
 
                                                                             

 

FAQ – preguntes freqüents 

Proves d’accés a cicles formatius d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà 

 
 

1. Una persona que ha superat l’ESO, ha de fer prova d’accés a cicles de GM? 

Sí, però només s’ha de presentar a la prova específica. Els alumnes que estiguin cursant 4t 

d’ESO, poden presentar-se a la prova específica i, si la superen, es podran matricular sempre 

que acreditin haver superat l’ESO. 

 

2. Una persona que no ha superat l’ESO, es pot presentar a la prova d’accés a cicles de 

GM? 

Sí. Ha de presentar-se a les dues parts de la prova, la comuna i l’específica i, a més, ha de 

tenir 17 anys o ha de complir-los l’any de la prova. 

 

3. Si una persona es presenta a les dues parts de la prova (la comuna i l’específica), ha 

d’aprovar cada una de les dues parts? 

No cal. La nota global de la prova será la mitjana de les dues parts sempre que a cada una 

s’hagi tret com a mínim un 4. Però per superar la prova, la nota global ha de ser igual o 

superior a 5. 

Si una persona aprova (amb un 5 com a mínim) només una de les dues parts de la prova, 

aquesta part li queda aprovada i tindrà un certificat de superació d’aquesta part. 

 

4. Per aprovar la part comuna de la prova, cal aprovar tots els continguts (català, 

castellà, anglès, tecnologia…)? 

No cal. La nota de la part comuna és la mitjana de tots els continguts de la prova, sigui quina 

sigui la nota de cada un d’ells. 

 

5. A quina de les convocatòries que hi ha es pot presentar una persona? 

A la convocatòria ordinària (la primera de totes) han de presentar-s’hi tant les persones que 

han de fer les dues parts de la prova com les que només han de fer la part específica. 

A la convocatòria extraordinària es pot presentar qui no s’hagi pogut inscriure a l’ordinària, però 

només hi ha prova de la part específica. 

Només hi haurà convocatòria de setembre (amb només prova específica) si queden places 

vacants al centre. 

 

6. Quanta estona hi ha per fer la prova 

La part comuna consta de 2 blocs de 2h de durada cada un, amb 30 minuts de descans entre 

blocs. 

La part específica consta d’un sol bloc de 2h i mitja de durada. 

 

7. Cal fer algun pagament per poder presentar-se a proves? 

En el moment de la inscripció a proves, els que s’inscriguin a les dues parts (comuna i 

específica) han de pagar la taxa corresponent. 

Els que només s’inscriguin a la part específica, no han de pagar res. 

 

                                                                             


