer, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles de 

formació específica de grau mitjà i de grau superior d'arts plàstiques i disseny corresponents a l'any 2011 i 

se'n defineix el procediment d'execució (DOGC núm. 7671, de 25.7.2018)

 Resolució ENS/519/2011, de 17 de febrer, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles de 

formació específica de grau mitjà i de grau superior d'arts plàstiques i disseny corresponents a l'any 2011 i 

se'n defineix el procediment d'execució (DOGC núm. 5827, de 28.2.2011)

 Resolució EDU/3983/2010, de 9 de desembre, per la qual s'estableixen els temaris i els criteris 

d'avaluació de les proves d'accés als cicles formatius de formació professional inicial, als cicles formatius 

d'ensenyaments d'arts plàstiques i disseny, i als cicles d'ensenyaments esportius (DOGC núm. 5778, 

20.12.2010)

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=892797&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=823835&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=574023&language=ca_ES
http://educacio.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=567520&language=ca_ES&action=fitxa
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ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS D’APD

CORREUS ELECTRÒNICS 

PER A CONSULTES
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ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS D’APD

Consultes

 Àrea de Gestió de Proves Direcció General d'Atenció a la Família i 

Comunitat Educativa del Departament d'Educació 

gestioproves.educacio@gencat.cat

 Àrea d’estudis professionals d’Arts Plàstiques i Disseny del Servei 

d’Ordenació d’Ensenyaments de Règim Especial 

artsidisseny.educacio@gencat.cat

mailto:gestioproves.educacio@gencat.cat
mailto:artsidisseny.educacio@gencat.cat

