Prova d’accés als cicles formatius de grau superior d’arts plàstiques i disseny
Dades de l’alumne/a
Nom

NIF

Adreça

Codi postal

Localitat

Adreça electrònica

Telèfons

Cicle

Centre

Estructura de la prova
1. La prova s’inicia amb una presentació d’una durada màxima de 30 minuts. Els objectius
d’aquesta presentació són: motivar, inspirar i despertar la curiositat de l’alumnat.
2. L’aspirant selecciona una de les tres opcions després de la presentació en funció de les
seves habilitats i/o interessos:
A) Comunicació i disseny
B) Expressió artística
C) Art i tecnologia
3. La prova podrà girar entorn d’un tema o repte que faci possible la realització d’una de les tres
opcions diferents.
4. El contingut de la prova va referit a les matèries de modalitat del Batxillerat d’arts, relacionats
amb els blocs següents: fonaments de l’art i del disseny, la cultura audiovisual i els seus
mitjans, els sistemes de representació tècnica i les tècniques d’expressió bidimensional i
tridimensional.
5. La durada total de la prova és de 3 ½ hores: 30 minuts de presentació i 3 hores per a la
realització pràctica.
Material necessari
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
Criteris d’avaluació
Analitza la proposta i realitza una reflexió crítica sobre el seu desenvolupament (1,5 punts)
Integra criteris funcionals, simbòlics i/o estètics en el seu projecte (1,5 punts)
Relaciona els conceptes i els contextualitza en l’entorn adient al projecte (1,5 punts)
Desenvolupa un procés de treball que explora diferents solucions (2 punts)
Domina els mitjans expressius i de representació, ja siguin analògics o digitals (1,5 punts)
Presenta una proposta final personal coherent amb l’enunciat (2 punts)
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A) Comunicació i disseny

Enunciat: Narració gràfica, Lucky Luke
Endreceu les vinyetes que us proporcionem per tal de crear una pàgina de còmic (com a mínim) que
contingui vàries seqüències.
Els dibuixos de les vinyetes que us presentem són originals d'Achdé (Hervé Darmenton),
continuador del treball de Morris (Maurice de Bevere), creador del personatge del còmic de
Lucky Luke, després de la seva mort.

Procés de treball:
Per fer-ho, seguiu el guió de treball següent:
1. Observeu i analitzeu les vinyetes que us proporcionem.
2. Imagineu el relat i l’escena que voleu descriure.
3. Realitzeu un breu guió tècnic. En el guió ha de descriure el tipus de pla, el punt de vista i
l’enquadrament utilitzat, una breu descripció del contingut, i el text que acompanya la vinyeta,
la veu en off o diàleg, si n’hi ha.
4. Retalleu les vinyetes i endreceu-les seguint el vostre guió. Si us cal, podeu manipular les
vinyetes o crear-ne de noves.
5. Feu un escrit de no més de 20 línies amb una descripció del vostre treball, el procés que heu
seguit, el tipus i ritme de la narració, amb una explicació de la idea que voleu transmetre.

Tingueu en compte les observacions següents:
Es valorarà:
• el guió que heu elaborat
• la utilització narrativa de les vinyetes en la construcció de les seqüències
• l’ús del ritme narratiu
• la composició de la pàgina
Fixeu-vos en que:
• no es demana que la escena coincideixi amb la del còmic original, però cal que tingui ritme i
sentit narratiu
• no cal utilitzar totes les vinyetes
• la narració ve d’una situació anterior que heu d’imaginar, el relat ha d’acabar en un desenllaç,
o amb un efecte de final de pàgina, deixant al lector en expectativa del desenllaç
• l’escena ha de consistir en vàries seqüències enllaçades
• l’extensió és com a mínim d’una pàgina, fins a quatre
• s’ha cuidar el sentit de lectura i la composició de tota de la plana
• s’ha d’adequar el vostre treball de creació al temps de què disposeu
Podeu:
• afegir vinyetes pròpies que necessiteu per a la vostra narració
• manipular les vinyetes, variar-ne la mida i/o enquadrament, seleccionant-ne un fragment, o
ampliant la seva mida, redibuixar-les o treballar a partir de fotocòpies
• alterar el format tradicional de pàgina, en aquest cas de quatre tires de tres vinyetes, o trencar
el format de vinyeta
• afegir text, veu en off i/o diàlegs
• aplicar color
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B) Expressió artística
Enunciat: Dibuix en perspectiva
Feu una composició original on, en l’espai representat, la perspectiva cònica tingui una part important
del protagonisme. Pot ser un paisatge, un interior o la vista d’un paisatge des de l’interior.

Procés de treball:
Per fer-ho, seguiu el guió de treball següent:
1. Feu amb llapis un mínim de dos esbossos preparatoris. Us adjuntem un esquema que pot
servir de referència.
2. Desenvolupeu la composició en un full DINA A3, que podeu col·locar en posició vertical o
horitzontal.
3. Feu un escrit de no més de 20 línies amb una descripció del vostre treball, el procés de
creació que heu seguit, el tipus de perspectiva que heu aplicat, amb una explicació de la
idea que voleu transmetre. Comenteu els models proporcionats i relacioneu-los amb la
vostra imatge.
Tingueu en compte les observacions següents:
Es valorarà:
• la versemblança de la representació en perspectiva
• el treball de composició
Tingueu cura:
• en el tractament del color, la lluminositat i l’ambientació en la representació de l’escena
• en mantenir les proporcions adequades entre els elements que apareguin en la composició
• en adequar el vostre treball de creació al temps de què disposeu
Podeu usar:
• la perspectiva de manera intuïtiva, situant els elements hi que apareguin plantes, persones,
animals i/o objectes
• les imatges 1, 2, 3, 4, 5 i 6, us poden servir de referència, però no es poden copiar ni
parcialment ni totalment, sinó que heu de cercar solucions formals personals.
Imatge 1. David Hockney. Fusta d’hivern, 2009. Oli sobre llenç, 274 x
609.6 cm.

Imatge 2. Antonio López. La Gran Vía, 1974-1981
Oli sobre llenç, 93,5 x 90,5 cm.
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Imatge 3. Giorgio de Chirico. Torre vermella, 1913. Oli sobre
llenç, 73.5 x 100.5 cm.

Imatge 4. Edward Hopper. Cotxe de seients, 1965. Oli sobre
llenç, 127 x 101.6 cm.

Imatge 5. Vassily Kandinsky. Carrer de Murnau, 1908. Oli
sobre llenç, 48.0 × 69.5 cm.

Imatge 6. Salvador Dalí. Desintegració de la persistència de
la memòria 1952-54. Oli sobre llenç, 25.4 x 33 cm.
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C) Art i tecnologia
Enunciat: Síntesi geomètrica i tangències
Sintetitzeu geomètricament, realitzant els enllaços i tangències necessaris, la imatge de l’elefant que
et proporcionem, conservant la seva forma bàsica i els detalls singulars.
Procés de treball:
Per fer-ho, seguiu el guió de treball següent:
1. Observeu el treball de geometrització de Tom Anders Watkins que us posem com a model
2. Realitzeu un primer esbós a mà alçada utilitzant les formes geomètriques bàsiques
3. Adapteu les formes geomètriques bàsiques, creant noves formes més complexes a partir de
tangències i enllaços
4. Dibuixeu la imatge sintetitzada amb les eines de precisió, indicant els punts de tangència i
enllaços
5. Acoteu el dibuix utilitzant el sistema europeu
6. Feu un escrit de no més de 20 línies amb una descripció del vostre treball i el procés de
creació que heu seguit.

Tingueu en compte les observacions següents:
Es valorarà:
• el disseny de la figura, que ha de ser sintètic
• que la síntesi redueixi a l’essència la forma de la figura, conservant els atributs principals
• el rigor gràfic en els dibuixos, la definició precisa de la representació amb la indicació dels
punts de tangència.
• l’aplicació dels criteris de normalització europea en l’acotació
• la indicació de l’escala emprada
• la pulcritud en l’execució
Tingueu cura:
• en la claredat i qualitat del dibuix, aspectes com la netedat i l’adequada utilització de l’espai
paper
• en deixar l’explicitació del procés (línies i construccions auxiliars) amb la diferenciació en el
valor de les línies
• en adequar el vostre treball de creació al temps de què disposeu
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Tom Anders Watkins Flamenc
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Prova d’accés als cicles formatius de grau superior d’arts plàstiques i disseny
Dades de l’alumne/a
Nom

NIF

Adreça

Codi postal

Localitat

Adreça electrònica

Telèfons

Cicle

Centre

Estructura de la prova
1. La prova s’inicia amb una presentació d’una durada màxima de 30 minuts. Els objectius
d’aquesta presentació són: motivar, inspirar i despertar la curiositat de l’alumnat.
2. L’aspirant selecciona una de les tres opcions després de la presentació en funció de les
seves habilitats i/o interessos:
A) Comunicació i disseny
B) Expressió artística
C) Art i tecnologia
3. La prova podrà girar entorn d’un tema o repte que faci possible la realització d’una de les tres
opcions diferents.
4. El contingut de la prova va referit a les matèries de modalitat del Batxillerat d’arts, relacionats
amb els blocs següents: fonaments de l’art i del disseny, la cultura audiovisual i els seus
mitjans, els sistemes de representació tècnica i les tècniques d’expressió bidimensional i
tridimensional.
5. La durada total de la prova és de 3 ½ hores: 30 minuts de presentació i 3 hores per a la
realització pràctica.
Material necessari
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
Criteris d’avaluació
Analitza la proposta i realitza una reflexió crítica sobre el seu desenvolupament (1,5 punts)
Integra criteris funcionals, simbòlics i/o estètics en el seu projecte (1,5 punts)
Relaciona els conceptes i els contextualitza en l’entorn adient al projecte (1,5 punts)
Desenvolupa un procés de treball que explora diferents solucions (2 punts)
Domina els mitjans expressius i de representació, ja siguin analògics o digitals (1,5 punts)
Presenta una proposta final personal coherent amb l’enunciat (2 punts)
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A) Comunicació i disseny
Enunciat: Còmic Marvel
Sobre la vinyeta del còmic de Selecciones Marvel: Nova, V.1, nº 30 de Marv Wolfman i John
Buscema, feu diversos enquadraments de manera que es mostrin els diferents tipus de pla utilitzats
en cinema i còmic.
Construïu la narració gràfica sobre la mateixa escena, en una sola plana, reutilitzant un mínim de
quatre vinyetes, amb els diferents plans que heu enquadrat.

Procés de treball:
Per fer-ho, seguiu el guió de treball següent:
1. Observeu i analitzeu la vinyeta, enquadreu els diferents tipus de pla.
2. Imagineu el relat i l’escena, realitzeu un breu guió tècnic. En el guió ha de descriure el tipus
de pla, el punt de vista i l’enquadrament utilitzat, una breu descripció del contingut, i el text
que acompanya la vinyeta, la veu en off o diàleg, si n’hi ha.
3. Retalleu les vinyetes i endreceu-les seguint el vostre guió. Si us cal, podeu manipular-les o
crear-ne de noves.
4. Feu un escrit de no més de 20 línies amb una descripció del vostre treball, el procés que heu
seguit, el tipus i ritme de la narració, amb una explicació de la idea que voleu transmetre.

Tingueu en compte les observacions següents:
Es valorarà:
• el guió que heu elaborat
• la utilització narrativa de les vinyetes en la construcció de les seqüències
• l’ús del ritme narratiu
• la composició de la pàgina
Fixeu-vos en que:
• no cal utilitzar tots els enquadraments que heu fet sobre l’escena
• la narració ve d’una situació anterior que heu d’imaginar, el relat ha d’acabar en un desenllaç,
o amb un efecte de final de pàgina, deixant al lector en expectativa del desenllaç
• l’escena pot consistir en vàries seqüències enllaçades
• l’extensió és d’una plana
• s’ha cuidar el sentit de lectura i la composició de tota de la plana
• s’ha d’adequar el vostre treball de creació al temps de què disposeu
Podeu:
• afegir les vinyetes pròpies que necessiteu per a la vostra narració
• manipular les vinyetes, variar-ne la mida i/o enquadrament, seleccionant-ne un fragment, o
ampliant la seva mida, redibuixar-les o treballar a partir de fotocòpies
• alterar el format tradicional de pàgina, en aquest cas de quatre tires de tres vinyetes, o trencar
el format de vinyeta
• canviar o afegir text, veu en off i/o diàlegs
• aplicar color
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B) Expressió artística
Enunciat: Dibuix en perspectiva
Prenent com a exemples les imatges 1, 2, 3, 4, 5 i 6, sobre l’esquema de l’habitació en
perspectiva que et proporcionem, dibuixa a mà alçada una escena que transcorri en aquest
interior i que resulti versemblant.
Heu de situar com a mínim:
- un personatge
- el mobiliari mínim: una taula, una cadira, un quadre a la paret i una làmpada.
Il·lumineu l’escena amb llum natural, provinent de l’exterior per alguna obertura, o amb llum artificial,
provinent d’algun punt de llum interior.
Passeu després el dibuix a net i acoloriu-lo atorgant-li alhora valors de llum i ombra.

Procés de treball:
Per fer-ho, seguiu el guió de treball següent:
1. Dibuixeu, a mà alçada sobre l’esquema de l’habitació en perspectiva, l’escena situant els
elements mínims i aquells altres que considereu
2. Passeu el dibuix a net i acoloriu-lo atorgant-li alhora valors de llum i ombra.
3. Feu un escrit de no més de 20 línies amb una descripció del vostre treball, el procés de
creació que heu seguit, amb una explicació de la idea que voleu transmetre. Comenteu els
models proporcionats i relacioneu-los amb la vostra imatge.

Tingueu en compte les observacions següents:
Es valorarà:
• la versemblança de la representació en perspectiva
• la incorporació d’altres elements: plantes, persones, animals i objectes que enriqueixin la
composició
• el treball de composició
Tingueu cura:
• en el tractament del color, la lluminositat i l’ambientació en la representació de l’escena
• en mantenir les proporcions adequades entre els elements que apareguin en la composició
• en adequar el vostre treball de creació al temps de què disposeu
Podeu usar:
• la perspectiva de manera intuïtiva, situant els elements que apareguin: plantes, persones,
animals i/o objectes
• les imatges 1, 2, 3, 4, 5 i 6, us poden servir de referència, però no podeu copiar-les totalment,
encara que podeu utilitzar algun element, tot cercant una solució formal personal.
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Imatge 1. Eduardo Arroyo. “Feliz quien como Ulises ha hecho un
largo viaje” 1977, oli sobre llenç , 220 x 180 cm

Imatge 2. Equip Crónica. “La salita” 1970, acrílic sobre
llenç, 200 x 200 cm

Imatge 3. Edward Hopper. “Reunió nocturna ” 1949
oli sobre llenç, 101,6 x 70,49 cm.

Imatge 4. Antonio López. “La casa de Antonio López Torres
” 1972-75, llapis sobre paper, 82 x 68 cm

Imatge 5. Johannes Vermeer. “La lliçó de música” 1660, oli
sobre llenç, 74,1 x 66,6 cm.

Imatge 6. Jan van Eyck . “El matrimoni Arnolfini” 1434, oli
sobre llenç, 82 x 60 cm.
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C) Art i tecnologia
Enunciat: Trencaclosques tridimensional
Com si és tractés d’un trencaclosques tridimensional, dibuixa les dues peces que falten a la figura 1
per a construir un cub sòlid.
Procés de treball:
Per fer-ho, seguiu el guió de treball següent:
1. Representa en axonometria les dues peces que completen el trencaclosques tridimensional i
acota-les.
2. Desenvolupa en el pla cadascuna de les peces del trencaclosques i construeix-les.
3. Redacteu un text, de vint línies com a màxim, on heu de fer una descripció de la figura:
estructura, composició, pes, equilibri, la relació proporcional entre les formes que la
composen i el raonament detallat del procés que heu seguit per a la seva configuració i
construcció.
Tingueu en compte les observacions següents:
Es valorarà:
• que s’utilitzin el mínim de peces per a completar el cub
• el rigor gràfic en els dibuixos, la definició precisa i objectiva de la representació
• l’aplicació dels criteris de normalització europea en l’acotació
• la indicació de l’escala emprada
• la pulcritud en l’execució
Tingueu cura:
• en la claredat i qualitat del dibuix, aspectes com la netedat i l’adequada utilització de l’espai
paper
• en deixar l’explicitació del procés (línies i construccions auxiliars) amb la diferenciació en el
valor de les línies
• en la construcció de les peces del trencaclosques, tant en el plegat com en la unió de les
parts
• en adequar el vostre treball de creació al temps de què disposeu
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Prova d’accés als cicles formatius de grau superior d’arts plàstiques i disseny
Dades de l’alumne/a
Nom

NIF

Adreça

Codi postal

Localitat

Adreça electrònica

Telèfons

Cicle

Centre

Estructura de la prova
1. La prova s’inicia amb una presentació d’una durada màxima de 30 minuts. Els objectius
d’aquesta presentació són: motivar, inspirar i despertar la curiositat de l’alumnat.
2. L’aspirant selecciona una de les tres opcions després de la presentació en funció de les
seves habilitats i/o interessos:
A) Comunicació i disseny
B) Expressió artística
C) Art i tecnologia
3. La prova podrà girar entorn d’un tema o repte que faci possible la realització d’una de les tres
opcions diferents.
4. El contingut de la prova va referit a les matèries de modalitat del Batxillerat d’arts, relacionats
amb els blocs següents: fonaments de l’art i del disseny, la cultura audiovisual i els seus
mitjans, els sistemes de representació tècnica i les tècniques d’expressió bidimensional i
tridimensional.
5. La durada total de la prova és de 3 ½ hores: 30 minuts de presentació i 3 hores per a la
realització pràctica.
Material necessari
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
Criteris d’avaluació
Analitza la proposta i realitza una reflexió crítica sobre el seu desenvolupament (1,5 punts)
Integra criteris funcionals, simbòlics i/o estètics en el seu projecte (1,5 punts)
Relaciona els conceptes i els contextualitza en l’entorn adient al projecte (1,5 punts)
Desenvolupa un procés de treball que explora diferents solucions (2 punts)
Domina els mitjans expressius i de representació, ja siguin analògics o digitals (1,5 punts)
Presenta una proposta final personal coherent amb l’enunciat (2 punts)
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A) Comunicació i disseny
Enunciat: Envàs i etiquetatge
Un productor del sector alimentari vol comercialitzar uns cereals ecològics amb un complement de
fruites exòtiques deshidratades: mango, litxis, maracujà i kiwi, utilitzant un envàs original (adjuntem la
plantilla).
L’etiquetatge ha d’incloure els elements següents:
• el logotip per al producte amb el nom comercial «AlimentsEco»,
• la descripció del producte «Cereals exòtics i ecològics»
• la quantitat en grams de producte que conté la caixa,
• un espai per a la informació sobre els ingredients,
• el codi de barres,
• i la imatge o grafisme que considereu adient (les imatges 1, 2, 3 i 4 us poden servir de
referència)

Procés de treball:
Per fer-ho, seguiu el guió de treball següent:
1. Realitzeu l’esbós d’una proposta de logotip per al producte amb el nom comercial
«AlimentsEco» i els esbossos inicials previs a la proposta definitiva de l’envàs
2. La proposta definitiva del packaging i l’etiquetatge amb una aproximació gràfica tan detallada
com sigui possible i les seves proporcions.
3. Redacteu un text, de vint línies com a màxim, amb el raonament detallat del procés que heu
seguit, explicant quins criteris heu aplicat en el disseny i la gràfica de l’envàs.

Tingueu en compte les observacions següents:
Recordeu que es demana una proposta definitiva a nivell d’esbós, adeqüeu el vostre treball de
creació al temps de què disposeu
Es valorarà:
• la imatge de marca, que ha de ser clara i pregnant
• la facilitat de reconèixer amb un sol cop d'ull el producte, diferenciant-lo entre els altres
productes i de la competència
• la imatge que acompanyi als textos i la seva integració en l’envàs
Tingueu cura :
• en la distribució dels elements que han d’aparèixer en l’envàs, amb la informació mínima que
es demana
• en la jerarquia de la informació
• en el treball de composició
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1.

Mango

3.

Maracujà

2 Litxis

4 Kiwi
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B) Expressió artística
Enunciat: Dibuix d’una cadira
Prenent com a exemples les imatges 1, 2, 3, 4, 5 i 6, dibuixeu un espai on hi hagi, com a element
principal que destaqui, una cadira. A la composició també hi poden aparèixer altres elements que
considereu necessaris.
Heu de donar a aquest espai i a l’element un tractament personal/subjectiu per tal d’obtenir un resultat
expressiu

Procés de treball:
Per fer-ho, seguiu el guió de treball següent:
1. Feu amb llapis un mínim de dos esbossos preparatoris
2. Desenvolupeu la composició a color en un full DINA A3, que podeu col·locar en posició
vertical o horitzontal
3. Redacteu un text, de vint línies com a màxim, amb la descripció (compositiva, cromàtica i
semàntica) de la imatge resultant i del procés de creació. Relacioneu la vostra imatge amb el
model que heu pres com a referent

Tingueu en compte les observacions següents:
Es valorarà:
• l’aportació de recursos en l’estilització i tractament de les formes i la transformació de
l’element principal triat
• la versemblança de la representació, en el cas d’una representació figurativa
• la capacitat de relacionar els objectes entre ells i amb el fons
• el treball de composició
Tingueu cura:
• en el tractament del color, la lluminositat i l’ambientació en la representació de l’escena
• en mantenir les proporcions adequades entre els elements que apareguin en la composició
• en adequar el vostre treball de creació al temps de què disposeu
Podeu usar:
• la perspectiva de manera intuïtiva, situant-hi els elements que apareguin plantes, persones,
animals i/o objectes
• les imatges 1, 2, 3, 4, 5 i 6, us poden servir de referència, però no es poden copiar ni
parcialment ni totalment, sinó que heu de cercar solucions formals personals en la
estilització/transformació de l’element principal que hàgiu escollit
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Imatge 1
Vincent Van Gogh “La cadira”
1888, oli sobre llenç, 91 x 73 cm

Imatge 4
David Hockney
“Cadira de Gauguin”1988
Acrílic sobre llenç 121,9 x 91,4 cm

Imatge 2
Roy Lichtenstein “Interior amb cadira groga”
1993, oli sobre llenç, 203 x 203 cm

Imatge 3
Juan Gris “Natura morta sobre una
cadira” 1914, oli sobre contraxapat 100 x
73 cm

Imatge 5
Michael Craig-Martin
“Hair” 2011
Acrílic sobre alumini 122 x 122 cm

Imatge 6
Henri Matisse,
“La butaca Rocaille” 1946
Oli sobre llenç 46 cm x 36.5 cm

5/7

C) Art i tecnologia
Enunciat: Síntesi geomètrica i tangències
Sintetitzeu geomètricament, realitzant els enllaços i tangències necessaris, la imatge del gall que et
proporcionem, conservant la seva forma bàsica i els detalls singulars.
Procés de treball:
Per fer-ho, seguiu el guió de treball següent:
1. Observeu el treball de geometrització de Tom Anders Watkins que us posem com a model
2. Realitzeu un primer esbós a mà alçada utilitzant les formes geomètriques bàsiques
3. Adapteu les formes geomètriques bàsiques, creant noves formes més complexes a partir de
tangències i enllaços
4. Dibuixeu la imatge sintetitzada amb les eines de precisió, indicant els punts de tangència i
enllaços
5. Acoteu el dibuix utilitzant el sistema europeu
6. Feu un escrit de no més de 20 línies amb una descripció del vostre treball i el procés de
creació que heu seguit.

Tingueu en compte les observacions següents:
Es valorarà:
• el disseny de la figura, que ha de ser sintètic
• que la síntesi redueixi a l’essència la forma de la figura, conservant els atributs principals
• el rigor gràfic en els dibuixos, la definició precisa de la representació amb la indicació dels
punts de tangència.
• l’aplicació dels criteris de normalització europea en l’acotació
• la indicació de l’escala emprada
• la pulcritud en l’execució
Tingueu cura:
• en la claredat i qualitat del dibuix, aspectes com la netedat i l’adequada utilització de l’espai
paper
• en deixar l’explicitació del procés (línies i construccions auxiliars) amb la diferenciació en el
valor de les línies
• en adequar el vostre treball de creació al temps de què disposeu
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Tom Anders Watkins Tauró
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Direcció general de Formació Professional
Inicial i Ensenyaments de Règim Especial

Prova d’accés als cicles formatius de grau superior d’arts plàstiques i disseny
Dades de l’alumne/a
Nom

NIF

Adreça

Codi postal

Localitat

Adreça electrònica

Telèfons

Cicle

Centre

Estructura de la prova
1. La prova s’inicia amb una presentació d’una durada màxima de 30 minuts. Els objectius
d’aquesta presentació són: motivar, inspirar i despertar la curiositat de l’alumnat.
2. L’aspirant selecciona una de les tres opcions després de la presentació en funció de les
seves habilitats i/o interessos:
A) Comunicació i disseny
B) Expressió artística
C) Art i tecnologia
3. La prova podrà girar entorn d’un tema o repte que faci possible la realització d’una de les tres
opcions diferents.
4. El contingut de la prova va referit a les matèries de modalitat del Batxillerat d’arts, relacionats
amb els blocs següents: fonaments de l’art i del disseny, la cultura audiovisual i els seus
mitjans, els sistemes de representació tècnica i les tècniques d’expressió bidimensional i
tridimensional.
5. La durada total de la prova és de 3 ½ hores: 30 minuts de presentació i 3 hores per a la
realització pràctica.
Material necessari
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
Criteris d’avaluació
Analitza la proposta i realitza una reflexió crítica sobre el seu desenvolupament (1,5 punts)
Integra criteris funcionals, simbòlics i/o estètics en el seu projecte (1,5 punts)
Relaciona els conceptes i els contextualitza en l’entorn adient al projecte (1,5 punts)
Desenvolupa un procés de treball que explora diferents solucions (2 punts)
Domina els mitjans expressius i de representació, ja siguin analògics o digitals (1,5 punts)
Presenta una proposta final personal coherent amb l’enunciat (2 punts)

Via Augusta, 202-226
08021 Barcelona
Tel. 934 006 900
http://www.gencat.cat/ensenyament

A) Comunicació i disseny
Enunciat: Cartell festes de maig de Badalona
A la ciutat de Badalona es celebren les Festes de Maig. Al llarg dels anys, la tradició de la Cremada
del Dimoni s’ha consolidat i ha singularitzat la festa. Dissenyeu el cartell de les festes del proper any
amb el motiu principal que ha de girar a l’entorn de la festa, el foc i el dimoni. (Les imatges 1, 2, 3 i 4,
de cartells d’anys anteriors us poden servir de referència)
Característiques del cartell:
• el format és vertical, DIN A3
• no hi ha limitació de colors
• ha d’incloure el text: Festes de Maig / Badalona / 2019 (Podeu variar l’ordre)
• ha d’incloure la franja inferior blava amb la imatge de l’Ajuntament de Badalona

Procés de treball:
Per fer-ho, seguiu el guió de treball següent:
1. Desenvolupeu diferents esbossos del cartell, la imatge i la tipografia dels textos
2. La proposta definitiva del cartell en format vertical, DIN A3
3. Redacteu un text, de vint línies com a màxim, amb el raonament detallat del procés que heu
seguit, explicant quins criteris heu aplicat en el disseny i la gràfica del cartell.

Tingueu en compte les observacions següents:
Es valorarà:
• la imatge, que ha de ser clara i pregnant
• el disseny tipogràfic i/o el lettering (retolació) manual
• l’ús del color
• la capacitat per comunicar el caràcter i es valors de les Festes de Primavera
Tingueu cura:
• en la distribució dels elements, és important el treball de composició
• en la jerarquia de la informació
• en adequar el vostre treball de creació al temps de què disposeu

Imatge 1.
Sandra Fernández 2018

Imatge 4.
Edu Benavente 2017

Imatge 3.
Jordi Brunet 2016

Imatge 4.
Helena García 2013

B) Expressió artística
Enunciat: Dibuix d’unes sabates
Prenent com a exemples les imatges 1, 2, 3, 4, 5 i 6, dibuixeu un espai on hi hagi, com a element
principal que destaqui, unes sabates (poden ser de qualsevol tipus: amb cordons, de taló, esportives,
...). En la composició també hi poden aparèixer altres elements que considereu necessaris.
Heu de donar a aquest espai i a l’element un tractament personal/subjectiu per tal d’obtenir un resultat
expressiu.

Procés de treball:
Per fer-ho, seguiu el guió de treball següent:
1. Feu amb llapis un mínim de dos esbossos preparatoris
2. Desenvolupeu la composició a color en un full DINA A3, que podeu col·locar en posició
vertical o horitzontal
3. Redacteu un text, de vint línies com a màxim, amb la descripció (compositiva, cromàtica i
semàntica) de la imatge resultant i del procés de creació. Relacioneu la vostra imatge amb el
model que heu pres com a referent

Tingueu en compte les observacions següents:
Es valorarà:
• l’aportació de recursos en l’estilització i tractament de les formes i la transformació de
l’element principal triat
• la versemblança de la representació, en el cas d’una representació figurativa
• la capacitat de relacionar els objectes entre ells i amb el fons
• el treball de composició
Tingueu cura:
• en el tractament del color, la lluminositat i l’ambientació en la representació de l’escena
• en mantenir les proporcions adequades entre els elements que apareguin en la composició
• en adequar el vostre treball de creació al temps de què disposeu
Podeu usar:
• la perspectiva de manera intuïtiva, situant-hi els elements que apareguin plantes, persones,
animals i/o objectes
• les imatges 1, 2, 3, 4, 5 i 6, us poden servir de referència, però no es poden copiar ni
parcialment ni totalment, sinó que heu de cercar solucions formals personals en la
estilització/transformació de l’element principal que hàgiu escollit

Imatge 1.
Vincent Van Gogh “Sabates” 1888
Oli sobre llenç 45,7 x 55,2 cm

Imatge 2.
Philip Guston “Sabates” 1972,
Oli sobre tauler 27, 94 cm x 35,56 cm

Imatge 3.
David Hockney “Sense títol” 2011
Dibuix amb iPad

Imatge 4.
Roy Lichenstein “Keds” 1961
Oli sobre llenç 122.2 x 86.9 cm

Imatge 5.
Joan Miró “Natura morta del sabatot” 1937
Oli sobre llenç 81,3 cm × 116,8 cm

Imatge 6.
Rene Magritte “El model veremell” 1935
Oli sobre llenç 56 x 46 cm

C) Art i tecnologia
Enunciat: Variacions d’un cub
Prenent com a exemples les imatges 1, 2, 3 i 4, realitzeu una construcció en cartolina la forma de la
qual ha de partir d'un cub que heu de modificar. Per a fer aquesta modificació heu d'agafar la forma
cúbica i començar a fer-hi transformacions: enfonsar cares, fer-hi formes que se'n vagin cap endins o
cap enfora, foradar-lo, treure-li parts, retallar els vèrtex, etcètera, sempre conservant les proporcions i
l’aspecte final del cub. Penseu que el cos resultant ha de tenir una base (superfície plana) sobre la
qual ha de recolzar-se.
Dibuixeu el resultat en dièdric acotat, en perspectiva axonomètrica isomètrica, desenvolupeu-lo en el
pla i construïu-la.
Procés de treball:
Per fer-ho, seguiu el guió de treball següent:
1. Dibuixeu diversos cubs i experimentar fent-los transformacions.
2. Definir concretament la vostra idea a partir de les proves i dibuixeu, sobre una retícula
isomètrica, des de dos punts de vista de la peça definitiva a ma alçada.
3. Dibuixeu la figura en sistema dièdric amb les vistes necessàries per a la seva comprensió,
diferencieu les arestes vistes de les ocultes, atorgueu valors de línia, i acoteu-la. Indiqueu
l’escala
4. Dibuixeu un croquis del desplegable amb les pestanyes adients per muntar-lo. Penseu amb
tot allò que necessiteu per a muntar el cub i també el procediment més senzill per a fer-ho.
5. Reproduïu el desenvolupament en el pla de la figura. Es poden desenvolupar els cossos que
el configuren per separat, però es valorarà que el desenvolupament en el pla de la figura es
presenti com a un sol sòlid (una sola peça). S’ha de lliurar el desenvolupament en el pla i la
figura construïda
6. Construïu la figura.
7. Redacteu un text, de vint línies com a màxim, on heu de fer una descripció de la figura:
estructura, composició, pes, equilibri, la relació proporcional entre les formes que la
composen i el raonament detallat del procés que heu seguit per a la seva configuració i
construcció.
Tingueu en compte les observacions següents:
Es valorarà:
• el rigor gràfic en els dibuixos, la definició precisa i objectiva de la representació
• l’aplicació dels criteris de normalització europea en la presentació de les vistes i l’acotació
• la indicació de l’escala emprada
• la pulcritud en l’execució
Tingueu cura :
• en el disseny de la figura, que ha de ser estable sobre una de les bases
• en la claredat i qualitat del dibuix, aspectes com la netedat i l’adequada utilització de l’espai
paper
• en deixar l’explicitació del procés (línies i construccions auxiliars) amb la diferenciació en el
valor de les línies
• en la construcció de la figura, tant en el plegat com en la unió de les parts
• en adequar el vostre treball de creació al temps de què disposeu

Imatge 1.
Eduardo Chillida “Heterodoxa III” 2000

Imatge 2.
David Umemoto “Geometria Cúbica SIX-21” 2018

Imatge 3.
Enric Mestre “Passió geomètrica” 2009

Imatge 4.
Jorge Oteiza “Cubs oberts, espais interiors,
retencions de llum” 1978

Via Augusta, 202-226
08021 Barcelona
Tel. 934 006 900
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Direcció general de Formació Professional
Inicial i Ensenyaments de Règim Especial

Prova d’accés als cicles formatius de grau superior d’arts plàstiques i disseny
Dades de l’alumne/a
Nom

NIF

Adreça

Codi postal

Localitat

Adreça electrònica

Telèfons

Cicle

Centre

Estructura de la prova
1. La prova s’inicia amb una presentació d’una durada màxima de 30 minuts. Els objectius
d’aquesta presentació són: motivar, inspirar i despertar la curiositat de l’alumnat.
2. L’aspirant selecciona una de les tres opcions després de la presentació en funció de les
seves habilitats i/o interessos:
A) Comunicació i disseny
B) Expressió artística
C) Art i tecnologia
3. La prova podrà girar entorn d’un tema o repte que faci possible la realització d’una de les tres
opcions diferents.
4. El contingut de la prova va referit a les matèries de modalitat del Batxillerat d’arts, relacionats
amb els blocs següents: fonaments de l’art i del disseny, la cultura audiovisual i els seus
mitjans, els sistemes de representació tècnica i les tècniques d’expressió bidimensional i
tridimensional.
5. La durada total de la prova és de 3 ½ hores: 30 minuts de presentació i 3 hores per a la
realització pràctica.
Material necessari
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
Criteris d’avaluació
Analitza la proposta i realitza una reflexió crítica sobre el seu desenvolupament (1,5 punts)
Integra criteris funcionals, simbòlics i/o estètics en el seu projecte (1,5 punts)
Relaciona els conceptes i els contextualitza en l’entorn adient al projecte (1,5 punts)
Desenvolupa un procés de treball que explora diferents solucions (2 punts)
Domina els mitjans expressius i de representació, ja siguin analògics o digitals (1,5 punts)
Presenta una proposta final personal coherent amb l’enunciat (2 punts)

Via Augusta, 202-226
08021 Barcelona
Tel. 934 006 900
http://www.gencat.cat/ensenyament

A) Comunicació i disseny
Enunciat: Pictogrames
El vostre municipi inaugura un casal de joves i us demana que dissenyeu dos pictogrames per a la
senyalització dels espais del centre. Podeu escollir entre: “Jardí”, “Tallers”, “Circ”, “Rocòdrom” i
“Cantina”.
Podeu utilitzar com a referència les imatges 1, 2, 3, i 4.
Característiques del pictograma:
Els pictogrames s’hauran de realitzar sobre una retícula ortogonal similar a la que va emprar Otl
Aicher per dissenyar els dels jocs olímpics de Munic 1972.
Resultat en blanc i negre.
Dimensions de cada pictograma: 15x15 cm.

Procés de treball:
Per fer-ho, seguiu el guió de treball següent:
1. Realitzeu un mínim de tres esbossos a mà alçada de cada pictograma.
2. Dibuixeu una retícula ortogonal de 15x15 cm.
3. Escolliu l’esbós que us sembli més adient de cada pictograma que més us satisfaci per
realitzar-lo a sobre de la retícula.
4. Un cop representats sobre la retícula definiu els acabats en retolador negre.
5. Redacteu un text, de vint línies com a màxim, amb el raonament detallat del procés que heu
seguit, explicant quins criteris heu aplicat en el disseny i la gràfica dels pictogrames.

Tingueu en compte les observacions següents:
Es valorarà:
• la similitud de cada pictograma amb l’activitat que es desenvolupa en l’espai
• la claredat i la capacitat de síntesi.
Tingueu cura amb:
• la pulcritud dels acabats
• la composició
• adequar el vostre treball de creació al temps de què disposeu.

Imatge 1. Pictograma jocs olímpics 1972, Otl Aicher

Imatge 2

Imatge 3.

Imatge 4.

Imatge 5.

Imatge 6.

B) Expressió artística
Enunciat: Dibuix del natural
A partir del model al natural de fruites realitzeu una representació del conjunt o destacant-ne una part.
Cal que el resultat tingui una similitud amb el model a partir d’una tècnica lliure.
Heu de donar a la representació un tractament personal/subjectiu per tal d’obtenir un resultat
expressiu.
Preneu com a exemples alguna de les representacions de fuites de les imatges 1, 2, 3, 4, 5 i 6 a partir
de diferents tractaments gràfics.

Procés de treball:
Per fer-ho, seguiu el guió de treball següent:
1. Feu amb llapis un mínim de dos esbossos preparatoris tenint en compte l’encaix, la
il·luminació i la composició.
2. Comproveu quin tractament gràfic us permetrà emfatitzar el resultat expressiu.
3. Desenvolupeu la composició en un full DINA A3, que podeu col·locar en posició vertical o
horitzontal.
4. Redacteu un text, de vint línies com a màxim, amb la descripció (compositiva, cromàtica i
semàntica) de la imatge resultant i del procés de creació. Relacioneu la vostra imatge amb el
model que heu pres com a referent

Tingueu en compte les observacions següents:
Es valorarà:
• L’aportació de recursos en l’estilització i tractament de les formes i la transformació de
l’element principal.
• La versemblança de la representació.
• La capacitat de relacionar els objectes entre ells i amb el fons.
• El treball de composició.
• La il·luminació.
Tingueu cura:
• En el tractament del color, la lluminositat i l’ambientació en la representació de l’escena.
• En mantenir les proporcions adequades entre els elements que apareguin en la composició.
• En adequar el vostre treball de creació al temps de què disposeu.
Podeu usar:
• Les imatges 1, 2, 3, 4, 5 i 6, us poden servir de referència, però no es poden copiar ni
parcialment ni totalment, sinó que heu de cercar solucions formals personals en l’estilització
de l’element principal.

Imatge 1.

Imatge 2.

Imatge 3.

Imatge 4.

Imatge 5.

Imatge 6.

C) Art i tecnologia
Enunciat: Composició de cossos geomètrics
Prenent com a exemples les imatges 1, 2, 3 i 4, construïu una figura composta per un mínim de tres
cossos geomètrics. Penseu que el cos resultant ha de tenir una base (superfície plana) sobre la qual
ha de recolzar-se.
Dibuixeu-la en dièdric acotat, en perspectiva axonomètrica isomètrica, desenvolupeu-la en el pla i
construïu-la.
Procés de treball:
Per fer-ho, seguiu el guió de treball següent:
1. Sobre una retícula isomètrica dibuixeu a ma alçada la figura compacte composta per tres
cossos geomètrics com a mínim.
2. Dibuixeu la figura en sistema dièdric amb les vistes necessàries per a la seva comprensió,
diferencieu les arestes vistes de les ocultes, atorgueu valors de línia, i acoteu-la. Indiqueu
l’escala.
3. Desenvolupeu en el pla la figura per tal de construir-la posteriorment. Es poden desenvolupar
els tres cossos geomètrics per separat però es valorarà que el desenvolupament en el pla de
la figura es presenti com a un sol sòlid (una sola peça). Es pot dibuixar a escala. S’ha de
lliurar el desenvolupament en el pla de la figura i la figura construïda.
4. Redacteu un text, de vint línies com a màxim, on heu de fer una descripció de la figura:
estructura, composició, pes, equilibri, la relació proporcional entre les formes que la
composen i el raonament detallat del procés que heu seguit per a la seva configuració i
construcció.
Tingueu en compte les observacions següents:
Es valorarà:
• el rigor gràfic en els dibuixos, la definició precisa i objectiva de la representació
• l’aplicació dels criteris de normalització europea en la presentació de les vistes i l’acotació
• la indicació de l’escala emprada
• la pulcritud en l’execució
Tingueu cura :
• en el disseny de la figura, que ha de ser estable sobre una de les bases
• en la claredat i qualitat del dibuix, aspectes com la netedat i l’adequada utilització de l’espai
paper
• en deixar l’explicitació del procés (línies i construccions auxiliars) amb la diferenciació en el
valor de les línies
• en la construcció de la figura, tant en el plegat com en la unió de les parts
• en adequar el vostre treball de creació al temps de què disposeu

Imatge 1.
Sol LeWitt
“Complex Form #9”, 1988

Imatge 2.
Gerard Caris
“Helix 1”, 1991

Imatge 3.
Antony Gormley
“Blok”, 2016

Imatge 4.
Eduardo Chillida
“Basoa IV”, 1990
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