FAQ – preguntes freqüents
CFAS Fotografia
_________________________________________________________________________
1. Quin és l’horari de les classes?
El marc horari de les clases lectives és de 8:45 a 14:45 h, de dilluns a divendres. L’escola està oberta de
8 a 15:15 h
2. Quina oferta de places hi ha?
Hi ha oferta de places limitades. Es publica cada any d’acord amb el calendari i la normativa de
preinscripció del Departament d’Educació.
3. Quins són els requisits per accedir-hi?
- Amb el batxillerat d’arts s’accedeix directament
- Amb batxillerat d’altres modalitats, cal superar la prova específica de les proves d’accés a cicles
d’arts plàstiques i disseny de grau superior.
Durant l’any que s’està cursant segon de batxillerat es poden realitzar les proves específiques i
després a la matrícula s’acredita haver superat batxillerat.
- Sense batxillerat, cal superar proves d’accés a cicles de grau superior d’arts plàstiques i disseny
(prova comuna i específica) i complir 19 anys l’any de la prova.
- Amb el títol de tècnic d’arts plàstiques i disseny, cal superar les proves d’accés a cicles de grau
superior d’arts plàstiques i disseny (prova comuna i específica) i complir 18 anys l’any de la
prova. Durant l’any que s’està cursant segon del cicle de grau mitjà es poden realitzar les proves
i després a la matrícula s’acredita haver superat el cicle.
- També hi ha altres accessos específics, podeu consultar-ho a secretaria
Sempre cal seguir el calendari que estableix el Departament d’Educació cada any (proves, preinscripció i
matrícula). Trobeu informació de les proves i també del calendari d’accés en aquest apartat de la web
Secretaria>Calendari inscripcions:
https://escolartolot.cat/secretaria/cicles-formatius-de-grau-superior/
4. Quin és el preu de la matrícula? - imports preus públics any acadèmic 2019/2020 D’acord amb les instruccions del Departament d’Educació, que es publiquen cada any, s’aplica el preu
públic de matrícula per aquests cicles: 360 €. També s’ha de fer el pagament de l’assegurança escolar
obligatòria (1,12 €) en el cas de ser menor de 28 anys.
A més de les bonificacions i exempcions generals que s'apliquen a aquests preus públics (família
nombrosa general, monoparental o especial), s'estableix una bonificació del 50% per a les persones que
en el curs acadèmic actual o en l'anterior han obtingut una beca general del Ministeri d'Educació, Cultura
i Esport i l'exempció del pagament a les persones subjectes a mesures privatives de llibertat, als
membres d'unitats familiars que percebin la renda mínima d'inserció i a les víctimes de violència de
gènere.
Per al seguiment d’aquest cicle cal disposar d’ordinador portàtil amb programari específic.
5. Es pot demanar beca?
Es pot demanar la Beca General per a ensenyaments postobligatoris que publica cada any el
Departament d’Educació. Ho trobeu a la web:
https://escolartolot.cat/secretaria/beques/
6. Quina és la titulació que s’obté una vegada superat el cicle?
S’obté el Títol de tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny en Fotografia
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