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Procediment i calendari d’inscripció a les proves d’accés als 

ensenyaments artístics professionals d’arts plàstiques i disseny de grau 

superior i als ensenyaments artístics superiors per aspirants sense 

requisits acadèmics. (Resolució BOIB Núm. 38, de 30-03-2017) 

 

Poden accedir als ensenyaments artístics professionals d’arts plàstiques i disseny de grau 

superior i als ensenyaments artístics superiors, sense estar en possessió dels requisits 

acadèmics d’accés, els qui acreditin, mitjançant la superació d’una prova d’accés, posseir la 

maduresa en relació amb els objectius de batxillerat, i compleixin els següents requisitis: 

 Més grans de 19 anys o els compleixen l’any natural en què es convoca la prova.  

 Més grans de 18 anys, si acrediten estar en possessió d’un títol de tècnic relacionat amb 

aquell al qual es vol accedir i que no tenen la titulació exigida per a l’accés als 

ensenyaments artístics professionals. (Només per a cicles formatius de grau superior) 

 

Sol·licitud d’adaptació de les condicions de la prova 

Les persones que acreditin que tenen necessitats educatives especials o dificultats 

específiques d’aprenentatge (dislèxia, disortografia, disgrafia, discalcúlia, etc.) poden sol·licitar 

l’adaptació de les condicions en què s’ha de fer la prova. Per justificar aquesta petició han 

d’aportar, en el moment d’inscriure’s a la prova, algun dels documents que figuren a 

continuació: 

 Certificat oficial que acrediti el tipus i el grau de discapacitat que es té, emès per un 

organisme oficial competent en matèria d’afers socials. 

 Dictamen d’escolarització emès pel departament d’orientació o pels equips d’orientació 

educativa i psicopedagògica amb el vistiplau del Departament d’Inspecció Educativa.  

 Informe emès pel departament d’orientació o pels equips d’orientació educativa i 

psicopedagògica, per a les dificultats específiques d’aprenentatge.  

 Informe emès per associacions amb experiència reconeguda, per a les dificultats 

específiques d’aprenentatge.  

Informe emès per un professional col·legiat que estigui atenent les dificultats específiques 

d’aprenentatge de la persona interessada. 

 



                                                                                                 

 

Calendari  

Del 1 al 7 de 
setembre 

Inscripció, preferentement on-line fins dia 7 a les 14 hores 
 
Si es fa presencial fins dia 7 de 9.30 hores a 13 hores a la secretaria 
del centre, excepte el dijous de 15.30 a 16.30 hores 
 
Lliurament de la documentació a l’Escola fins dia 7 de 9.30 hores a 13 
hores a la secretaria del centre, excepte el dijous de 15.30 a 16.30 
hores 

8 de setembre  

Publicació on-line i al tauló d’anuncis del centre de les llistes 
d’aspirants admesos a la prova general 
 
Si la inscripció on-line està confirmada significa que estau admesos, 
sino consultau el tauler d’anuncis del centre 

11 de setembre Prova general a les 9 hores 

13 de setembre 
Resultats provisionals de la prova general, on line i al tauló d’anuncis 
del centre a partir de les 12 hores 

13, 14, 15 de 
setembre 

Reclamacions contra els resultats de la prova general a la secretaria 
en horari de 9.30 a 13.00 hores, excepte el dijous de 16.00 a 19 hores 
 
Dia 15 solament es podrà fer la reclamació fins les 11 hores 

15 de setembre 
Resultats definitius de la prova general, on line i al tauló d’anuncis del 
centre a partir de les 14 hores 

A partir de 19 de 
setembre 

Certificats a la secretaria del centre 

 

Matèries de la prova d’accés 

La prova general versarà sobre els coneixement i les capacitats bàsiques de les matèries 

comunes del batxillerat: 

1 Llengua catalana 

2 Llengua castellana 

3 Filosofia 

4 Història 

5 Idiomes estrangers  

Se seleccionaran quatre de les cinc matèries proposades i es desenvoluparà per escrit una 

qüestió d’entre quatre, de cadascuna de les matèries triades. Models de proves 

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2015/10308/564909/decret-35-2015-de-15-de-maig-pel-qual-s-estableix-
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2015/10308/564909/decret-35-2015-de-15-de-maig-pel-qual-s-estableix-
http://escoladisseny.com/adjunts/documents/1081.rar


                                                                                                 

 

Encara que en el procés d'inscripció cal seleccionar les 5 matèries, en el moment de fer la 

prova només s'haurà de realitzar 4. 

El temps màxim per realitzar aquest exercici és de quatre hores. 

Exempcions a determinades matèries  

Llengua estrangera 

Queden exemptes de fer la part de la prova relativa a la llengua estrangera de la part 

comuna les persones que puguin acreditar que tenen el certificat del nivell bàsic (A2) o 

equivalent * de les escoles oficials d’idiomes de l’idioma corresponent o un nivell superior. 

* Els certificats que eximeixen de fer la prova de llengua estrangera de l’idioma corresponent, 

d’acord amb el marc europeu comú de referència per a les llengües són els que apareixen a 

l’annex 5 de la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del 

Professorat de 13 de febrer de 2017 per la qual es convoca la prova d’accés als cicles 

formatius de grau superior de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten 

aspectes sobre l’organització (BOIB Núm. 21, de 18-02-2017). 

Llengua catalana 

Queden exemptes de fer la part de la prova relativa a llengua catalana les persones que 

puguin acreditar alguna de les situacions següents:  

a) Tenir el certificat de nivell B2 de català o equivalent, o un nivell superior de coneixements 

de llengua catalana expedit per la Direcció General de Cultura i Joventut, d’acord amb el 

Decret 16/2011, de 25 de febrer, d’avaluació i certificació de coneixements de llengua 

catalana (BOIB núm. 37, de 12 de març) i l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i 

Universitat, de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats 

equivalents als certificats de coneixement de llengua catalana de la Direcció general de 

Cultura i Joventut (BOIB Núm. 34, de 12-03-2013). 

b) Tenir l’exempció de l’avaluació de la llengua catalana de la forma que es determina a 

l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 28 de juliol de 2014 per la qual es 

regulen l’homologació dels estudis de llengua catalana de l’educació secundària obligatòria i 

del batxillerat amb els certificats de coneixements de llengua catalana de la Conselleria 

d’Educació, Cultura i Universitats i l’exempció de l’avaluació de la llengua i la literatura 

catalanes en l’ensenyament reglat no universitari, i els procediments per obtenir-les (BOIB 

Núm. 115, de 26-08-2014). 

 

 

file:///C:/Users/u55015.CAIB/Downloads/1544%20(1).pdf
file:///C:/Users/u55015.CAIB/Downloads/1544%20(1).pdf
file:///C:/Users/u55015.CAIB/Downloads/1544%20(1).pdf
file:///C:/Users/u55015.CAIB/Downloads/1544%20(1).pdf


                                                                                                 

 

Totes les matèries 

Queden exemptes de fer la part de la prova relativa a qualsevol de les matèries que formen 

part de la prova, les persones que puguin acreditar que tenen superada la matèria 

corresponent de segon de batxillerat o de la prova lliure de batxillerat. 

Si no tenen el certificat que acredita l’excepció o les excepcions en el moment de la inscripció, 

l’han de lliurar als membres de la comissió avaluadora el mateix dia de la prova. No es poden 

admetre els certificats que es presentin amb posterioritat al dia de la prova. 

L’acumulació d’exempcions a quatre de les matèries permetrà directament la qualificació 

d’APTE.  

Documentació per acreditar les exempcions 

Els aspirants que puguin acreditar en el moment de la inscripció un nivell de coneixements A2 

de Francès o d’Anglès estaran exempts d’aquesta prova. Es podrà acreditar de les següents 

maneres:  

 Certificat de nivell bàsic de l’EOI o superior. 

 Certificació acadèmica de l’EOI on consti que l’alumne va superar 2n curs de l’idioma.  

 Certificació  acadèmica del centre educatiu on consti que l’alumne va superar l’idioma 

al 2n curs de batxillerat. 

 KET (Key English Test, Cambridge ESOL), o superior. 

 ISE Foundation (A2) (Integrated Skills in English, Trinity College Exams), o superior.  

 DELF A2 (Diplôme d’Etudes en Langue Française), o superior. 

 

Els aspirants que puguin acreditar en el moment de la inscripció alguna de les següents 

situacions estarà exempt de la prova de Llengua Catalana.  

 Tenir el certificat de nivell B2 de català o equivalent, o un nivell superior.  

 Certificat d’expedient acadèmic del centre educatiu on consti que l’alumne va superar 

la matèria de Llengua i Literatura Catalana al 2n curs de batxillerat. 

 Tenir l’exempció de l’avaluació de la llengua catalana de la forma que es determina en 

l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 28 de juliol de 2014 per la 

qual es regulen l’homologació dels estudis de llengua catalana de l’educació 

secundària obligatòria i del batxillerat amb els certificats de coneixements de llengua 

catalana de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats i l’exempció de l’avaluació 

de la llengua i la literatura catalanes en l’ensenyament reglat no universitari, i els 

procediments per obtenir-les 

 



                                                                                                 

 

Els aspirants que puguin acreditar en el moment de la inscripció aquesta situació estarà 

exempt de la prova de Llengua Castellana:  

 Certificat d’expedient acadèmic del centre educatiu on consti que l’alumne va superar 

la matèria de Llengua i Literatura Castellana al 2n curs de batxillerat.  

Els aspirants que puguin acreditar en el moment de la inscripció aquesta situació estarà 

exempt de la prova de Filosofia:  

 Certificat d’expedient acadèmic del centre educatiu on consti que l’alumne va superar 

la matèria de Filosofia al 2n curs de batxillerat.  

Els aspirants que puguin acreditar en el moment de la inscripció aquesta situació estarà 

exempt de la prova d’Història:  

 Certificat d’expedient acadèmic del centre educatiu on consti que l’alumne va superar 

la matèria d’Història d’Espanya al 2n curs de batxillerat. 

 

Procediment d’inscripció 

1.- INSCRIPCIÓ 

On line a l’enllaç. Del dia 1 al 7 de setembre fins les 14 hores.   

Imprimir el resguard d’inscripció. 

Els alumnes que han realitzat la prova a maig NO han de tornar a inscribir-se i podran fer la 

prova a setembre. 

2.- PAGAMENT 

Pagament de la taxa de 33,28 € mitjançant l’imprès 046, que es pot recollir a secretaria i fer el 

pagament al banc o descarregar-lo i fer el pagament telemàticament. 

Els aspirants que es trobin en qualsevol de les següents situacions estan exempts de pagar la 

taxa: 

a) Les persones en situació legal de desocupació, les persones amb una discapacitat igual o 

superior al 33 %, els membres de famílies nombroses, els membres d’unitats familiars que 

percebin la renda mínima d’inserció, les persones subjectes a mesures privatives de llibertat i 

els joves tutelats i extutelats en vies d’emancipació, sempre que acreditin documentalment, en 

el moment de la inscripció, que es troben en alguna d’aquestes situacions. 

https://www.codex.pro/codexpro/open/ingress.do?centreId=47&id=685&ingressType=inscription&schoolYearId=333
https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=4227


                                                                                                 

 

b) Les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, i també el cònjuge i els fills, 

sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció. Aquesta 

condició s’ha d’acreditar mitjançant la resolució administrativa corresponent. En el cas del 

cònjuge i els fills, també s’ha de presentar el llibre de família. 

c) Les víctimes de violència de gènere, així com els fills que en depenen, sempre que acreditin 

documentalment la seva situació en el momento de la inscripció. Aquesta condició s’ha 

d’acreditar mitjançant qualsevol dels documents prevists per la normativa vigent. En el cas 

dels fills dependents, també s’ha de presentar el llibre de família. 

3.- DOCUMENTACIÓ 

Lliurament de la documentació a l’Escola, entre el 1 al 7 de setembre, de 9.30 a 13 hores, 

excepte el dijous de 15.30 a 16.30 hores. 

 Resguard d’inscripció. 

 Resguard del pagament, imprès 046. 

 Còpia del Document oficial d’identificació. 

 En cas de sol·licitud d’exempcions d’alguna assignatura de la prova, la documentació 

adient, original o fotocòpia confrontada. 

 Fotocòpia confrontada, en el seu cas, de la documentació que justifica tenir necessitats 

educatives especials o dificultats específiques d’aprenentatge. Veure apartat “Sol·licitud 

d’adaptació de les condicions de la prova” d’aquest document. 

 Acreditació dels motius d’exempció de la taxa, si és el cas. 

En el cas de no poder lliurar la documentació presencialment a l’escola, es podrà fer per 

correu ordinari a l’adreça:  

Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears 

Carrer Institut Balear, 5 

007012 Palma 

 

Dia de la prova 11 de setembre 

La prova es realitzarà a l’Escola d’Art i Superior de Disseny a les 9.00. 

A les 8.45 es començarà a cridar els aspirants i han de presentar el document d’identitat 

original.  

La durada màxima de la prova és de 4 hores. 



                                                                                                 

 

Publicació de notes 

Les notes provisionals es podran consultar a partir de dia 13 de setembre a partir de les 12.00 

hores, al tauló d’anuncis de l’escola i on line amb el DNI com a usuari i la contrasenya 

utilitzada per a la inscripció.  

Dies de reclamació de notes: 13, 14 i 15 de setembre mitjançant una instància dirigida a la 

directora del centre. Aquesta instància, degudament complimentada, es presentarà a la 

secretaria del centre dintre dels terminis establerts i en horari de 9.30 a 13.00 hores, excepte 

el dijous de 16.00 a 19 hores. Dia 15 solament es podrà fer la reclamació fins les 11 hores. 

Les notes definitives es podran consultar on line i al tauló d’anuncis de l’escola a partir de dia 

15 de setembre a partir de les 14.00 hores. 

https://www.codex.pro/codexpro/esdibbaleares.do
http://escoladisseny.com/adjunts/documents/641.pdf
https://www.codex.pro/codexpro/esdibbaleares.do
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Procediment i calendari d’inscripció a les proves específiques d’accés als 

Cicles Formatius de Grau Superior de Fotografia, Il·lustració i Joieria. 

(Resolució  BOIB Núm. 38, de 30-03-2017) 

 

Oferta places setembre 

IL·LUSTRACIÓ FOTOGRAFIA JOIERIA 

0 10 16 

 

Requisits acdèmics d’accés 

 Títol de Batxillerat o equivalent. 

 Títol de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny. 

 Títol de Graduat en Arts Aplicades i Oficis Artístics corresponent al pla d'estudis de 1963 o 

del pla experimental. 

 Títol de tècnic especialista o de tècnic superior, dels ensenyaments de Formació 

professional. 

 Haver superat altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics amb algun dels 

anteriors. 

 Titulació universitària o equivalent. 

 Tenir superada la prova d’accés a la Universitat per a més grans de 25 anys. 

 

A més dels requisits acadèmics anteriors s’haurà de superar una prova específica que permeti 

demostrar les aptituts i el coneixements artístics necessàris per cursar amb aprofitament 

aquest ensenyaments. 

 

Poden accedir al grau superior dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny, 

sense estar en possessió dels requisits acadèmics d’accés, els qui acreditin, mitjançant la 

superació d’una prova d’accés, posseir la maduresa en relació amb els objectius de batxillerat, 

i tinguin com a mínim dinou anys complerts l’any de realització de la prova, o divuit anys, si 

s’acredita estar en possessió d’un títol de tècnic relacionat amb aquell al qual es vol accedir. 



                                                                                                  

 

 

 

 

Exempcions de la prova 

Les persones que acreditin que compleixen alguns dels requisits següents estàn exemps de 

realitzar la prova específica d’accés als Cicles Formatius de Grau Superior de Fotografia 

Il·lustració i Joieria, i han de formalitzar la inscripció especificant Accés directe. 

 Títol de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny d’una família professional relacionada 

amb els ensenyament que desitja cursar, o títol declarat equivalent 

 Títol de Batxillerat modalitat Arts o de Batxillerat Artístic Experimental 

 Títol superior d’Arts Plàstiques de qualsevol especialitat, o títol declarat equivalent 

 Títol superior de Disseny de qualsevol especialitat, o títol declarat equivalent 

 Títol superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals en les diferents especialitats 

 Llicenciatura en Belles Arts 

 Arquitectura 

 Enginyeria tècnica en Disseny Industrial 

 També estan exemptes de realitzar la prova específica aquelles persones que acreditin 

tenir experiència laboral d’almenys un any, relacionada directament amb les competències 

professionals del cicle formatiu al qual es vol accedir. L’acreditació s’ha de fer amb un 

certificat d’empresa o amb la certificació d’alta en el cens d’obligats tributaris, en el cas de 

treballadors autònoms. 

 

Sol·licitud d’adaptació de les condicions de la prova 

Les persones que acreditin que tenen necessitats educatives especials o dificultats 

específiques d’aprenentatge (dislèxia, disortografia, disgrafia, discalcúlia, etc.) poden sol·licitar 

l’adaptació de les condicions en què s’ha de fer la prova. Per justificar aquesta petició han 

d’aportar, en el moment d’inscriure’s a la prova, algun dels documents que figuren a 

continuació: 

 Certificat oficial que acrediti el tipus i el grau de discapacitat que es té, emès per un 

organisme oficial competent en matèria d’afers socials. 

 Dictamen d’escolarització emès pel departament d’orientació o pels equips d’orientació 

educativa i psicopedagògica amb el vistiplau del Departament d’Inspecció Educativa.  



                                                                                                  

 

 

 

 Informe emès pel departament d’orientació o pels equips d’orientació educativa i 

psicopedagògica, per a les dificultats específiques d’aprenentatge.  

 Informe emès per associacions amb experiència reconeguda, per a les dificultats 

específiques d’aprenentatge.  

 Informe emès per un professional col·legiat que estigui atenent les dificultats 

específiques d’aprenentatge de la persona interessada. 

 

Calendari  

1 al 7 de 

setembre 

Inscripció preferentement on-line fins dia 7 a les 14 hores 
 
Si es fa presencial fins dia 7 de 9.30 hores a 13 hores a la secretaria del centre, 
excepte el dijous de 15.30 a 16.30 hores  
 
Lliurament de la documentació a l’Escola fins dia 7 de 9.30 hores a 13 hores a la 
secretaria del centre, excepte el dijous de 15.30 a 16.30 hores  

18 de 

setembre 
16 hores – Prova específica accés Cicles Formatius de Grau Superior 

19 de setembre 

Resultats provisionals, on line i al tauló d’anuncis del centre a partir de les 12 hores  

 

Revisió prova amb el tribunal de 16 a 17.30 hores. 

19, 20 i 21 de 

setembre 

Reclamacions contra els resultats de la prova a la secretaria en horari de 9.30 a 

13.00 hores 

 

Dia 21 solament es podrà fer la reclamació fins les 11 hores  

21 de setembre 

Resultats definitius, on line i al tauló d’anuncis del centre a partir de les 19 hores  

 

Adjudicació de places al tauler d’anuncis 

A partir del 22 

de setembre 
Sol·licitud dels certificats de superació de la prova 

22, 25 i 26 de 

setembre 
Matrícula a la secretaria del centre 



                                                                                                  

 

 

 

 

Prova d’accés 

La prova específica d'accés als Cicles  Formatius de Grau Superior consta de dos exercicis: 

1- Primer exercici: Realització de diferents esbossos a partir d’un model. Durada màxima de 

dues hores i mitja. 

En aquest exercici es valorarà la sensibilitat artística i la creativitat de l’aspirant, la capacitat 

compositiva i comunicativa i el sentit de la funcionalitat. 

Per a aquesta prova, l’aspirant aportarà el material següent: grafit, material de color a elecció 

de l'aspirant i cartolina A3 adequada a la tècnica escollida. 

2- Segon exercici: Realització d’una imatge o objecte, amb els mitjans recomanats per a 

cada cicle, d’un tema proposat. Durada màxima de dues hores i mitja. 

Es valorarà la capacitat de l’aspirant per concretar les seves idees i presentar-les 

correctament, les capacitats de representació i comunicació, així com el sentit artístic i la 

sensibilitat demostrades en el seu treball. 

Per a la superació de la prova d'accés s'exigirà una qualificació final de 5 o superior. 

Models proves d'accés específica als Cicles Formatius de Grau Superior 

 

Procediment d’inscripció 

1.- INSCRIPCIÓ 

Cicles de Il·lustració i Fotografia 

On line a l’enllaç, del dia 1 al 7 de setembre fins les 14 hores.   

Cicle de Joieria 

On line a l’enllaç, del dia 1 al 7 de setembre fins les 14 hores.   

En acabar la inscripció s’ha d’imprimir el resguard per presentar al centre. 

Els alumnes que han realitzat la prova específica a juny NO han de tornar a inscribir-se i 

podran fer la prova a setembre. 

http://escoladisseny.com/adjunts/documents/1082.rar
https://www.codex.pro/codexpro/open/ingress.do?centreId=47&id=678&ingressType=inscription&schoolYearId=331
https://www.codex.pro/codexpro/open/ingress.do?centreId=47&id=681&ingressType=inscription&schoolYearId=332


                                                                                                  

 

 

 

2.- PAGAMENT 

Pagament de la taxa de 33,28 € mitjançant l’imprès 046, que es pot recollir a secretaria i fer el 

pagament al banc o descarregar-lo i fer el pagament telemàticament.  

Els alumnes que han realitzat la part general de la prova d’accés al grau superior dels 

ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny per aspirants sense requisits acdèmics 

NO han de tornar a abonar la taxa de la prova. 

Els aspirants que es trobin en qualsevol de les següents situacions estan exempts de pagar la 

taxa: 

a) Les persones en situació legal de desocupació, les persones amb una discapacitat igual o 

superior al 33 %, els membres de famílies nombroses, els membres d’unitats familiars que 

percebin la renda mínima d’inserció, les persones subjectes a mesures privatives de llibertat i 

els joves tutelats i extutelats en vies d’emancipació, sempre que acreditin documentalment, en 

el moment de la inscripció, que es troben en alguna d’aquestes situacions. 

b) Les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, i també el cònjuge i els fills, 

sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció. Aquesta 

condició s’ha d’acreditar mitjançant la resolució administrativa corresponent. En el cas del 

cònjuge i els fills, també s’ha de presentar el llibre de família. 

c) Les víctimes de violència de gènere, així com els fills que en depenen, sempre que acreditin 

documentalment la seva situació en el momento de la inscripció. Aquesta condició s’ha 

d’acreditar mitjançant qualsevol dels documents prevists per la normativa vigent. En el cas 

dels fills dependents, també s’ha de presentar el llibre de família. 

3.- DOCUMENTACIÓ 

Lliurament de la documentació a la secretaria de l’Escola, entre el 1 al 7 de setembre, de 9.30 

a 13 hores, excepte el dijous de 15.30 a 16.30 hores: 

 Títol o certificació oficial de notes (original o fotocòpia confrontada) de la titulació exigida 

per a l’accés o certificació de superació d’una prova vàlida per a l’accés.  

 Resguard de la inscripció a la prova. 

 Resguard del pagament, imprès 046, si és el cas. 

 Còpia del Document oficial d’identificació. 

 Fotocòpia confrontada, en el seu cas, de la documentació que justifica tenir necessitats 

educatives especials o dificultats específiques d’aprenentatge. 

 Acreditació dels motius d’exempció de la taxa, si és el cas. 

https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=4227


                                                                                                  

 

 

 

En el cas de no poder lliurar la documentació presencialment a l’escola, es podrà fer per 

correu ordinari a l’adreça:  

Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears 

Carrer Institut Balear, 5 

007012 Palma 

 

Dia de la prova 18 de setembre 

La prova es realitzarà a l’Escola d’Art i Superior de Disseny a les 16 hores. 

Primer exercici de 16 a 18.30 hores 

Segon exercici de 19 a 21.30 

A les 15.45 es començarà a cridar els aspirants i han de presentar el Document oficial 

d’identificació original.  

 

Materials per a la prova 

Per al primer exercici: 

 Grafit. 

 Material de color a elecció de l’aspirant. 

 Cartolina  DIN A3 adequada a la tècnica escollida. 

 

Per al segon exercici: 

Il·lustració i Fotografia Joieria 

 Llapis. 

 Goma d’esborrar. 

 Material de color a elecció de l'aspirant (aquarel·la, 

llapis de color, acrílic...) o material per realitzar un 

collage (tisores, goma d’enganxar, revistes o 

papers de colors). 

 Cartolina DIN A3 adequada a la tècnica escollida. 

 Paper blanc.  

 Material de dibuix (bàsic). 

 Plastilina. 

 

 



                                                                                                  

 

 

 

 

Publicació de notes 

Les notes provisionals es podran consultar a partir de dia 19 de setembre a partir de les 12.00 

hores, al tauló d’anuncis del centre i on line amb el DNI com a usuari i la contrasenya utilitzada 

per a la inscripció. 

Dies de reclamació de notes: 19, 20 i 21 de setembre mitjançant una instància dirigida a la 

directora del centre. Aquesta instància, degudament complimentada, es presentarà a la 

secretaria del centre dintre dels terminis establerts i en horari de 9.30 a 13.00 hores, excepte 

el 21 que serà fins les 11 hores. 

Les notes definitives es podran consultar on line i al tauló d’anuncis del centre a partir de dia 

21 de setembre a partir de les 19.00 hores. 

https://www.codex.pro/codexpro/esdibbaleares.do
http://escoladisseny.com/adjunts/documents/641.pdf
https://www.codex.pro/codexpro/esdibbaleares.do
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Procediment i calendari d’inscripció a les proves d’accés als Estudis 

Superiors de Disseny (Disseny Gràfic, Disseny d’Interiors, Disseny 

de Producte i Disseny de Moda) 

(Resolució BOIB Núm. 58, de 13-05-2017) 

 

Oferta places setembre 

El primer curs dels Estudis Superiors és comú, però els grups estan dividits per especialitats 

per donar-li un enfocament més específic. En el moment de la matrícula s'haurà de triar el 

grup, tot i que l'especialitat realment es tria a 2n. Per tant, l'elecció que es faci a 1r no és 

vinculant amb l'elecció definitiva. 

Les places que queden en cada especialitat són les següents:  

DISSENY GRÀFIC 
DISSENY 

D’INTERIORS 

DISSENY DE 

PRODUCTE 

DISSENY DE 

MODA 

17 9 13 2 

 

Requisits acadèmics d’accés 

Per accedir als estudis superiors de disseny s'ha de complir un dels següents requisits 

acadèmics: 

 Tenir el títol de Batxillerat. 

 Tenir superada la prova d’accés a la Universitat per a més grans de 25 anys. 

 Tenir superada la part general d’una prova d’accés al grau superior dels ensenyaments 
professionals d’arts plàstiques i disseny per a aspirants sense requisits acdèmics. 

 Tenir superada una prova d’accés a cicles formatius de grau superior. 

 Tenir superada una prova d’accés de caràcter general als ensenyaments esportius de 
règim especial de grau superior o a formacions esportives de nivell III. 

 Tenir superada la prova d’accés a mòduls professionals de nivell 3. 



                                                                                            

 

 

 

 

A més dels requisits acadèmics anteriors s’haurà de superar una prova específica que permeti 

demostrar les aptituts i el coneixements artístics necessàris per cursar amb aprofitament 

aquest ensenyaments. 

 

 

Exempcions de la prova específica 

Les persones que tenen un Títol de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o un títol 

declarat equivalent, estàn exemps de realitzar la prova específica d’accés als ensenyaments 

artístics superiors de disseny, i han de formalitzar la inscripció especificant Accés directe. 

 

Sol·licitud d’adaptació de les condicions de la prova 

Les persones que acreditin que tenen necessitats educatives especials o dificultats 

específiques d’aprenentatge (dislèxia, disortografia, disgrafia, discalcúlia, etc.) poden sol·licitar 

l’adaptació de les condicions en què s’ha de fer la prova. Per justificar aquesta petició han 

d’aportar, en el moment d’inscriure’s a la prova, algun dels documents que figuren a 

continuació: 

 Certificat oficial que acrediti el tipus i el grau de discapacitat que es té, emès per un 

organisme oficial competent en matèria d’afers socials. 

 Dictamen d’escolarització emès pel departament d’orientació o pels equips d’orientació 

educativa i psicopedagògica amb el vistiplau del Departament d’Inspecció Educativa.  

 Informe emès pel departament d’orientació o pels equips d’orientació educativa i 

psicopedagògica, per a les dificultats específiques d’aprenentatge.  

 Informe emès per associacions amb experiència reconeguda, per a les dificultats 

específiques d’aprenentatge.  

 Informe emès per un professional col·legiat que estigui atenent les dificultats 

específiques d’aprenentatge de la persona interessada. 

 

 



                                                                                            

 

 

 

 

Calendari  

1 al 7 de 

setembre 

Inscripció preferentement on-line fins dia 7 a les 14 hores 
 
Si es fa presencial fins dia 7 de 9.30 hores a 13 hores a la secretaria del centre, 
excepte el dijous de 15.30 a 16.30 hores  
 
Lliurament de la documentació a l’Escola fins dia 7 de 9.30 hores a 13 hores a la 

secretaria del centre, excepte el dijous de 15.30 a 16.30 hores 

12 de setembre 09.00 hores – Prova específica Estudis Superiors de Disseny 

13 de setembre 

Resultats provisionals, on line i al tauló d’anuncis del centre a partir de les 13 hores  

 

Adjudicació de places al tauler d’anuncis  

13, 14 i 15 de 

setembre 

Reclamacions contra la llista dels resultats de la prova i adjudicació de places de 

9.30 hores a 13 hores a la secretaria del centre, excepte el dijous de 16 a 19 hores 

 

Dia 14 revisió prova amb el tribunal de 10 a 12 hores. 

19 de setembre 

Resultats definitius, on line i al tauló d’anuncis del centre a partir de les 14 hores  

 

Adjudicació de places al tauler d’anuncis 

A partir del 19 de 

setembre 
Sol·licitud dels certificats de superació de la prova 

19, 20 i 21 de 

setembre 
Matrícula a la secretaria del centre 

 

 

 



                                                                                            

 

 

 

 

Prova d’accés 

La prova específica d'accés als Estudis Superiors de Disseny consta de dos exercicis: 

1- Primer exercici, escrit i de caràcter teòric, té una durada màxima d’una hora i mitja. 

Consisteix en l’anàlisi i la crítica d’un text, d’una imatge o d’una sèrie d’imatges o materials 

gràfics proporcionats per la Comissió Avaluadora i procedents dels mitjans habituals de 

comunicació i d’informació relativa a les diferents manifestacions del disseny. 

En aquest exercici es valora: 

 EI grau de maduresa quant a la comprensió de conceptes. 

 La utilització adequada del llenguatge i l’expressió escrita. 

 La capacitat d’anàlisi, de síntesi i de relació. 

L’exercici es qualificarà de 0 a 10 i suposa un 40 % de la nota global. 

2- Segon exercici, de caràcter pràctic, s’ha de basar en material proposat per la Comissió 

Avaluadora, referent a realitats bidimensionals o tridimensionals, que han de servir de models. 

Durada màxima de dues hores. 

L’alumne podrà triar una de les tres propostes: 

OPCIÓ A- Exercici de caràcter descriptiu que consisteix en la representació del model 

proposat, amb les tècniques pròpies del dibuix tècnic. En aquest exercici es valora: 

 L’ús del dibuix tècnic com a destresa i recurs per analitzar, sintetitzar i representar. 

 L’ús del dibuix tècnic com a instrument per comunicar la información significativa que 

es vol transmetre. 

OPCIÓ B- Exercici de caràcter analític-descriptiu que consisteix en la representació del model 

proposat, amb les tècniques pròpies del dibuix artístic. En aquest exercici es valora: 

 L’ús del dibuix artístic com a destresa i recurs per analitzar, sintetitzar i representar. 

 L’ús del dibuix artístic com a instrument per comunicar la información significativa que 

es vol transmetre. 



                                                                                            

 

 

 

OPCIÓ C- Exercici de caràcter creatiu-comunicatiu que consisteix en el desenvolupament 

d’una proposta de disseny a partir d'una reinterpretació creativa del model proposat. En 

aquest exercici es valora: 

 La qualitat de la proposta de reinterpretació del model quant a singularitat i adequació 

a l’enunciat de l’exercici. 

 L’adequació i la correcció de la comunicació gràfica. 

L’exercici es qualificarà de 0 a 10 i suposa un 60 % de la nota global. 

Per a la superació de la prova d'accés s'exigirà una qualificació final de 5 o superior. 

Models proves d'accés específica als Estudis Superiors de Disseny 

 

Procediment d’inscripció 

1.- INSCRIPCIÓ 

Del dia 1 al 7 de setembre, on line preferentment a l’enllaç fins les 14 hores o presencialment 

a la secretaria del centre, de 9.30 hores a 13 hores, excepte el dijous de 15.30 a 16.30 hores. 

En acabar la inscripció on line s’ha d’imprimir el resguard per presentar al centre. 

Els alumnes que han realitzat la prova específica a juny NO han de tornar a inscribir-se i 

podran fer la prova a setembre. 

2.- PAGAMENT 

El pagament de la taxa de 44,36 € (22,18 € en el cas de pertànyer a família nombrosa 

general) s’ha de fer mitjançant l’imprès 046, que es pot recollir a secretaria i fer el pagament al 

banc o descarregar-lo i fer el pagament telemàticament. En el cas de família nombrosa 

descarregar-lo ací. 

Els aspirants que es trobin en qualsevol de les següents situacions estan exempts de pagar la 

taxa: 

 Les persones que tenguin una discapacitat igual al 33 % o superior. 

 Els membres de famílies nombroses especials sempre que ho demanin al centre 

prestador del servei i que ho acreditin documentalment en el moment de la inscripció. 

http://escoladisseny.com/adjunts/documents/1064.rar
https://www.codex.pro/codexpro/open/ingress.do?centreId=47&id=673&ingressType=inscription&schoolYearId=329
https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=3492
https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=7055


                                                                                            

 

 

 

 Les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, com també el cònjuge i els 

fills sempre que ho demanin al centre prestador del servei i que ho acreditin 

documentalment en el moment de la inscripció. 

 Les víctimes de violència de gènere, com també els fills que en depenen sempre que 

ho demanin al centre prestador del servei i que ho acreditin documentalment en el 

moment de la inscripció. 

3.- DOCUMENTACIÓ 

Lliurament de la documentació a la secretaria de l’Escola, entre el 1 al 7 de setembre, de 9.30 

hores a 13 hores, excepte el dijous de 15.30 a 16.30 hores: 

 Resguard de la inscripció a la prova. 

 El justificant del pagament de la inscripció a la prova. 

 L’original i una còpia del document oficial d’identificació (DOI) de què es disposi (DNI, 

passaport…). 

 L’original i una còpia del document que acrediti els requisits d’accés a aquests 

ensenyaments. 

 Acreditació de família nombrosa, si és el cas. 

 Les persones que acreditin que tenen necessitats educatives especials o dificultats 

específiques d’aprenentatge (dislèxia, disortografia, disgrafia, discalcúlia...) poden 

sol·licitar l’adaptació de les condicions en què s’ha de fer la prova. Per justificar 

aquesta petició han d’aportar, en el momento d’inscriure’s a la prova, algun dels 

documents que figuren a continuació: 

o Un certificat oficial que acrediti el tipus i el grau de discapacitat que tenen, 

emès per un organisme oficial competent en matèria d’afers socials. 

o Un dictamen d’escolarització emès pel departament d’orientació amb el 

vistiplau del Departament d’Inspecció Educativa. 

o Un informe emès pel departament d’orientació sobre les dificultats específiques 

d’aprenentatge que presenten. 

o Un informe emès per una associació d’experiència reconeguda sobre les 

dificultats específiques d’aprenentatge que presenten 



                                                                                            

 

 

 

o Un informe emès per un professional col·legiat que estigui atenent les dificultats 

específiques d’aprenentatge de la persona interessada. 

En el cas de no poder lliurar la documentació presencialment a l’escola, es podrà fer per 

correu ordinari a l’adreça:  

Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears 

Carrer Institut Balear, 5 

007012 Palma 

 

Dia de la prova 12 de setembre 

La prova es realitzarà a l’Escola d’Art i Superior de Disseny a les 9.00. 

Primer exercici de 9.00 A 10.30 hores 

Segon exercici de 11 a 13 hores 

A les 8.45 es començarà a cridar els aspirants i han de presentar el Document oficial 

d’identificació original.  

 

Materials per a la prova 

Per al primer exercici: 

 No s’ha d’aportar material. 

Per al segon exercici: 

 OPCIÓ A: Compàs, joc d’escaires, llapis o portamines (2H, HB, 2B) i recanvis, regla 

graduat, goma d’esborrar, maquineta de fer punta (si és el cas). 

 OPCIÓ B: Paper de dibuix DIN A3 (4 fulls) ingres o universal (verjurat) llapis de grafit HB, 

4B o 6B, goma d’esborrar i maquineta de fer punta. 

 OPCIÓ C: Paper DIN A3 de 280 gr o superior, tisores, cúter, joc d’escaires, goma 

d’enganxar, llapis de grafit (HB), goma d’esborrar, tècniques seques de colors. 

 



                                                                                            

 

 

 

Publicació de notes 

Les notes provisionals es podran consultar a partir de dia 13 de setembre a partir de les 13.00 

hores, al tauló d’anuncis del centre i on line amb el DNI com a usuari i la contrasenya utilitzada 

per a la inscripció. 

Dies de reclamació de notes: 13, 14 i 15 de setembre mitjançant una instància dirigida a la 

directora del centre. Aquesta instància, degudament complimentada, es presentarà a la 

secretaria del centre dintre dels terminis establerts i en horari 9.30 hores a 13 hores, excepte 

el dijous de 16 a 19 hores. 

Les notes definitives es podran consultar a partir de dia 19 de setembre a partir de les 14.00 

hores on line i al tauló d’anuncis del centre. 

http://www.codex.pro/codexpro/esdibbaleares.do
http://escoladisseny.com/adjunts/documents/641.pdf
http://www.codex.pro/codexpro/esdibbaleares.do
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