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Procediment d’inscripció a les proves d’accés als ensenyaments artístics professionals de 

grau superior per aspirants sense requisits acadèmics. 

Qui ha de fer aquesta prova? 

Les persones més grans de denou o que els compleixen l’any natural en què es convoca la prova o 

divuit anys, si s’acredita 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, i 

superen aquesta prova, estan en condicions de presentar-se a les proves específiques 

corresponents per accedir a: 

 Cicles Formatius d’Arts Plàstiques i Disseny de Grau Superior de Fotografia, Il·lustració i 

Joieria                                                Titulacions que donen accés als Cicles Formatius de Grau Superior 

Els aspirants als ensenyaments artístics superiors que no compleixen els requisits de titulació es 

poden inscriure a aquesta prova general per a més grans de denou anys per accedir als cicles 

formatius de grau superior d’arts plàstiques i disseny i, en cas de superar la prova, es podran 

inscriure a la prova específica per accedir als següents estudis. 

 Estudis Superiors de Disseny Titulacions que donen accés als Estudis Superiors de Disseny 

 Estudis Superiors d’Art Dramàtic  Accessos 

 Estudis Superiors de Música  

Calendari  

Del 15 al 30 d’abril Inscripció on-line  

Del 28 d’abril al 2 de maig Lliurament de la documentació a l’Escola 

7 de maig Prova a les 8.45 hores 

12 de maig Resultats provisionals, on line a partir de les 12 hores 

Del 12 al 14 de maig Reclamacions contra els resultats de la prova  

16 de maig Resultats definitius, on line a partir de les 12 hores 

A partir de 20 de maig Certificats a la secretaria del centre 
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Matèries de la prova d’accés 

La prova versarà sobre les matèries comunes pròpies del currículum del batxillerat: 

1 Llengua catalana 

2 Llengua castellana i Literatura 

3 Filosofia 

4 Història 

5 Llengua estrangera  

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 

Exempcions a determinades matèries  

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 i Cultura de 30 de 

març de 2011, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als 

certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística 

(BOIB núm. 53, de 9 d’abril), o normativa que les substitueixin. 

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

l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Esports de dia 29 d’abril de 1998, de regulació de 

l’exempció de l’avaluació de la llengua i literatura catalanes (BOCAIB núm. 78, de 16 de juny) 

o normativa que la substitueixi. 

Llengua estrangera 

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

Història / Filosofia / Llengua castellana 

Queden exemptes de fer la part de la prova relativa a qualsevol d’aquestes matèries, les persones 

que puguin acreditar que tenen superada la matèria corresponent de segon de batxillerat o de la 

prova lliure de batxillerat, mitjançant una certificació acadèmica oficial. 

 

L’acumulació d’exempcions a quatre de les proves permetrà directament la qualificació d’APTE.  
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Procediment d’inscripció 

1.- INSCRIPCIÓ 

On line a l’enllaç. Del dia 15 d’abril a les 8.00 hores al 30 d’abril a les 23.55 hores.   

PANTALLA 1 

 
 
PANTALLA 2 

 

 
PANTALLA 3 

 

 
PANTALLA 4 

 

 
PANTALLA 5 
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PANTALLA 6 

 

 
PANTALLA 7 

 

 
PANTALLA 8 

 
 
PANTALLA 9 
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PANTALLA 10 

 
 
PANTALLA 11                                                     

El pagament no s’ha de fer amb aquest enllaç. S’ha 
de fer segons el punt 2 d’aquestes instruccions 

 
                                        Imprimir el resguard per presentar al centre 
 

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 acreditin que pertanyen a família nombrosa tenen una reducció del 50 % de les 

taxes. Poden descarregar l’imprès aquí. 

Els aspirants que acreditin que pertanyen a família nombrosa especial estan exempts del pagament. 

3.- DOCUMENTACIÓ 

Lliurament de la documentació a l’Escola, entre el 28 d’abril i el 2 de maig, de 9 a 14 hores 

 Resguard de matrícula. 

 Resguard del pagament, imprès 046. 

 Còpia del DOI (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. 

 Acreditació de família nombrosa, 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 
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Dia de la prova 7 de maig 

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 DOI original.  

Publicació de notes 

Les notes provisionals es podran consultar on line a partir de dia 12 maig a les 12.00 hores, amb el 

DNI com a usuari i la contrasenya utilitzada per a la inscripció. 

Dies de reclamació de notes: 12, 13 i 14 de maig 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 9.00 a 14.00 hores. 

Les notes definitives es podran consultar on line a partir de dia 16 maig a les 12.00 hores. 

PANTALLA 1                                         

 

 
PANTALLA 2          

 

 
PANTALLA 3 

 

 
PANTALLA 4 

 
 


