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ACCÉS
CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
Directe (no han de fer cap prova d’accés)
» Qui disposi del títol de batxillerat artístic.
» Qui disposi del títol de tècnic de qualsevol cicle d’Arts Plàstiques
i Disseny.
» Qui hagi superat la prova d’accés a qualsevol cicle de grau superior de formació específica d’arts plàstiques i disseny –en convocatòries anteriors-.
Prova General i Específica (alumnes sense requisits acadèmics)
» Qui tingui complerts 17 anys o els compleixi durant l’any 2021.
» TAXES INSCRIPCIÓ PROVES (no telemàtiques)_ 23,85 €*
(*) Les bonificacions existents es podrà consultar a l’apartat “TAXES”, dins de l’opció
de “SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ”.

Prova Específica (alumnes amb requisits acadèmics)
» Qui disposi del títol d’ESO o equivalent *.
» Qui estigui finalitzant els estudis d’ESO al juny del 2021 (prova
condicionada a la posterior presentació dels documents acreditatius de la finalització del Batxillerat).
(*) Per altres vies d’accés preguntar a la secretaria del centre es qualificacions corresponents.

INSCRIPCIÓ A LES PROVES D’ACCÉS
CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ
del 24 al 28 de maig de 2021
ACCÉS A L’APLICATIU
Podreu accedir a la sol·licitud d’inscripció mitjançant el link.
Abans de començar la inscripció cal tenir en compte les instruccions
següents:
» L’aplicació informàtica no permet passar de pantalla si hi ha
camps obligatoris buits o errors de format o si s’incompleix algun dels requisits obligatoris.
» El DNI, NIE o passaport i la data de naixement han de ser de la
persona s’inscriu.

Aquests documents també s’envien per correu electrònic a l’adreça
indicada a l’aplicació d’inscripció i es poden obtenir posteriorment
des d’aquesta mateixa pàgina. Un cop feta la inscripció es pot imprimir el resguard d’inscripció i la carta de pagament; per fer-ho, es
necessita el número del document identificador amb què s’ha fet i el
número de la sol·licitud.
NOTA: Cal tenir present, que un cop s’ha enviat la sol·licitud, no es podran canviar en cap cas, aquelles proves que tinguin més d’una opció
a triar (Idioma / història i matemàtiques).

DOCUMENTACIÓ
Un cop realitzada la inscripció a la prova d’accés caldrà enviar per
correu electrònic del centre –emaid@vilanova.cat-, la documentació
que es detalla:
ASPIRANTS SENSE REQUISITS:

» L’adreça de correu electrònic ha de ser operativa i estar a l’abast
de l’aspirant.

» DNI, NIE o passaport (aquell document amb el que l’alumne/a
s’ha identificat a la sol·licitud). per les dues cares.

» Per inscriure’s a la part comuna i específica de la prova cal seleccionar la casella corresponent. En cas contrari es farà únicament
a la part específica.

» Llibre de família on constin les dades de l’alumne/a i dels pares
de l’alumne/a.

» Aquells/es aspirants que tinguin necessitats educatives especials, hauran de fer constar el tipus de necessitat i les mesures
addicionals que sol·liciteu, a la casella “SUPORT”.
» En aquest cas s’haurà enviar l’informe ó dictamen mèdic per
correu electrònic a: gestioproves.educacio@gencat.cat, no més
tard del 29 de març de 2021, perquè el departament valori i resolgui la sol·licitud.
» Després d’emplenar i enviar la sol·licitud d’inscripció s’obre una
finestra que dona accés als documents següents:
» Resguard d’inscripció amb el número de la sol·licitud
(necessari per fer les consultes del procés)
» Carta de pagament per poder abonar l’import de la taxa
(si escau)

» Sol·licitud d’inscripció degudament emplenada i justificant de
pagament de la taxa corresponent. En cas de bonificació de la
taxa document acreditatiu.
» En cas d’aspirants amb necessitats especifiques especials,
l’informe ò dictamen mèdic detallant el tipus de necessitats de
l’aspirant.
ASPIRANTS AMB REQUISITS:
» DNI, NIE o passaport (aquell document amb el que l’alumne/a
s’ha identificat a la sol·licitud). per les dues cares.
» Llibre de família on constin les dades de l’alumne/a i dels pares
de l’alumne/a.
» Sol·licitud d’inscripció degudament emplenada.
» En cas d’aspirants amb necessitats especifiques informe ò dictamen mèdic, detallant el tipus de necessitats de l’aspirant.
» Documentació acreditativa de l’exempció parcial/total prova
d’accés.

PROVES D’ACCÉS EXTRAORDINÀRIA
CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ
25 de juny del 2021
clica aquí per veure la informació general

Part Específica

(a les 09:30h, convocatòria a les 09:00h)
Educació Visual i Plàstica
»
»
»
»
»
»
»

Eines i materials:
Un mínim de dos fulls de dibuix DIN A3, un d’ells per realitzar els
dibuixos preparatoris i esbossos
Un full DIN A3 adient per a la tècnica a emprar per realitzar la proposta definitiva
Un full DIN A3 de cartolina
Llapis de grafit, goma d’esborrar, maquineta de fer punta, compàs, regle i joc d’escaires
Per aplicar color, a escollir entre llapis de color, retoladors, tempera, acrílic o aquarel·la
Per tallar, tisores, bisturí o cúter
Per enganxar, cinta de doble cara, goma d’enganxar o cola blanca.

Segons la normativa vigent, l’alumne/a que realitzi la prova d’accés
haurà de portar obligatòriament, el document acreditatiu al·legat a
la inscripció -DNI, NIE o passaport-, per poder accedir a l’aula assignada i realitza la/les prova/es d’accés pertinent/s.

QUALIFICACIONS PROVA D’ACCÉS
Qualificacions provisionals: a partir de l’1 de juliol de 2021
Termini per presentar reclamacions mitjançant un correu electrònic
a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 2 al 6
de juliol de 2021 (en horari d’atenció al públic).
Qualificacions definitives: a partir del 8 de juliol de 2021

MATRÍCULA
a partir del 20 de juliol de 2021
DOCUMENTACIÓ
En el cas d’alumnat derivat ó alumnat nou vingut al centre*:

» Sol·licitud de preinscripció (en cas d’aspirants derivats al centre)
» DNI, NIE o passaport (aquell document amb el que l’alumne/a
s’ha identificat a la sol·licitud). per les dues cares, així com del/de
la pare/mare i/o tutor/a legal de l’alumne/a.
» Llibre de família on constin les dades de l’alumne/a i dels pares
de l’alumne/a.
» Targeta seguretat social
» Certificat que dona l’accés al cicle formatiu (prova d’accés, batxillerat artístic, exempció...).
» Dictamen o informe mèdic NEE de l’alumne/a
» Justificant acreditatiu del número de afiliació –NUSS- expedit
per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
» Resguard de pagament del primer termini (matrícula).

En tos els casos*:

» Títol/resguard títol dels estudis al·legats.
» Compte corrent on es volen domiciliar els terminis mensuals i
l’import de l’assegurança escolar (1,12 €).
» Resguard del pagament de la matrícula.

En cas de força major, es podrà formalitzar la matrícula de manera
presencial, sol·licitant cita prèvia, al telèfon -938932846-. En aquest
cas l’alumne/a haurà de presentar tot els documents requerits en
originals i fotocòpia, que haurà de lliurar a la secretaria del centre, per
realitzar el tràmit. El centre no realitzarà fotocopies de la documentació acreditativa.
(**) La documentació sol·licitada, depenent de cada cas, s’haurà d’enviar per correu electrònic emaid@vilanova.cat , com a fitxer adjunt.
En cas contrari no es considerarà vàlid. Des de la secretaria del centre, es donarà resposta, enviant el formulari de matrícula, per la seva
validació definitiva, així com les instruccions pertinents.
Els admesos al centre, després del tràmit de la preinscripció, hauran de realitzar el tràmit dins del calendari establert, en cas contrari,
l’alumne/a perdrà la plaça.
Els tràmits els podrà realitzar una familiar de primer de grau de
l’alumne/a –pare, mare, tutor/a legal, germà/na- o una tercera persona, aportant la documentació requerida per realitzar el tràmit i l’autorització acreditativa (en aquest cas consultar a secretaria)

ACCÉS
CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
Directe (no han de fer cap prova d’accés)
» Qui disposi del títol de batxillerat artístic.
» Qui disposi del títol de tècnic o tècnic superior de qualsevol cicle
formatiu d’Arts Plàstiques i Disseny.
» Qui estigui pendent de finalitzar estudis de tècnic de qualsevol
cicle formatiu d’Arts Plàstiques i Disseny (els tràmits es realitzaran de manera condicional a la presentació de la documentació
acreditativa de l’obtenció del títol acreditatiu).
» Qui hagi superat la prova d’accés a qualsevol cicle de grau superior de formació específica d’arts plàstiques i disseny –en convocatòries anteriors-.
Prova General i Específica (alumnes sense requisits acadèmics)
» Qui tingui complerts 19 anys o els compleixi durant l’any 2021.
» TAXES INSCRIPCIÓ PROVES (no telemàtiques)_ 38,35 €*
(*) Les bonificacions existents es podrà consultar a l’apartat “TAXES”, dins de l’opció
de “SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ”.

Prova Específica (alumnes amb requisits acadèmics)
» Qui disposi del títol de batxiller, o equivalent *.
» Qui estigui finalitzant els estudis de Batxillerat al juny del 2021
(prova condicionada a la posterior presentació dels documents
acreditatius de la finalització del Batxillerat).

(*) Per altres vies d’accés preguntar a la secretaria del centre es qualificacions corresponents.

INSCRIPCIÓ A LES PROVES D’ACCÉS
del 24 al 28 de maig de 2021
ACCÉS A L’APLICATIU
Podreu accedir a la sol·licitud d’inscripció mitjançant el link
Abans de començar la inscripció cal tenir en compte les instruccions
següents:
» L’aplicació informàtica no permet passar de pantalla si hi ha
camps obligatoris buits o errors de format o si s’incompleix algun dels requisits obligatoris.

Aquests documents també s’envien per correu electrònic a l’adreça
indicada a l’aplicació d’inscripció i es poden obtenir posteriorment
des d’aquesta mateixa pàgina. Un cop feta la inscripció es pot imprimir el resguard d’inscripció i la carta de pagament; per fer-ho, es
necessita el número del document identificador amb què s’ha fet i el
número de la sol·licitud.
NOTA: Cal tenir present, que un cop s’ha enviat la sol·licitud, no es podran canviar en cap cas, aquelles proves que tinguin més d’una opció
a triar (Idioma / història i matemàtiques).

DOCUMENTACIÓ

» El DNI, NIE o passaport i la data de naixement han de ser de la
persona que s’inscriu.

Un cop realitzada la inscripció a la prova d’accés caldrà enviar per
correu electrònic del centre –emaid@vilanova.cat-, la documentació
que es detalla:

» L’adreça de correu electrònic ha de ser operativa i estar a l’abast
de l’aspirant.

ASPIRANTS SENSE REQUISITS:

» Per inscriure’s a la part comuna i específica de la prova cal seleccionar la casella corresponent. En cas contrari es farà únicament
a la part específica.
» Aquells/es aspirants que tinguin necessitats educatives especials, hauran de fer constar el tipus de necessitat i les mesures
addicionals que sol·liciteu, a la casella “SUPORT”.
» En aquest cas s’haurà enviar l’informe ó dictamen mèdic per
correu electrònic a: gestioproves.educacio@gencat.cat, no més
tard del 29 de març de 2021, perquè el departament valori i resolgui la sol·licitud.
» Després d’emplenar i enviar la sol·licitud d’inscripció s’obre una
finestra que dona accés als documents següents:

» DNI, NIE o passaport (aquell document amb el que l’alumne/a
s’ha identificat a la sol·licitud). per les dues cares.
» Sol·licitud d’inscripció degudament emplenada i justificant de
pagament de la taxa corresponent. En cas de bonificació de la
taxa document acreditatiu.
» En cas d’aspirants amb necessitats especifiques especials,
l’informe ò dictamen mèdic detallant el tipus de necessitats de
l’aspirant.
ASPIRANTS AMB REQUISITS:
» DNI, NIE o passaport (aquell document amb el que l’alumne/a
s’ha identificat a la sol·licitud). per les dues cares.
» Sol·licitud d’inscripció degudament emplenada.

» Resguard d’inscripció amb el número de la sol·licitud
(necessari per fer les consultes del procés)

» En cas d’aspirants amb necessitats especifiques informe ò dictamen mèdic, detallant el tipus de necessitats de l’aspirant.

» Carta de pagament per poder abonar l’import de la taxa
(si escau)

» Documentació acreditativa de l’exempció parcial/total prova
d’accés.

CALENDARI PROVES D’ACCÉS
28 de juny del 2021
Consulta el calendari oficial aquí

Dia 28 de JUNY (09:30h. Convocatòria a les 09:00h)
PART ESPECÍFICA:
L’aspirant seleccionarà una de les tres opcions:
Comunicació i Disseny:
Expressió artística:
Art i tecnologia:
»
»
»
»
»
»
»

Eines i materials:
Un mínim de dos fulls de dibuix DIN A3 per a cada una de les proves, un d’ells per realitzar els dibuixos preparatoris i esbossos
Un full DIN A3 adient per a la tècnica a emprar per realitzar la proposta definitiva
Un full DIN A3 de cartolina
Llapis de grafit, goma d’esborrar, maquineta de fer punta, compàs, regle i joc d’escaires
Per aplicar color, a escollir entre llapis de color, retoladors, tempera, acrílic o aquarel·la
Per tallar, tisores, bisturí o cúter
Per enganxar, cinta de doble cara, goma d’enganxar o cola blanca

Segons la normativa vigent, l’alumne/a que realitzi la prova d’accés
haurà de portar obligatòriament, el document acreditatiu al·legat a
la inscripció -DNI, NIE o passaport-, per poder accedir a l’aula assignada i realitza la/les prova/es d’accés pertinent/s.

QUALIFICACIONS PROVA D’ACCÉS
Qualificacions provisionals: a partir de l’1 de juliol 2021
Termini per presentar reclamacions mitjançant un correu electrònic
a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 2 al 6 de
juliol de 2021 (en l’horari d’atenció al públic)
Qualificacions definitives: a partir del 8 de juliol de 2021

MATRÍCULA
a partir 23 de juliol de 2021
DOCUMENTACIÓ
En el cas d’alumnat derivat ó alumnat nou vingut al centre*:

» Sol·licitud de preinscripció (en cas d’aspirants derivats al centre)
» DNI, NIE o passaport (aquell document amb el que l’alumne/a
s’ha identificat a la sol·licitud). per les dues cares, així com del/de
la pare/mare i/o tutor/a legal de l’alumne/a.
» Llibre de família on constin les dades de l’alumne/a i dels pares
de l’alumne/a.
» Targeta seguretat social
» Certificat que dona l’accés al cicle formatiu (prova d’accés, batxillerat artístic, exempció...).
» Dictamen o informe mèdic NEE de l’alumne/a
» Justificant acreditatiu del número de afiliació –NUSS- expedit
per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
» Resguard de pagament del primer termini (matrícula).

En tos els casos*:

» Títol/resguard títol dels estudis al·legats.
» Compte corrent on es volen domiciliar els terminis mensuals i
l’import de l’assegurança escolar (1,12 €).
» Resguard del pagament de la matrícula.

En cas de força major, es podrà formalitzar la matrícula de manera
presencial, sol·licitant cita prèvia, al telèfon -938932846-. En aquest
cas l’alumne/a haurà de presentar tot els documents requerits en
originals i fotocòpia, que haurà de lliurar a la secretaria del centre, per
realitzar el tràmit. El centre no realitzarà fotocopies de la documentació acreditativa.
(*) La documentació sol·licitada, depenent de cada cas, s’haurà d’enviar per correu electrònic emaid@vilanova.cat , com a fitxer adjunt.
En cas contrari no es considerarà vàlid. Des de la secretaria del centre, es donarà resposta, enviant el formulari de matrícula, per la seva
validació definitiva, així com les instruccions pertinents.
Els admesos al centre, després del tràmit de la preinscripció, hauran de realitzar el tràmit dins del calendari establert, en cas contrari,
l’alumne/a perdrà la plaça.
Els tràmits els podrà realitzar una familiar de primer de grau de
l’alumne/a –pare, mare, tutor/a legal, germà/na- o una tercera persona, aportant la documentació requerida per realitzar el tràmit i l’autorització acreditativa (en aquest cas consultar a secretaria)

OFERTA
FORMATIVA
DEL CENTRE

CICLE FORMATIU
DE GRAU MITJÀ
ASSISTÈNCIA
AL PRODUCTE GRÀFIC
INTERACTIU

Aquests estudis capaciten per idear, organitzar i dur a terme les diferents
fases d’un projecte de gràfica interactiva.
Competències professionals:
Comprendre les diferents fases del procés de creació i edició web i de productes gràfics per a la xarxa. Utilitzar amb destresa programes d’edició web
i així com aplicacions que permetin la configuració i tractament dels elements multimèdia i de dibuixos i imatges. Conèixer el procés d’edició i els
llenguatges de programació en què es basa la producció i l’edició de productes gràfics de comunicació web.
Sortida professional:
Realització i correcció del tractament informàtic de preparació i composició
de text i imatge destinats a l’edició web i multimèdia. Programes d’edició
web. Interpretació de les especificacions d’un dissenyador en un projecte de
comunicació gràfica interactiva i la realització dels elements gràfics.
L’alumne/a podrà exerceix la seva activitat en el sector públic o privat en empreses relacionades amb la comunicació visual i el producte interactiu: sector
audiovisual, agències de publicitat, empreses multimèdia, estudis de disseny,
departaments de publicitat o disseny, publicacions en línia…
Títol:
Tècnic d’Arts Plàstiques i Disseny en Assistència al producte gràfic interactiu.

Anglès Tècnic

Edició web

Dibuix Artístic

Obra final Integrada

Dibuix Tècnic

Formació i orientació laboral

Fonaments del disseny

Multimèdia

Història del Disseny Gràfic

Projectes

Mitjans Informàtics

Pràctiques d’empresa

Tipografia
Volum

CICLE FORMATIU
DE GRAU SUPERIOR
GRÀFICA
PUBLICITÀRIA

Orientat a formar professionals creatius que desenvolupin la seva tasca de
manera independent o per compte d’altri, en els diferents àmbits del disseny
gràfic
Competències professionals:
Realització de productes gràfics publicitaris: Identitat corporativa, senyalística, disseny editorial, envasos i embalatges, fotografia i gràfica audiovisual,
disseny web, espots...
Sortida professional:
Disseny, organització i gestió de projectes de la indústria gràfica, direcció
d’art, direcció creativa, preparació d’arts finals per imprimir-les correctament,
grafista expert/a en la selecció i ús de recursos tipogràfics i cal·ligràfics, manual per a diferents aplicacions, col·laboració en l’organització i supervisió de
la producció.
Pot exercir la seva professió en l’àmbit públic o privat, en empreses dedicades a la comunicació publicitària, agències, estudis de disseny, empreses i
institucions d’altres sectors que així ho requereixin.
Títol:
Tècnic/a Superior d´Arts Plàstiques i Disseny en Gràfica Publicitària

Fonaments de la representació i l’expressió visual
Mitjans informàtics
Teoria de la imatge
Fotografia
Història de la imatge publicitària
Fonaments del disseny gràfic
Tipografia
Edició fotogràfica i sistemes
d’impressió digital

Formació i orientació laboral
Projectes de gràfica publicitària
Projecte final integrat
Llenguatge i
tecnologia audiovisual
Teoria de la publicitat
i marketing
Formació pràctica en
empreses

CICLE FORMATIU
DE GRAU SUPERIOR
ANIMACIÓ:
VIDEOJOCS
I ENTORNS VIRTUALS

Proporciona els coneixements tècnics i artístics per a desenvolupar projectes de Videojocs i Entorns Virtuals, des de la fonamentació teòrica fins a la
producció
Competències professionals:
Desenvolupament de totes les fases dels projectes d’animació interactiva i
producció de videojocs i entorns virtuals interactius, mitjançant les tècniques
i estils més adequats a les especificacions narratives i tècniques prèviament
determinades.
Sortida professional:
Disseny artístic de personatges i escenaris, concept art, guió i narrativa
audiovisual, realització d’animacions independents o integrades en produccions audiovisuals o interactives, creació, modelat i animació de personatges
i escenes 3D, programació per a videojocs 2D i 3D, motors de joc, so digital.
L’àmbit professional i de treball comprèn activitats de disseny de videojocs
i entorns virtuals realitzades com a professional autònom/a o associat/da a
una empresa relacionada amb: producció de videojocs i aplicacions interactives, producció de cinema, televisió, publicitat, disseny gràfic, d’animacions i
escenaris virtuals, per qualsevol sector que ho requereixi.
Títol:
Tècnic/a Superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Animació. Perfil Professional:
Disseny de Videojocs.

Fonaments de la
representació i l’expressió
visual
Mitjans informàtics
Teoria de la imatge
Fotografia
Història de l’animació
Tècniques d’animació
Llenguatge de Programació
Tècniques 3D

Formació i orientació laboral
Projectes d’animació
Projecte final integrat
Llenguatge i
tecnologia audiovisual
Dibuix aplicat a l’animació
Formació pràctica en
empreses
Guió i estructura narrativa
Projectes de vidojocs
i entorns virtuals

CICLE FORMATIU
DE GRAU SUPERIOR
INTERIORISME:
PROJECTES I DIRECCIÓ
D’OBRES DE DECORACIÓ

Aquest cicle té la finalitat de formar professionals capaços de realitzar projectes i dirigir obres de decoració acomplint les directrius d’un disseny atenent
la vessant artística i creativa. El seu ampli camp d’intervenció, abasta aspectes tècnics, econòmics i funcionals, en equilibri entre els recursos disponibles
i l’aprofundiment qualitatiu en la seva coneixença i utilització. A més de realitzar dissenys propis d’elements aïllats, obres senzilles o reformes, aquest/a
tècnic/a dirigeix, coordina i gestiona obres més complexes de professionals
d’altres nivells.
Competències professionals:
Reforma i rehabilitació d’espais, disseny de instal·lacions i programació
d’obres, disseny ecològic i sostenible, realització de maquetes i projectes 3D,
projectes d’interiorisme.
Sortida professional:
Pot exercir la seva professió en l’àmbit públic o privat, com a autònom/a o
associat/da, en qualsevol grau, en empreses que desenvolupin projectes i
direcció d’obres relacionades amb decoració, interiorisme, arquitectura, enginyeria civil i de les pròpies de les d’immobiliàries.
Títol:
Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en Projectes i direcció d’obres de
decoració.

Història de l’arquitectura

Programació d’obres

Història de d’interiorisme

Projectes i direcció d’obres

Dibuix artístic

Mitjans informàtics
i audiovisuals

Dibuix tècnic
Expressió volumètrica

Tecnologia i sistemes
constructius:
projectes i direcció d’obres

Projectes

Formació i orientació laboral

Tecnologia i sistemes cons-

Formació pràctica en empreses

CURS PREPARATORI
Curs bàsic d’introducció al món de l’art i el disseny, adreçat especialment a
qui vulgui preparar les proves d’accés als Cicles Formatius de Grau Superior.
Contingut
En aquest curs es preparen les parts comunes a tots els Cicles formatius, i les
parts específiques d’accés als Cicles d’Arts Plàstiques i Disseny.
Matèries comunes

Matèries específiques

Matemàtiques

Dibuix Artístic

Llengua catalana

Dibuix Tècnic

Llengua castellana

Cultura Audiovisual

Llengua anglesa

Fonaments de les Arts

Història

Disseny

TALLERS
A l’Escola s’imparteixen, a més de tots els estudis reglats, una gran varietat
de tallers monogràfics. La durada dels mateixos és de tot el curs, i l’horari és
de tarda.
Taller d’Art I (taller infantil de 6-8 anys)
Taller d’Art II (taller infantil de 9-12 anys)
Taller de Tall i Confecció (Moda)
Taller de Dibuix Artísitic
Taller de Pintura
Taller de Còmic i Il·lustració
Taller de Ceràmica
Taller de Gravat i Estampació
Taller de Fotografia Digital

