Grau d'Arts
‐
Totes les evidències són obligatòries excepte que s'indiqui el contrari.
Pel que fa a les evidències digitals, en la mesura del possible, cal indicar l'URL per a accedir hi i no enviar altres suports físics.
IMPORTANT: si sol·licites un rol professional en el qual es pot reconèixer una o més d'una assignatura hauràs de seleccionar el rol professional per a cadascuna de les assignatures
que vulguis reconèixer. Recorda que en cap cas podràs excedir el límit de 36 crèdits, per a no sobrepassar la restricció del 15% a què obliga la norma per al reconeixement acadèmic
de l'experiència professional.

Rol professional

Assignatures

Història de l'art
Professor d'educació
secundària (de l'assignatura i/o
Taller de dibuix i expressió gràfica
o assignatures afins)

Professor de batxillerat
artístic (de l'assignatura o
assignatures afins)

Taller de pintura i color

Professor de cicles
formatius de grau mitjà i
superior (de l'assignatura o
assignatures afins)

Taller de videocreació

Requisits i documentació
REQUISITS: Cal complir com a mínim un d'aquests dos requisits:
Acreditació de temps d'experiència docent mínima d'1 curs (o fraccions equivalents).
DOCUMENTACIÓ:
1) Document acreditatiu oficial o validat per l'equip directiu de l'institut que reconegui el temps de dedicació
docent a l'assignatura.
i
2) Còpia compulsada al centre docent on s'ha exercit la docència acreditativa dels continguts de
l'assignatura objecte de reconeixement.
REQUISITS: Cal complir com a mínim un d'aquests dos requisits:
Acreditació de temps d'experiència docent mínima d'1 curs (o fraccions equivalents).
DOCUMENTACIÓ:
1) Document acreditatiu oficial o validat per l'equip directiu de l'institut que reconegui el temps de dedicació
docent a l'assignatura.
i
2) Còpia compulsada al centre docent on s'ha exercit la docència acreditativa dels continguts de
l'assignatura objecte de reconeixement.

i/o Taller de fotografia i imatge
i/o Taller de dibuix i expressió gràfica
i/o Taller de pintura i color
i/o Animació

REQUISITS: Cal complir com a mínim un d'aquests dos requisits:
Acreditació de temps d'experiència docent mínima d'1 curs (o fraccions equivalents).
DOCUMENTACIÓ:
1) Document acreditatiu oficial o validat per l'equip directiu de l'institut que reconegui el temps de dedicació
docent a l'assignatura.
i
2) Còpia compulsada al centre docent on s'ha exercit la docència acreditativa dels continguts de
l'assignatura objecte de reconeixement.

Rol professional

Assignatures

Requisits i documentació

Col·laborador en
exposicions, museus o
centres d'art

Història de l'art

REQUISITS: Cal complir com a mínim un d'aquests dos requisits:
Acreditació de temps d'experiència laboral mínim de 2 anys (o fraccions equivalents) com a guia,
col·laborador de recerca i/o exposició.

i/o Contextos i sistemes de l'art
i/o Teories de l'art i de la cultura
i/o Cultura visual i nous mitjans
i/o Crítica d'art
i/o Comissariat
i/o Arxivament i conservació digital

Fotògraf

Taller de fotografia i imatge

DOCUMENTACIÓ:
1) Document acreditatiu oficial o validat per la direcció del centre o centres que reconegui el temps i
tipologia de la dedicació.
2) Còpia compulsada en què es recullin les característiques del centre que evidenciïn el vincle amb la
temàtica artística.
i
3) Dossier acreditatiu dels projectes realitzats que inclogui:
- Evidències que il·lustrin els projectes realitzats (documentació textual i gràfica).
- Els espais i mitjans especialitzats en què s'ha realitzat i difós l'activitat.
- Còpia de la documentació acreditativa de l'activitat (catàlegs, fullets, articles, crítiques, webs, etc.).
REQUISITS: Cal complir com a mínim un d'aquests dos requisits:
Acreditació de temps d'experiència laboral mínim de 2 anys (o fraccions equivalents).
DOCUMENTACIÓ:
A. En cas d'activitat professional per compte d'altri:
1) Certificat de vida laboral.
2) Certificat de l'empresa on ha desenvolupat l'activitat professional.
i
3) Informe dels processos i projectes en què ha participat (*).
(*) Document signat per l'estudiant i un responsable de l'empresa en què s'indiqui:
- El càrrec exercit.
- El període durant el qual ha ocupat el càrrec i dedicació (temps complet / temps parcial).
- Descripció de les funcions realitzades (màxim 200 paraules).
- Dades del contacte (nom, càrrec, correu electrònic, telèfon) dels signants.
- Evidències que il·lustrin el tipus de treball realitzat (documentació textual i gràfica).
B. En cas d'activitat professional per compte propi:
1) CV.
2) Dossier acreditatiu de la producció realitzada que inclogui:
- Evidències que il·lustrin els projectes realitzats (documentació textual i gràfica).
- Els espais i mitjans especialitzats en què s'ha realitzat i difós l'activitat.
- Còpia de la documentació acreditativa de l'activitat (catàlegs, fullets, articles, crítiques, webs, etc.).

Rol professional

Assignatures

Requisits i documentació

Especialista en color

Taller de pintura i color

REQUISITS: S'ha de complir com a mínim 1 d'aquests requisits:
Acreditació de temps d'experiència laboral mínim de 2 anys (o fraccions equivalents).
DOCUMENTACIÓ:
A. En cas d'activitat professional per compte d'altri:
1) Certificat de vida laboral.
2) Certificat de l'empresa on ha desenvolupat l'activitat professional.
i
3) Informe dels processos i projectes en què ha participat (*).
(*) Document signat per l'estudiant i un responsable de l'empresa en què s'indiqui:
- El càrrec exercit.
- El període durant el qual ha ocupat el càrrec i dedicació (temps complet / temps parcial).
- Descripció de les funcions realitzades (màxim 200 paraules).
- Dades del contacte (nom, càrrec, correu electrònic, telèfon) dels signants.
- Evidències que il·lustrin el tipus de treball realitzat (documentació textual i gràfica).
B. En cas d'activitat professional per compte propi:
1) CV.
2) Dossier acreditatiu de la producció realitzada que inclogui:
- Evidències que il·lustrin els projectes realitzats (documentació textual i gràfica).
- Els espais i mitjans especialitzats en què s'ha realitzat i difós l'activitat.
- Còpia de la documentació acreditativa de l'activitat (catàlegs, fullets, articles, crítiques, webs, etc.).

Especialista en interacció i
programació creativa

Taller de programació i interacció

REQUISITS: Cal complir com a mínim un d'aquests dos requisits:
Acreditació de temps d'experiència laboral mínim de 2 anys (o fraccions equivalents).

i/o Programació i art generatiu
i/o Interacció i interactivitat

DOCUMENTACIÓ:
A. En cas d'activitat professional per compte d'altri:
1) Certificat de vida laboral.
2) Certificat de l'empresa on ha desenvolupat l'activitat professional.
i
3) Informe dels processos i projectes en què ha participat (*).
(*) Document signat per l'estudiant i un responsable de l'empresa en què s'indiqui:
- El càrrec exercit.
- El període durant el qual ha ocupat el càrrec i dedicació (temps complet / temps parcial).
- Descripció de les funcions realitzades (màxim 200 paraules).
- Dades del contacte (nom, càrrec, correu electrònic, telèfon) dels signants.
- Evidències que il·lustrin el tipus de treball realitzat (documentació textual i gràfica).
B. En cas d'activitat professional per compte propi:
1) CV.
2) Dossier acreditatiu de la producció realitzada que inclogui:
- Evidències que il·lustrin els projectes realitzats (documentació textual i gràfica).
- Els espais i mitjans especialitzats en què s'ha realitzat i difós l'activitat.
- Còpia de la documentació acreditativa de l'activitat (catàlegs, fullets, articles, crítiques, webs, etc.).

Rol professional

Assignatures

Requisits i documentació

Especialista en animació

Animació

REQUISITS: S'ha de complir com a mínim 1 d'aquests requisits:
Acreditació de temps d'experiència laboral mínim de 2 anys (o fraccions equivalents).
DOCUMENTACIÓ:
A. En cas d'activitat professional per compte d'altri:
1) Certificat de vida laboral.
2) Certificat de l'empresa on ha desenvolupat l'activitat professional.
i
3) Informe dels processos i projectes en què ha participat (*).
(*) Document signat per l'estudiant i un responsable de l'empresa en què s'indiqui:
- El càrrec exercit.
- El període durant el qual ha ocupat el càrrec i dedicació (temps complet / temps parcial).
- Descripció de les funcions realitzades (màxim 200 paraules).
- Dades del contacte (nom, càrrec, correu electrònic, telèfon) dels signants.
- Evidències que il·lustrin el tipus de treball realitzat (documentació textual i gràfica).
B. En cas d'activitat professional per compte propi:
1) CV.
2) Dossier acreditatiu de la producció realitzada que inclogui:
- Evidències que il·lustrin els projectes realitzats (documentació textual i gràfica).
- Els espais i mitjans especialitzats en què s'ha realitzat i difós l'activitat.
- Còpia de la documentació acreditativa de l'activitat (catàlegs, fullets, articles, crítiques, webs, etc.).

Especialista en fabricació
digital

Fabricació digital

REQUISITS: S'ha de complir com a mínim 1 d'aquests requisits:
Acreditació de temps d'experiència laboral mínim de 2 anys (o fraccions equivalents).
DOCUMENTACIÓ:
A. En cas d'activitat professional per compte d'altri:
1) Certificat de vida laboral.
2) Certificat de l'empresa on ha desenvolupat l'activitat professional.
i
3) Informe dels processos i projectes en què ha participat (*).
(*) Document signat per l'estudiant i un responsable de l'empresa en què s'indiqui:
- El càrrec exercit.
- El període durant el qual ha ocupat el càrrec i dedicació (temps complet / temps parcial).
- Descripció de les funcions realitzades (màxim 200 paraules).
- Dades del contacte (nom, càrrec, correu electrònic, telèfon) dels signants.
- Evidències que il·lustrin el tipus de treball realitzat (documentació textual i gràfica).
B. En cas d'activitat professional per compte propi:
1) CV.
2) Dossier acreditatiu de la producció realitzada que inclogui:
- Evidències que il·lustrin els projectes realitzats (documentació textual i gràfica).
- Els espais i mitjans especialitzats en què s'ha realitzat i difós l'activitat.
- Còpia de la documentació acreditativa de l'activitat (catàlegs, fullets, articles, crítiques, webs, etc.).

Rol professional

Assignatures

Requisits i documentació

Pintor

Taller de pintura i color

REQUISITS: Cal complir com a mínim un d'aquests dos requisits:
Acreditació de temps d'experiència laboral mínim de 2 anys (o fraccions equivalents).

i/o Procediments i tècniques pictòriques
DOCUMENTACIÓ:
A. En cas d'activitat professional per compte d'altri:
1) Certificat de vida laboral.
2) Certificat de l'empresa on ha desenvolupat l'activitat professional.
i
3) Informe dels processos i projectes en què ha participat (*).
(*) Document signat per l'estudiant i un responsable de l'empresa en què s'indiqui:
- El càrrec exercit.
- El període durant el qual ha ocupat el càrrec i dedicació (temps complet / temps parcial).
- Descripció de les funcions realitzades (màxim 200 paraules).
- Dades del contacte (nom, càrrec, correu electrònic, telèfon) dels signants.
- Evidències que il·lustrin el tipus de treball realitzat (documentació textual i gràfica).
B. En cas d'activitat professional per compte propi:
1) CV.
2) Dossier acreditatiu de la producció realitzada que inclogui:
- Evidències que il·lustrin els projectes realitzats (documentació textual i gràfica).
- Els espais i mitjans especialitzats en què s'ha realitzat i difós l'activitat.
- Còpia de la documentació acreditativa de l'activitat (catàlegs, fullets, articles, crítiques, webs, etc.).
Dibuixant

Taller de dibuix i expressió gràfica

REQUISITS: Cal complir com a mínim un d'aquests dos requisits:
Acreditació de temps d'experiència laboral mínim de 2 anys (o fraccions equivalents).
DOCUMENTACIÓ:
A. En cas d'activitat professional per compte d'altri:
1) Certificat de vida laboral.
2) Certificat de l'empresa on ha desenvolupat l'activitat professional.
i
3) Informe dels processos i projectes en què ha participat (*).
(*) Document signat per l'estudiant i un responsable de l'empresa en què s'indiqui:
- El càrrec exercit.
- El període durant el qual ha ocupat el càrrec i dedicació (temps complet / temps parcial).
- Descripció de les funcions realitzades (màxim 200 paraules).
- Dades del contacte (nom, càrrec, correu electrònic, telèfon) dels signants.
- Evidències que il·lustrin el tipus de treball realitzat (documentació textual i gràfica).
B. En cas d'activitat professional per compte propi:
1) CV.
2) Dossier acreditatiu de la producció realitzada que inclogui:
- Evidències que il·lustrin els projectes realitzats (documentació textual i gràfica).
- Els espais i mitjans especialitzats en què s'ha realitzat i difós l'activitat.
- Còpia de la documentació acreditativa de l'activitat (catàlegs, fullets, articles, crítiques, webs, etc.).

Rol professional

Assignatures

Requisits i documentació

Videoartista

Taller de videocreació

REQUISITS: Cal complir com a mínim un d'aquests dos requisits:
Acreditació de temps d'experiència laboral mínim de 2 anys (o fraccions equivalents).
DOCUMENTACIÓ:
A. En cas d'activitat professional per compte d'altri:
1) Certificat de vida laboral.
2) Certificat de l'empresa on ha desenvolupat l'activitat professional.
i
3) Informe dels processos i projectes en què ha participat (*).
(*) Document signat per l'estudiant i un responsable de l'empresa en què s'indiqui:
- El càrrec exercit.
- El període durant el qual ha ocupat el càrrec i dedicació (temps complet / temps parcial).
- Descripció de les funcions realitzades (màxim 200 paraules).
- Dades del contacte (nom, càrrec, correu electrònic, telèfon) dels signants.
- Evidències que il·lustrin el tipus de treball realitzat (documentació textual i gràfica).
B. En cas d'activitat professional per compte propi:
1) CV.
2) Dossier acreditatiu de la producció realitzada que inclogui:
- Evidències que il·lustrin els projectes realitzats (documentació textual i gràfica).
- Els espais i mitjans especialitzats en què s'ha realitzat i difós l'activitat.
- Còpia de la documentació acreditativa de l'activitat (catàlegs, fullets, articles, crítiques, webs, etc.).

Escultor

Taller d'escultura i pràctiques espacials

REQUISITS: Cal complir com a mínim un d'aquests dos requisits:
Acreditació de temps d'experiència laboral mínim de 2 anys (o fraccions equivalents).
DOCUMENTACIÓ:
A. En cas d'activitat professional per compte d'altri:
1) Certificat de vida laboral.
2) Certificat de l'empresa on ha desenvolupat l'activitat professional.
i
3) Informe dels processos i projectes en què ha participat (*).
(*) Document signat per l'estudiant i un responsable de l'empresa en què s'indiqui:
- El càrrec exercit.
- El període durant el qual ha ocupat el càrrec i dedicació (temps complet / temps parcial).
- Descripció de les funcions realitzades (màxim 200 paraules).
- Dades del contacte (nom, càrrec, correu electrònic, telèfon) dels signants.
- Evidències que il·lustrin el tipus de treball realitzat (documentació textual i gràfica).
B. En cas d'activitat professional per compte propi:
1) CV.
2) Dossier acreditatiu de la producció realitzada que inclogui:
- Evidències que il·lustrin els projectes realitzats (documentació textual i gràfica).
- Els espais i mitjans especialitzats en què s'ha realitzat i difós l'activitat.
- Còpia de la documentació acreditativa de l'activitat (catàlegs, fullets, articles, crítiques, webs, etc.).

Rol professional

Assignatures

Requisits i documentació

Artista sonor

Taller d'art sonor

REQUISITS: Cal complir com a mínim un d'aquests dos requisits:
Acreditació de temps d'experiència laboral mínim de 2 anys (o fraccions equivalents).
DOCUMENTACIÓ:
A. En cas d'activitat professional per compte d'altri:
1) Certificat de vida laboral.
2) Certificat de l'empresa on ha desenvolupat l'activitat professional.
i
3) Informe dels processos i projectes en què ha participat (*).
(*) Document signat per l'estudiant i un responsable de l'empresa en què s'indiqui:
- El càrrec exercit.
- El període durant el qual ha ocupat el càrrec i dedicació (temps complet / temps parcial).
- Descripció de les funcions realitzades (màxim 200 paraules).
- Dades del contacte (nom, càrrec, correu electrònic, telèfon) dels signants.
- Evidències que il·lustrin el tipus de treball realitzat (documentació textual i gràfica).
B. En cas d'activitat professional per compte propi:
1) CV.
2) Dossier acreditatiu de la producció realitzada que inclogui:
- Evidències que il·lustrin els projectes realitzats (documentació textual i gràfica).
- Els espais i mitjans especialitzats en què s'ha realitzat i difós l'activitat.
- Còpia de la documentació acreditativa de l'activitat (catàlegs, fullets, articles, crítiques, webs, etc.).

Performer

Pràctiques performatives

REQUISITS: Cal complir com a mínim un d'aquests dos requisits:
Acreditació de temps d'experiència laboral mínim de 2 anys (o fraccions equivalents).
DOCUMENTACIÓ:
A. En cas d'activitat professional per compte d'altri:
1) Certificat de vida laboral.
2) Certificat de l'empresa on ha desenvolupat l'activitat professional.
i
3) Informe dels processos i projectes en què ha participat (*).
(*) Document signat per l'estudiant i un responsable de l'empresa en què s'indiqui:
- El càrrec exercit.
- El període durant el qual ha ocupat el càrrec i dedicació (temps complet / temps parcial).
- Descripció de les funcions realitzades (màxim 200 paraules).
- Dades del contacte (nom, càrrec, correu electrònic, telèfon) dels signants.
- Evidències que il·lustrin el tipus de treball realitzat (documentació textual i gràfica).
B. En cas d'activitat professional per compte propi:
1) CV.
2) Dossier acreditatiu de la producció realitzada que inclogui:
- Evidències que il·lustrin els projectes realitzats (documentació textual i gràfica).
- Els espais i mitjans especialitzats en què s'ha realitzat i difós l'activitat.
- Còpia de la documentació acreditativa de l'activitat (catàlegs, fullets, articles, crítiques, webs, etc.).

Rol professional

Assignatures

Requisits i documentació

Educador d'art

Art i educació

REQUISITS: Cal complir com a mínim un d'aquests dos requisits:
Acreditació de temps d'experiència laboral mínim de 2 anys (o fraccions equivalents).
DOCUMENTACIÓ:
A. En cas d'activitat professional per compte d'altri:
1) Certificat de vida laboral.
2) Certificat de l'empresa on ha desenvolupat l'activitat professional.
i
3) Informe dels processos i projectes en què ha participat (*).
(*) Document signat per l'estudiant i un responsable de l'empresa en què s'indiqui:
- El càrrec exercit.
- El període durant el qual ha ocupat el càrrec i dedicació (temps complet / temps parcial).
- Descripció de les funcions realitzades (màxim 200 paraules).
- Dades del contacte (nom, càrrec, correu electrònic, telèfon) dels signants.
- Evidències que il·lustrin el tipus de treball realitzat (documentació textual i gràfica).
B. En cas d'activitat professional per compte propi:
1) CV.
2) Dossier acreditatiu de la producció realitzada que inclogui:
- Evidències que il·lustrin els projectes realitzats (documentació textual i gràfica).
- Els espais i mitjans especialitzats en què s'ha realitzat i difós l'activitat.
- Còpia de la documentació acreditativa de l'activitat (catàlegs, fullets, articles, crítiques, webs, etc.).

Crític d'art

Crítica d'art
i/o
Història de l'art
i/o
Contextos i sistemes de l'art
i/o
Teories de l'art i de la cultura
i/o
Taller d'escriptura i comunicació

REQUISITS: Cal complir com a mínim un d'aquests dos requisits:
Acreditació de temps d'experiència laboral mínim de 2 anys (o fraccions equivalents) com a guia,
col·laborador de recerca i/o exposició.
DOCUMENTACIÓ:
A. En cas d'activitat professional per compte d'altri:
1) Certificat de vida laboral.
2) Certificat de l'empresa on ha desenvolupat l'activitat professional.
i
3) Informe dels processos i projectes en què ha participat (*).
(*) Document signat per l'estudiant i un responsable de l'empresa en què s'indiqui:
- El càrrec exercit.
- El període durant el qual ha ocupat el càrrec i dedicació (temps complet / temps parcial).
- Descripció de les funcions realitzades (màxim 200 paraules).
- Dades del contacte (nom, càrrec, correu electrònic, telèfon) dels signants.
- Evidències que il·lustrin el tipus de treball realitzat (documentació textual i gràfica).
B. En cas d'activitat professional per compte propi:
1) CV.
2) Dossier acreditatiu de la producció realitzada que inclogui:
- Evidències que il·lustrin els projectes realitzats (documentació textual i gràfica).
- Els espais i mitjans especialitzats en què s'ha realitzat i difós l'activitat.
- Còpia de la documentació acreditativa de l'activitat (catàlegs, fullets, articles, crítiques, webs, etc.).

Rol professional

Assignatures

Requisits i documentació

Comissari d'art

Comissariat

REQUISITS: Cal complir com a mínim un d'aquests dos requisits:
Acreditació de temps d'experiència laboral mínim de 2 anys (o fraccions equivalents).
DOCUMENTACIÓ:
A. En cas d'activitat professional per compte d'altri:
1) Certificat de vida laboral.
2) Certificat de l'empresa on ha desenvolupat l'activitat professional.
i
3) Informe dels processos i projectes en què ha participat (*).
(*) Document signat per l'estudiant i un responsable de l'empresa en què s'indiqui:
- El càrrec exercit.
- El període durant el qual ha ocupat el càrrec i dedicació (temps complet / temps parcial).
- Descripció de les funcions realitzades (màxim 200 paraules).
- Dades del contacte (nom, càrrec, correu electrònic, telèfon) dels signants.
- Evidències que il·lustrin el tipus de treball realitzat (documentació textual i gràfica).
B. En cas d'activitat professional per compte propi:
1) CV.
2) Dossier acreditatiu de la producció realitzada que inclogui:
- Evidències que il·lustrin els projectes realitzats (documentació textual i gràfica).
- Els espais i mitjans especialitzats en què s'ha realitzat i difós l'activitat.
- Còpia de la documentació acreditativa de l'activitat (catàlegs, fullets, articles, crítiques, webs, etc.).

Conservador d'obres d'art
digitals

Arxivament i conservació digital

REQUISITS: Cal complir com a mínim un d'aquests dos requisits:
Acreditació de temps d'experiència laboral mínim de 2 anys (o fraccions equivalents).
DOCUMENTACIÓ:
A. En cas d'activitat professional per compte d'altri:
1) Certificat de vida laboral.
2) Certificat de l'empresa on ha desenvolupat l'activitat professional.
i
3) Informe dels processos i projectes en què ha participat (*).
(*) Document signat per l'estudiant i un responsable de l'empresa en què s'indiqui:
- El càrrec exercit.
- El període durant el qual ha ocupat el càrrec i dedicació (temps complet / temps parcial).
- Descripció de les funcions realitzades (màxim 200 paraules).
- Dades del contacte (nom, càrrec, correu electrònic, telèfon) dels signants.
- Evidències que il·lustrin el tipus de treball realitzat (documentació textual i gràfica).
B. En cas d'activitat professional per compte propi:
1) CV.
2) Dossier acreditatiu de la producció realitzada que inclogui:
- Evidències que il·lustrin els projectes realitzats (documentació textual i gràfica).
- Els espais i mitjans especialitzats en què s'ha realitzat i difós l'activitat.
- Còpia de la documentació acreditativa de l'activitat (catàlegs, fullets, articles, crítiques, webs, etc.).

Rol professional

Assignatures

Requisits i documentació

Especialista en arxius
digitals

Arxivament, documentació i conservació
digital

REQUISITS: Cal complir com a mínim un d'aquests dos requisits:
Acreditació de temps d'experiència laboral mínim de 2 anys (o fraccions equivalents).
DOCUMENTACIÓ:
A. En cas d'activitat professional per compte d'altri:
1) Certificat de vida laboral.
2) Certificat de l'empresa on ha desenvolupat l'activitat professional.
i
3) Informe dels processos i projectes en què ha participat (*).
(*) Document signat per l'estudiant i un responsable de l'empresa en què s'indiqui:
- El càrrec exercit.
- El període durant el qual ha ocupat el càrrec i dedicació (temps complet / temps parcial).
- Descripció de les funcions realitzades (màxim 200 paraules).
- Dades del contacte (nom, càrrec, correu electrònic, telèfon) dels signants.
- Evidències que il·lustrin el tipus de treball realitzat (documentació textual i gràfica).
B. En cas d'activitat professional per compte propi:
1) CV.
2) Dossier acreditatiu de la producció realitzada que inclogui:
- Evidències que il·lustrin els projectes realitzats (documentació textual i gràfica).
- Els espais i mitjans especialitzats en què s'ha realitzat i difós l'activitat.
- Còpia de la documentació acreditativa de l'activitat (catàlegs, fullets, articles, crítiques, webs, etc.).

