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Accés

Tenen accés directe (reserva de places) als ensenyaments artístics superiors en conservació i 
restauració de béns culturals o en disseny, les persones que tinguin el títol de tècnic superior en arts 
plàstiques i disseny.

Seqüència del calendari de realització de les proves 
específiques

Per formalitzar la preinscripció a aquests ensenyaments cal fer la sol·licitud per a la prova específica 
d’accés en un centre. Les persones que tenen accés directe als estudis també han de presentar la 
sol·licitud d’inscripció a les proves a manera de preinscripció.

Abril Maig Juny Juliol

Inici de la preinscripció  
de les proves  

específiques d’accés

3

Realització de la prova 
d’accés sense requisits 
acadèmics per a majors  

de 18 anys

17 2

Fi de la preinscripció  
de la prova d’accés

Fi del procés de realització 
de les proves específiques  

i inici de la matrícula

14

Batxillerat o equivalent 

Títol superior

Màster artístic

Prova específica

Equival, a tots els efectes, a un grau universitari d’una especialitat concreta.

Té una estructura de 240 crèdits ECTS distribuïts en quatre cursos.

S’imparteix en centres públics d’ensenyaments superiors de diferents titularitats o en centres privats 
autoritzats.

Cada centre elabora el currículum i els plans d’estudis de les seves titulacions.

Títol que verifica i acredita l’Agència de Qualitat Universitària AQU.

Cada centre elabora el seu pla d’estudis específic. 

Té 60 crèdits ECTS mínim.

Aprovat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, després d’obtenir l’informe positiu del Consell 
Superior d’Ensenyaments Artístics. Finalment, el Departament d’Ensenyament n’autoritza la 
implantació al centre sol·licitant.
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Disciplines i especialitats

Disseny

Especialitats:

• Disseny gràfic
• Disseny de producte
• Disseny d’interiors
• Disseny de moda

Conservació i restauració de béns culturals

Especialitats:

• Béns arqueològics
• Escultura
• Pintura
• Document gràfic

Dansa

Especialitats:

• Coreografia i interpretació
• Pedagogia

Art dramàtic

Especialitats:

• Interpretació
• Direcció escènica i 
dramatúrgia
• Escenografia

Música

Especialitats:

• Interpretació
• Direcció
• Composició
• Musicologia
• Pedagogia
• Sonologia
• Producció i gestió


