
Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Probas específicas de acceso ao grao medio das ensinanzas artísticas de artes 
plásticas e deseño. Ano académico 2020-21.

Primeiro exercicio: proba escrita.
Grao Medio

Data 15 / Setembro / 2020

Alumno/a DNI:

Cualificación

O/As aspirantes deberán desenvolver un tema a partir do seguinte guión:
1. Contexto temporal e espacial no que se desenvolve  a cultura e o arte durante  a

primeira metade do século XX  en occidente. Sinxela descrición das características
políticas, económicas, culturais e artísticas desta época

2. Características fundamentais das diferentes manifestacións artísticas (escultura,
pintura, arquitectura, música, literatura…) neste período.

3. Obras e autores mais significativos.

Formato

O/as aspirantes realizarán esta proba directamente sobre o papel no que figura a mesma, a
bolígrafo negro ou azul, asinando cada unha das follas empregadas.

Duración

O tempo máximo para responder é de  60 minutos.
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Probas específicas de acceso ao grao medio das ensinanzas artísticas de artes 
plásticas e deseño. Ano académico 2020-21.

TEMA:     A CULTURA E O ARTE DURANTE O SÉCULO XX EN OCCIDENTE
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Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Probas específicas de acceso ao grao medio das ensinanzas artísticas de
artes plásticas e deseño. Ano académico 2020-21.

Segundo exercicio: realización.
Grao Medio

Data 15 / Setembro /2020

Alumno/a DNI:

Cualificación

TEMA:
A partir dun tema proposto polo tribunal avaliador, e relacionado coa familia profesional artística á
que pertenza o ciclo formativo de grao medio que o/a aspirante aspira a cursar, este/a deberá
realizar debuxos  e  bosquexos destinados  á posterior execución  definitiva, en dúas ou  tres
dimensións, segundo determine o tribunal avaliador, no terceiro exercicio desta proba.

Formato

O/as  aspirantes  realizarán  esta  proba  directamente  sobre  papel  de  debuxo,  tamaño  DIN 
A3,  a  lapis  de  grafito, identificando e asinando cada una das follas empregadas.

Duración

O tempo máximo para a realización deste exercicio é de 2 horas.

SINATURA do/a ASPIRANTE:



Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Probas específicas de acceso ao grao medio das ensinanzas artísticas de
artes plásticas e deseño Ano académico 2020-21.

Terceiro exercicio: execución.
Grao Medio

Data 15 / Setembro / 2020

Alumno/a DNI:

Cualificación

TEMA:
A partir dos bosquexos e debuxos realizados no segundo exercicio desta proba, os/as aspirantes
deberán executar o tema proposto, en dúas ou tres dimensións, de xeito definitivo e segundo teña
determinado o tribunal avaliador, en función da familia profesional artística á que pertenza o ciclo
formativo de grao medio ao que se pretenda acceder.

Formato

O/as aspirantes executarán de xeito definitivo o traballo directamente sobre papel de debuxo,
tamaño DIN A3, con técnica libre, ou ben sobre barro ou plastilina, segundo teña determinado o
tribunal avaliador, identificando e asinando cada una das follas empregadas, ou a propia peza
realizada.

Duración

O tempo máximo para a realización deste exercicio é de 2 horas.

SINATURA do/a ASPIRANTE:
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