
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

ACCESO E ADMISIÓN AS ENSINANZAS SUPERIORES DE
DESEÑO  PARA O CURSO 2016/17

PROBA ESPECÍFICA

Prazo inscrición : do 10 de maio e o 7  de xuño( ambos os dous 
incluídos)
Lugar de inscrición : Escolas de Arte e  Superior de Deseño  de 
Galicia elixida en primeiro lugar.
No caso de aspirantes que teñan pendente a superación da proba de acceso a estas ensinanzas para
maiores de dezaoito anos ou algunha materia do bacharelato, farano constar na solicitude, e quedará
condicionada á superación dela.

Data  da proba:  o 20 de xuño de 2016
Lugar das probas: EASD PABLO PICASO (A CORUÑA)
Horario :  1ª parte: das 10.00 ás 13.00 horas.

          2ª parte: das 16.00 ás 20.00 horas.

A superación desta proba permitirá acceder a calquera dos centros do Estado onde se cursen 
estas ensinanzas.

Estrutura da proba
A proba específica de acceso ás ensinanzas superiores en Deseño constará de dúas partes:
• Primeira parte.
Durante un máximo de tres horas, os aspirantes contestarán por escrito tres cuestións, formuladas por
escrito polo tribunal, relacionadas cos seguintes temas:
a) A historia das artes en xeral.
b) A historia das artes aplicadas, os oficios artísticos e o deseño en xeral.
c) O deseño na especialidade que se aspira a cursar.
• Segunda parte.
Durante un máximo de catro horas, os aspirantes realizarán dous exercicios de debuxo:
– 1º exercicio: debuxo mimético a man alzada, do natural ou a partir da documentación facilitada, dun
modelo relacionado coa especialidade que se aspira a cursar, proposto polo tribunal, realizado a lapis
de grafito sobre papel tamaño DIN A3.
–  2º  exercicio: debuxo  a  man  alzada,  utilizando  os  sistemas  e  técnicas  de  representación  máis
apropiadas  aos  estudos  que  se  aspira  a  cursar,  que  serán  definidos  polo  tribunal,  do  modelo  do
exercicio anterior.
Nesta parte da proba o tribunal valorará a fidelidade representativa, os coñecementos amosados e a
exactitude e limpeza da execución.

Prazo matrícula 
O alumnado que obteña praza deberá formalizar a súa matrícula entre os días 6 e
15 de xullo , ambos os dous incluídos

********************************************************
*Para maior información consultar  :   Resolución do 26 de abril  de
2016 ( DOG do 9 de maio de 2016)


