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21  Inscripcions i presentació de documentació del 13 al 21 de maig de 2020

 S’ha de realitzar la inscripció a la prova per via telemàtica al web del Departament 
d’Ensenyament.

- La documentació s’enviarà escanejada o fotografiada a, esardi@amposta.cat (es 
retornarà el correu en acurs de rebut)

- En el cas excepcional que no sigui possible realitzar la inscripció telemàtica podeu 
demanar cita prèvia trucant al centre en horari d’atenció al públic o enviant correu-e 
a, esardi@amposta.cat

Inscripció Grau mitjà

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temer/prova-apd-gm

Inscripció Grau superior

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temer/prova-apd-gs

 Qui pot fer les proves?

L’accés als cicles formatius d’arts plàstiques i disseny està condicionat a la 
superació d’una prova.  

Els aspirants, que disposen dels requisits acadèmics d’accés, han de realitzar la 
prova ESPECÍFICA (excepte els que disposen de Batxillerat en la modalitat d’Arts).

Qui no disposi de la titulació necessària, podrà realitzar la prova per aspirants sense 
requisits acadèmics. Part COMUNA.

Per presentar-se a la Prova d’accés de Grau mitjà cal tenir 17 anys o fer-los durant 
l’any en que es realitzarà la prova.

Per presentar-se a la Prova de Grau superior cal tenir 19 anys o fer-los durant l’any 
en què es realitza la prova, o bé, 18 anys si l’aspirant està en possessió d’un titulació 
de Tècnic d’un cicle d’Arts Plàstiques i Disseny, Formació Professional Inicial o 
Tècnic d’Esports del mateix itinerari.

 Documentació necessària

 Documentació necessària que heu de dur el dia de la prova

· Inscripció telemàtica a la prova d’accés impresa amb el comprovant de pagament 
de les taxes corresponents (només hi ha taxa a per a la part comuna de la prova)

· DNI o documentació equivalent (original)

· Resolució d’exempció per aquells aspirants que ho al·leguin. 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/

Esardi, Escola d’art i disseny
Plaça Castell, 2
43870 Amposta
977 703 474
www.esardi.cat - esardi@amposta.cat

Per informació i inscripcions 
podeu adreçar-vos a:

www.gencat.cat/ensenyament
o al telèfon d’informació 012

normes generals
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Grau mitjà
Convocatòria juny 

 Inscripció: del 13 (a partir de les 9 h) al 21 de maig de 2020

 Pagament de la taxa: dins al 22 de maig de 2020 (abans de les 22 h)
 Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 5 de juny de 2020
 Presentació de la documentació mitjançant un correu electrònic del centre escollit 

per la prova. ESARDI esardi@amposta.cat: del 8 al 18 de juny de 2020 
 Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 19 de juny de 2020

 part comuna
Prova: 25 de juny de 2020

Properament es publicarà l’hora de la convocatòria

 part específica
Prova: 26 de juny de 2020

Properament es publicarà l’hora de la convocatòria

 Qualificacions provisionals: a partir de l’8 de juliol de 2020
 Termini per presentar reclamacions mitjançant un correu electrònic del centre 

escollit per la prova. ESARDI esardi@amposta.cat: del 9 al 13 de juliol de 2020 
 Qualificacions definitives:  a partir del 14 de juliol de 2020

Convocatòria de setembre (part específica) 
Només si hi han places disponibles

 Inscripció: de l’1 al 4 de setembre de 2020
 Llista provisional d’admesos i exclosos: 10 de setembre de 2020
 Presentació de la documentació al centre: del 14 al 29 de setembre de 2020 

(en l’horari d’atenció al públic)
 Llista definitiva d’admesos i exclosos: 30 de setembre de 2020

 Prova: 1 d’octubre de 2020 a les 9.30 h

 Qualificacions provisionals: 5 d’octubre de 2020
 Termini per presentar reclamacions al centre: del 6 al 8 d’octubre de 2020 (en 

l’horari d’atenció al públic)
 Qualificacions definitives: a partir del 9 d’octubre de 2020

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/

Esardi, Escola d’art i disseny
Plaça Castell, 2
43870 Amposta
977 703 474
www.esardi.cat - esardi@amposta.cat

Per informació i inscripcions 
podeu adreçar-vos a:

www.gencat.cat/ensenyament
o al telèfon d’informació 012
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Grau superior
Convocatòria juny

 Inscripció: del 13 (a partir de les 9 h) al 21 de maig de 2020

 Pagament de la taxa: dins al 22 de maig de 2020 (abans de les 22 h)
 Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 5 de juny de 2020
 Presentació de la documentació mitjançant un correu electrònic del centre escollit 

per la prova. ESARDI esardi@amposta.cat: del 8 al 18 de juny de 2020 
 Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 19 de juny de 2020

 part comuna
Prova: 29 de juny de 2020

Properament es publicarà l’hora de la convocatòria

 part específica
Prova: 30 de juny de 2020

Properament es publicarà l’hora de la convocatòria

 Qualificacions provisionals: a partir de l’8 de juliol de 2020
 Termini per presentar reclamacions mitjançant un correu electrònic del centre 

escollit per la prova. ESARDI esardi@amposta.cat: del 9 al 13 de juliol de 2020 
 Qualificacions definitives:  a partir del 14 de juliol de 2020

Convocatòria de setembre (part específica) 
Només si hi han places disponibles

 Inscripció: de l’1 al 4 de setembre de 2020
 Llista provisional d’admesos i exclosos: 10 de setembre de 2020
 Presentació de la documentació al centre: del 14 al 29 de setembre de 2020 

(en l’horari d’atenció al públic)
 Llista definitiva d’admesos i exclosos: 30 de setembre de 2020

 Prova: 1 d’octubre de 2020 (a les 9.30 h)

 Qualificacions provisionals: 5 d’octubre de 2020
 Termini per presentar reclamacions al centre: del 6 al 8 d’octubre de 2020 (en 

l’horari d’atenció al públic) 
 Qualificacions definitives: a partir del 9 d’octubre de 2020

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/

Esardi, Escola d’art i disseny
Plaça Castell, 2
43870 Amposta
977 703 474
www.esardi.cat - esardi@amposta.cat

Per informació i inscripcions 
podeu adreçar-vos a:

www.gencat.cat/ensenyament
o al telèfon d’informació 012
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21 S’ha de realitzar la inscripció a la prova per via telemàtica (sempre que sigui 

possible) al web del Departament d’Ensenyament.

- La documentació s’enviarà escanejada o fotografiada a, esardi@amposta.cat (es 
retornarà el correu en acurs de rebut).

 En cas excepcional

- En el cas excepcional que no sigui possible realitzar la inscripció telemàtica podeu 
demanar cita prèvia trucant al centre en horari d’atenció al públic o enviant correu-e 
a, esardi@amposta.cat

 Informació important si has de venir al centre de forma presencial.

- Has de demanar cita prèvia trucant o enviant correu electrònic.

- Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions 
(preferiblement, una sola persona).

- Heu de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar.

- Heu de portar mascareta i guants.

- Porteu el vostre bolígraf per si heu d’emplenar documentació.

- No han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en 
període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar 
per escrit a una altra persona a fer les gestions.

 Cada aspirant ha de dur el seu material, el centre NO facilitarà material.

Esardi, Escola d’art i disseny
Plaça Castell, 2
43870 Amposta
977 703 474
www.esardi.cat - esardi@amposta.cat

Per informació i inscripcions 
podeu adreçar-vos a:

www.gencat.cat/ensenyament
o al telèfon d’informació 012

mesures 
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21   Part específica de la prova

- Grau mitjà: La part ESPECÍFICA consta d’un exercici de l’àrea de Visual i plàstica 
per tal de comprovar les habilitats i coneixements per cursar al cicle al que s’opta.

Link: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-
apd/mostres/

 

- Grau superior: La part ESPECÍFICA consta d’un exercici. L’aspirant haurà de triar 
entre tres opcions proposades: comunicació i disseny, expressió artística i Art 
i tecnologia. L’aspirant podrà seleccionar la opció que desitgi en el moment de 
realitzar la prova.

Link: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-
apd/mostres/

  

  Part comuna de la prova 

- Grau mitjà: La part comuna de prova consta d’una part sociolingüística (llengua 
catalana, llengua castellana, llengua estrangera i ciències socials) i una part 
cientificotècnica (matemàtiques, tecnologia, ciències naturals i educació visual i 
plàstica).

Link: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-
apd/mostres/

 

- Grau superior: La part comuna de la prova consta de quatre exercicis.  Un de 
llengua catalana, un de llengua castellana, llengua estrangera i un quart exercici a 
seleccionar entre Història i Matemàtiques.

Link: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-
apd/mostres/

  Material necessari per realitzar la part específica de la prova

Aquest llistat inclou el material necessari per realitzar la part específica de la prova 
d’accés. Cada aspirant ha de dur el seu material, el centre NO en facilitarà.

. Un mínim de dos fulls de dibuix DIN A3, un d’ells per a realitzar els dibuixos 
preparatoris i esbossos.

. Un full DIN A3 adient per a la tècnica a emprar per a realitzar la proposta definitiva.

. Un full DIN A3 de cartolina.

. Llapis grafit, goma d’esborrar, maquineta de fer punta, compàs, regle i joc 
d’escaires.

. Per aplicar color, a escollir entre llapis color, retoladors, tempera, acrílic o 
aquarel·la.

. Per a tallar, estisores, bisturí o cúter.

. Per a enganxar, cinta doble cara, goma d’enganxar o cola blanca.

Esardi, Escola d’art i disseny
Plaça Castell, 2
43870 Amposta
977 703 474
www.esardi.cat - esardi@amposta.cat

Per informació i inscripcions 
podeu adreçar-vos a:

www.gencat.cat/ensenyament
o al telèfon d’informació 012

de proves d’accés 


