
Document d'organització proves accés 2020  
Escola d’Art de Manresa 
 
Condicions imprescindibles per accedir a la prova: portar mascareta i el DNI 
 

● És obligatori l’ús de la mascareta a l’entrada i sortida del centre i fins que l’aspirant 
ocupi el seu lloc d’examen. 

● El dia de la prova no s’accedirà al centre per la porta principal, si no per la porta 
d’accés al pati (C. Infants, 6). 

● En entrar caldrà rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic que es posarà a 
disposició dels aspirants. 

● Es demana als aspirants la màxima puntualitat a l’hora en què siguin convocats. 
● Els aspirants esperaran al pati, des d’on se’ls acompanyarà a l’aula a la qual 

accediran d’un en un segons se’ls vagi cridant. El professor responsable disposarà 
d’una mampara de protecció, a través de la qual li mostraran el DNI i es descobriran 
la cara momentàniament per tal de comprovar-ne la identitat. Un cop identificats, els 
aspirants ocuparan la cadira que se’ls indiqui, començant pel final de l’aula, on ja 
tindran els fulls de l’examen preparats. 

● Un cop hagin ocupat el seu lloc tots els aspirants, es llegirà l’examen en veu alta i es 
comentaran aspectes que puguin generar dubtes, i no es comptarà el temps fins que 
els aspirants comencin la prova.  

● No hi haurà cap descans durant la prova, per tant es recomana venir ben esmorzats 
i en tot cas portar algun mos lleuger (fruits secs, fruita pelada, barreta energètica,...) 
per prendre sense moure’s del lloc, així com una ampolleta d’aigua.  

● Durant la realització de les proves no serà possible moure's del lloc de treball sense 
indicació prèvia del professor ni utlitzar el mòbil.  

● En el trànsit pels espais comuns s'hauran de seguir les senyalitzacions establertes i 
respectar els 2 metres de distància amb qualsevol altre persona.  

● La logística per a garantir la seguretat de les proves comporta un augment 
significatiu del temps necessari per a la identificació de les persones. Per reduir el 
temps d'espera i evitar aglomeracions, es convoca als/les aspirants/es de forma 
esglaonada mitjançant diverses franges horàries, segons l’ordre alfabètic del primer 
cognom: 

 
GRAU MITJÀ 
PART ESPECÍFICA: 26 DE JUNY  
 
Alumnes: 28 

De ALC a GIM Aula de dibuix 8’30h 

De GUE a PER Aula de pintura 9h 

De PIE a ZAH Aula de gravat 9’30h 

 
● El temps de realització és de 2 hores, en un únic bloc. 



● Els aspirants que hagin finalitzat abans del temps previst, poden lliurar els exàmens i 
abandonar el centre examinador. 

● Els aspirant han de lliurar tots els exàmens, en el cas que hi hagi exàmens no 
contestats, l’aspirant els signarà per deixar constància que és la seva prova. 

 
 
GRAU SUPERIOR  
PART COMUNA: 29 DE JUNY  
 
Alumnes: 18 

De BER a HER Aula de dibuix 8’30h 

De LOP a VIL Aula de pintura 9h 

 
● El temps de realització d'aquesta part és de 4 hores i es desenvolupa en 2 blocs 

temporals, de 2 hores de durada cadascun. Per motius de seguretat sanitària no hi 
haurà descans entre els dos blocs. 

○ Primer bloc: llengua catalana i llengua castellana 
○ Segon bloc: llengua estrangera i matemàtiques/història 

● Els aspirants que finalitzin la part de la prova corresponent al primer bloc abans del 
temps previst, hauran de romandre en el seu lloc d’examen. 

● El professor responsable, un cop finalitzat el temps determinat per al primer bloc (2h) 
recollirà els exàmens i lliurarà els corresponents al segon bloc. 

● Els aspirants que hagin finalitzat abans del temps previst el segon bloc, poden lliurar 
els exàmens contestats i abandonar el centre. 

● Els aspirant han de lliurar tots els exàmens, en el cas que hi hagi exàmens no 
contestats, l’aspirant els signarà per deixar constància que és la seva prova. 

 
PART ESPECÍFICA: 30 DE JUNY  
 
Alumnes: 26 

De BER a GAB Aula de dibuix 8’30h 

De GAL a OBR Aula de pintura 9h 

De ODR a VIL Aula de gravat 9’30h 

 
● El temps de realització és de 3 hores, en un únic bloc. 
● Els aspirants que hagin finalitzat abans del temps previst, poden lliurar els exàmens i 

abandonar el centre examinador. 
● Els aspirant han de lliurar tots els exàmens, en el cas que hi hagi exàmens no 

contestats, l’aspirant els signarà per deixar constància que és la seva prova. 
  
 
 
 



MATERIAL 
 
Per a les proves el centre no proveirà cap tipus de material més enllà dels fulls amb 
l’enunciat de l’examen i de paper d’eixugar mans. Caldrà parar especial cura en el material 
necessari per a la realització de les proves, i no serà possible compartir-lo.  
 
Per a la part comuna, cal portar: 

● Bolígraf, llapis, goma d'esborrar, maquineta de fer punxa i calculadora 
(matemàtiques) 

Per a la part específica, cal portar: 
● 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 punxa, compàs, regle i joc 

d'escaires 
● Per aplicar color, a escollir entre llapis de color, retoladors, tempera, acrílic o 

aquarel·la 
● Pot de vidre o got de plàstic per a tècniques a l’aigua 
● Per tallar, tisores, bisturí o cúter 
● Planxa de tall de cautxú, cartró gruixut o diaris vells per a tallar-hi al damunt en cas 

d’emprar cúter 
● Per enganxar, cinta de doble cara, goma d'enganxar o cola blanca 

 
 
QUALIFICACIONS 
 
El resultat de la prova es podrà consultar a través de la pàgina de proves d’accés del 
Departament d’Ensenyament: 
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/ 
 
Per a fer la consulta cal saber: 

● el número del document d'identificació amb el qual es va fer la inscripció a les proves 
(DNI, passaport o NIE) i  

● el codi de la sol·licitud que hi ha en el resguard de la inscripció (també el vau rebre 
per correu electrònic) 

 
Qualificacions provisionals: a partir del 8 de juliol de 2020 
Termini per presentar reclamacions mitjançant un correu electrònic a l’adreça 
eart@ajmanresa.cat : del 9 al 13 de juliol de 2020 
Qualificacions definitives: a partir del 14 de juliol de 2020 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/
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