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Prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà 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 dues propostes després de la presentació en funció de les 
seves habilitats i/o interessos. 

3. La prova podrà girar entorn d’un tema o repte que faci possible la realització d’una de les 
dues propostes diferents A) o B) 

4. El contingut va referit a les tres dimensions que agrupen els continguts clau de la matèria 
d’Educació visual i plàstica de l’Educació Secundària Obligatòria: Percepció i escolta, 
Expressió, representació i creació, i, Societat i cultura. 

5. La durada total de la prova és de 2 ½  hores: 30 minuts de presentació i 2 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 dóna resposta a l’enunciat (1 punts) 
Genera diferents esbossos i argumenta la seva opció (2 punts) 
Aplica correctament les tècniques d’expressió plàstica i altres recursos (2 punts) 
Presenta una proposta amb aspectes interessants, amb una empremta personal original (2 punts) 
Aporta referents i contextualitza la seva proposta (2 punts) 
Compleix els mínims formals en la presentació del resultat (1 punts) 
 
 
 
  



 

 
 

 
 

A) Enunciat: Caplletres il·lustrades 
 
Treballeu tipogràficament sobre una de les lletres de l’abecedari de manera creativa, donant-li un 
aspecte il·lustrat, de manera que pugui ser utilitzat en forma de caplletra, d’il·lustració, de logotip, de 
monograma, d’anagrama, de rètol ... 
La il·lustració ha d’estar relacionada amb la lletra perquè és la inicial de l’objecte representat, perquè 
és l’inici d'un text, perquè és al·lusiva a una escena, perquè simbolitza la idea que transmet la 
il·lustració, ... 
 
Procés de treball 
 
Per fer-ho, seguiu el guió de treball següent:  

1. Observeu les caplletres il·lustrades dels diferents artistes catalans (imatges 1, 2,3 i 4) 
2. Escolliu una lletra sobre la qual voleu treballar 
3. Dibuixeu diferents esbossos de la lletra i la il·lustració que l’acompanya 
4. Escolliu la idea que més us ha agradat i dibuixeu la caplletra en un DIN A3 
5. Feu un escrit de no més de 10 línies amb una descripció del vostre treball, el procés de 

creació que heu seguit i una explicació de la idea que voleu transmetre 
 

Tingueu en compte les observacions següents 

Es valorarà: 
• la pulcritud en l’execució 
• l’adequada utilització de l’espai del paper 
• la capacitat de relacionar formal i conceptualment la lletra amb la il·lustració  
• el treball de composició 

Podeu treballar: 

• la lletra majúscula o minúscula 
• solament en blanc i negre o amb colors 
• podeu ornamentar la lletra amb entrellaçats geomètrics, amb motius florals, objectes 

figuratius, formes abstractes, zoomorfes o antropomorfes 

Tingueu cura: 
• en adequar vostre treball de creació al temps de què disposeu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

Imatges 

 
Imatge 1. 
Josep Obiols. Caplletra. Biblioteca de Catalunya 

Imatge 2.  
Xavier Nogués,. Abecedari català per a nens. 1920 

 

  
  

 
 

 
Imatge 3. 
Apel·les Mestres. Caplletra amb iconòfors. 1888   

 
 
 

Imatge 4.  
Joan García Junceda i Supervia. Les caplletres il·lustrades 
 

 
 

 
  



 

 
 

 
 

B) Enunciat: Decora l’espai 
 
A partir del dibuix de l’espai interior que et proporcionem feu la seva decoració interior.  
Podeu convertir-la en una habitació o en un espai públic: un comerç, un bar, ...  
Situa els mobles i objectes que creguis convenients i acoloreix-la.  
 
Procés de treball 
 
Per fer-ho, seguiu el guió de treball següent:  

1. Sobre el dibuix que et proporcionem feu diferents propostes d’interiorisme 
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 10 línies amb una descripció del vostre treball, el procés de 

creació que heu seguit i una explicació de la idea que voleu transmetre. 
 
Tingueu en compte les observacions següents: 
 
 
Es valorarà: 

• la versemblança de la representació 
• la incorporació d’altres elements: objectes i plantes o personatges, que enriqueixin la 

composició 

Tingueu cura: 
• en el tractament del color, la lluminositat i l’ambientació de l’habitació 
• en mantenir les proporcions adequades entre els elements que apareguin en relació a la 

perspectiva  
• en adequar el vostre treball de creació al temps de què disposeu 

 Imatge 
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