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Aspirant amb necessitats
educatives especials

Els aspirants amb necessitats educatives 
especials derivades de discapacitats físiques, 
psíquiques o sensorials o altres trastorns 
greus que tenguin el reconeixement oficial 
poden sol·licitar els recursos addicionals o les 
adaptacions necessàries per participar en les 
proves d’accés. 

PROVES ESPECÍFIQUES D’ACCÉS
ALS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS 
SUPERIORS

Exempció total de fer la prova 
d’accés als estudis superiors 
de disseny

Queden exemptes de fer la prova específica 
per accedir als ensenyaments artístics 
superiors de Disseny les persones que 
poden acreditar que tenen el títol de tècnic 
superior d’Arts Plàstiques i Disseny o un títol 
declarat equivalent.
Els centres educatius que fan la prova han 
d’aplicar aquesta exempció a les persones 
que ho sol·licitin i que ho acreditin documen-
talment.

Exempció de fer la prova 
 

1. Tenir superada una prova d’accés a 
cicles formatius de grau superior.
Tenir superada una prova d’accés de 
caràcter general a ensenyaments esporti-
us de règim especial de grau superior o a 
formacions esportives de nivell 3.
Tenir superada la part general d’una 
prova d’accés al grau superior dels 
ensenyaments professionals d’arts plàs-
tiques i disseny.
Tenir superada la prova d’accés a mòduls 
professionals de nivell 3.

2.

3.

4.

• Accés per a les persones sense 
    requisits acadèmics amb caràcter 

d’excepcionalitat

Amb caràcter d’excepcionalitat i d’acord 
amb l’article 69.5 de la Llei orgànica 2/2006 de 3 
de maig, les administracions educatives poden 
establir l’accés directe dels majors de divuit 
anys als ensenyaments artístics superiors en 
general mitjançant la superació d’una prova 
específica, regulada i organitzada per les 
administracions educatives, que acrediti que 
l’aspirant posseeix els coneixements, habili-
tats i aptituds necessaris per cursar amb 
aprofitament els corresponents ensenyaments, 
així com l’accés directe als estudis superiors de 
Música o de Dansa dels majors de setze anys en 
les mateixes condicions
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4 CURSOS (240 CRÈDITS EUROPEUS/
GRAU EN ENSENYAMENTS ARTÍSTICS 

SUPERIORS)

• Conservatori Superior de Música 
de les Illes Balears (CSMIB) 

https://conservatorisuperior.com/

• Escola d’Art i Superior de Disseny 
de les Illes Balears (EASDIB)

https://escoladisseny.com/

• 
• 

Disseny gràfic
Disseny d’interiors

• Disseny de moda
• Disseny de producte

• Escola Superior d’Art Dramàtic de 
les Illes Balears (ESADIB)

https://esadib.com/

•  Interpretació

Accés per a les persones que 
compleixen els requisits 
acadèmics 

1. Tenir el títol de batxillerat o equivalent o 
haver superat la prova d’accés a la universi-
tat per a majors de 25 anys.
Superar la prova específica d’accés que 
s’estableixi per a cada ensenyament.

2.

Accés per a les persones 
majors de 19 anys que no 
compleixen els requisits 
acadèmics 

1. Tenir 19 anys complerts o complir-los 
durant l’any natural en què es convoqui la 
prova específica d’accés.
Superar la prova que acrediti que l’aspirant 
té la maduresa necessària amb relació als 
objectius de batxillerat.
Superar la prova específica d’accés que 
s’estableixi per a cada ensenyament.

2.

3.

ACCÉS I REQUISITS

PROVA GENERAL (per a aspirants 
sense requisits acadèmics)

-

.

ESADIB

EASDIB

CSMIB

DATES PROVES D’ACCÉS

PROVES ESPECÍFIQUES

1. Musicologia
2. Composició
3. Pedagogia
4. Interpretació
  ·Jazz i música moderna
  ·Música clàssica

18  abril - 2 maig: Inscripció telemàtica de 
la prova general  per a aspirants sense 
requisits.
11 maig: Prova general per a aspirants 
sense requisits acadèmics.
Convocatòria extraordinària de setembre 
1 - 5 setembre: Inscripció.
13 setembre: Prova general.

10 maig - 10 juny: Inscripció telemàtica al 
procés d’admissió i a la prova específica 
d’accés.
20 a 25 juny: Proves d’accés.

20 maig - 31 maig: Inscripció a la prova 
específica.
29 juny: Prova específica.

18 maig - 21 juny: Inscripció al 
procés d’admissió i prova espe-
cífica d’accés.
1 juliol: Prova d’exercici teòric.
4 al 7 de juliol: Prova exercicis 
pràctics.
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 Disseny de producte

• Escola Superior d’Art Dramàtic de 
les Illes Balears (ESADIB)

https://esadib.com/

•  Interpretació

Accés per a les persones que 
compleixen els requisits 
acadèmics 

1. Tenir el títol de batxillerat o equivalent o 
haver superat la prova d’accés a la universi-
tat per a majors de 25 anys.
Superar la prova específica d’accés que 
s’estableixi per a cada ensenyament.

2.

Accés per a les persones 
majors de 19 anys que no 
compleixen els requisits 
acadèmics 

1. Tenir 19 anys complerts o complir-los 
durant l’any natural en què es convoqui la 
prova específica d’accés.
Superar la prova que acrediti que l’aspirant 
té la maduresa necessària amb relació als 
objectius de batxillerat.
Superar la prova específica d’accés que 
s’estableixi per a cada ensenyament.

2.

3.

ACCÉS I REQUISITS

PROVA GENERAL (per a aspirants 
sense requisits acadèmics)

ESADIB

EASDIB

CSMIB

DATES PROVES D’ACCÉS

PROVES ESPECÍFIQUES

•      Musicologia
    Composició
    Pedagogia
    Interpretació
    ·Jazz i música moderna
    ·Música clàssica

18  abril - 2 maig: Inscripció telemàtica de 
la prova general  per a aspirants sense 
requisits.
11 maig: Prova general per a aspirants 
sense requisits acadèmics.
Convocatòria extraordinària de setembre 
1 - 5 setembre:  Inscripció.
13 setembre: Prova general

10 maig - 10 juny: Inscripció telemàtica al 
procés d’admissió i a la prova específica 
d’accés.
20 a 25 juny: Proves d’accés.

20 maig - 31 maig: Inscripció a la prova 
específica.
29 juny: Prova específica.

18 maig - 21 juny: Inscripció al 
procés d’admissió i prova espe-
cífica d’accés.
1 juliol: Prova d’exercici teòric.
4 al 7 de juliol: Prova exercicis 
pràctics.
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