
                   
 

 

 

CALENDARI:   PROVA D’ACCÉS ESPECÍFICA, PREINSCRIPCIÓ I  MATRÍCULA  

ENSENYAMENTS  ARTÍSTICS SUPERIORS DE DISSENY                  JUNY 2012 

 

L’accés als Ensenyaments Artístics Superiors requereix estar en possessió del títol 

de batxillerat i la superació d’una prova específica d’accés (RES ENS/313/2012): 

 

PROVA D’ACCÉS part específica Inscripció:  

del 10 al 31 de maig de 2012 

a la pag. web de l’ESDAP 

Prova:   

18 de juny, part A a les 9h i  

19 de juny, part B a les 9:30h  

Cal superar ambdues parts de la prova 

ACCÉS DIRECTE 

Qui estigui en possessió del títol de: 

Tècnic superior d’arts plàstiques i 

disseny (o d’un títol declarat 

equivalent). 

Inscripció: 

Del 10 al 31 de maig de 2012 

a la pag. web de l’ESDAP 

Es reserven 2 places per grup 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA  

Preinscripció: 

La sol·licitud d’inscripció a la prova específica d’accés és també la preinscripció  

als Ensenyaments Artístics Superiors en Disseny. 

- Les persones interessades poden inscriure’s en un màxim de dues seus,  

- i n’indicaran la seva preferència. 

- La documentació que acompanya la sol·licitud s’ha de presentar en la seu triada 

com a primera opció durant el període de preinscripció. 

- Període ordinari de matrícula: del 4 al 8 de juliol de 2012. 

El primer curs és comú i l’especialitat comença a segon. 

En acabar el primer curs, l’estudiant indicarà dues especialitats per ordre de 

preferència,  i l’adjudicació es farà segons els criteris: 

1  seu on s’està matriculat 

2  qualificació global obtinguda 

- Es reserven dues places per grup per afavorir la tria d’especialitat. 

 



                   
 

 

PELS MÉS GRANS DE 19 ANYS SENSE TÍTOL DE BATXILLERAT 

 

 

Les persones aspirants més grans de 19 anys sense títol de batxillerat o sense 

prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys, per obtenir el certificat 

acreditatiu en relació als objectius del batxillerat han de superar una prova : 

 

PROVA D’ACCÉS  

persones més grans de 19 anys, 

sense títol de batxillerat 

(o sense prova d’accés a la universitat 

per a majors de 25 anys) 

Inscripció : 

Del 15 al 26 de març de 2012 

a)  

b) a) A la pàgina web del Departament 

d’Ensenyament. 

Prova: 

9 de maig de 2012 

 

 

Un cop superada aquesta prova les persones aspirants han d’inscriure’s a la part 

específica de la prova (inscripció del 10 al 31 de maig).  


