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Proba  de  acceso  específica  para  as Ensinanzas  Artísticas  Superiores  de  Deseño
convocada pola Resolución do 4  de xuño de 2020, DOG 17 de xuño.

Proba de acceso específica: Segunda parte. 
Primeiro exercicio
Grao Superior

Data   13 de xullo de 2020                                              desde as 16 h ata 18 h

□    EASD ANTONIO FAÍLDE – Ourense                    □    EASD MESTRE MATEO - Santiago de Compostela

□    EASD PABLO PICASSO – A Coruña                    □    EASD RAMÓN FALCÓN- Lugo

Alumno/a DNI:

Cualificación

INSTRUCIÓNS

Descrición
As persoas aspirantes realizarán a lapis de grafito sobre papel tamaño DIN A3 un debuxo mimético a man
alzada da pinza proporcionada  A persoa aspirante poderá escoller a posición e a articulación da pinza.

Criterios de valoración
Nesta  parte  da  proba  o  tribunal  valorará  a  fidelidade  representativa,  os  coñecementos  amosados  e  a
exactitude e limpeza da execución. 

Duración
120  minutos.

Materiais ou instrumentos que se poden empregar durante a proba
Lapis de grafito e goma de borrar (aportado pola persoa aspirante), soporte DIN A3 (entregado polo tribunal)

Advertencia para o alumnado
Non está permitido empregar cores nin outro material adicional para a realización da proba.
No papel DIN A3 deberá figurar o nome e a sinatura da persoa aspirante e o carimbo da EASD na que se 
desenvolve a proba.
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Proba  de  acceso  específica  para  as Ensinanzas  Artísticas  Superiores  de  Deseño
convocada pola Resolución do 4  de xuño de 2020, DOG 17 de xuño.

Proba de acceso específica: Segunda parte. 
Segundo exercicio
Grao Superior

Data   13 de xullo de 2020                                              desde as 18 h ata 20 h

Alumno/a DNI:

Cualificación

INSTRUCIÓNS

Descrición
As persoas aspirantes deberán representar a man alzada a pinza proporcionada no exercicio anterior en
sistema diédrico,  con tres vistas básicas: planta, alzado e perfil.  A persoa aspirante poderá escoller a
posición e a articulación da pinza.

Criterios de valoración
Nesta  parte  da  proba  o  tribunal  valorará  a  fidelidade  representativa,  os  coñecementos  amosados  e  a
exactitude e limpeza da execución. 

Duración
120  minutos.

Materiais ou instrumentos que se poden empregar durante a proba
Lapis de grafito e goma de borrar (aportado pola persoa aspirante), soporte DIN A3 (entregado polo tribunal)

Advertencia para o alumnado
Non está permitido empregar cores nin outro material adicional para a realización da proba.
No papel DIN A3 deberá figurar o nome e a sinatura da persoa aspirante e o carimbo da EASD na que se 
desenvolve a proba.
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