PROVES D’ACCÉS A GRAU SUPERIOR

Convocatòria ordinària 2018

LLISTAT DE MATERIAL PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES D’ACCÉS
A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

PROVA

A) LLENGUA CATALANA
B) LLENGUA
CASTELLANA
C) LLENGUA
ESTRANGERA
D) MATEMÀTIQUES o
HISTÒRIA
CONTEMPORÀNIA

E) DIBUIX ARTÍSTIC

F) DIBUIX TÈCNIC

G1)
CULTURA AUDIOVISUAL

G2) VOLUM

EINES I MATERIALS
Bolígraf

Bolígraf i calculadora
Bolígraf
1a Activitat
- Bolígraf
- Llapis grafit 2B o HB
- 2 fulls DIN A4
2a Activitat
- Paper de DIN A3 adequat a la tècnica emprada
- Papers per fer esbossos
- Llapis de grafit
- Goma d’esborrar
- Tècnica lliure a escollir per l’aspirant (tinta xinesa, llapis de colors, ceres, aquarel·les, col.lage, retoladors,
gouache, etc. )
Caldrà portar tot l’equip i material necessari per la tècnica escollida.
Observació: si s’empren tècniques humides i es vol lliurar el treball ben sec, cal portar un petit assecador.
1a Activitat
- Paper DIN A3 blanc, tipus Bàsic prim 1 full
- Llapis o portamines de duresa HB, 2H o 3H
- Goma d’esborrar
- Regle
- Escaire
- Cartabò
- Compàs
-Paral.lex (opcional)
2a Activitat
- Llapis grafit, 3H, i HB
- Paper DIN A3 blanc, tipus Bàsic prim 1 full
1a Activitat
- Bolígraf
- Llapis grafit 2B o HB
- 2 fulls DIN A4
2a Activitat
- Paper de DIN A3 adequat a la tècnica emprada
- Papers per fer esbossos
- Llapis de grafit
- Goma d’esborrar
- Tècnica lliure a escollir per l’aspirant (llapis de grafit, tinta xinesa, llapis de colors, ceres, aquarel·les,
col.lage, retoladors,pastels, etc. )
Caldrà portar tot l’equip i material necessari per la tècnica escollida.
Observació: si s’empren tècniques humides i es vol lliurar el treball ben sec, cal portar un petit assecador.
1a Activitat
- 4 fulls de cartolina blanca tamany din A-4
- “Cutter “
- Cola blanca ràpida
- Cinta adhesiva de dues cares
- Superfície per tallar amb el cutter (de les que es venen amb aquesta finalitat o un cartró)
- Regla i escaire
- Tisores i clips
- Llapis o portamines de duresa 2H o 3H
2a Activitat
- Llapis o portamines de duresa 2H o 3H
- Boligraf

