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BATXILLERAT
Etapa de l’educació secundària postobligatòria
Accés i durada
 Alumnes que tenen el títol de Graduat en Educació Secundària
 Consta d’un cicle de dos cursos (dels 16 als 18 anys)
Estructura: a més de la tutoria i del treball de recerca, les matèries són:

Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i 
literatura
Llengua estrangera
Filosofia I ciutadania
Educació física
Ciències per al món 
contemporani

Matèries comunes
Arts: 
•Arts plàstiques, disseny I 
imatge
•Arts escèniques, música I 
dansa
Ciències i tecnologia
Humanitats i ciències 
socials

Modalitats
Estadística
Estada a l’empresa
Literatura universal
Segona llengua 
estrangera
Biologia humana
Informàtica
Psicologia I sociologia
Electrònica,…

Part optativa



  

MODALITATS BATXILLERAT

Arts Ciències i tecnologia Humanitats i ciències 
socials

Persones interessades en 
els fenònems artístics; 
alumnat amb inquietuds 
entorn del món 
audiovisual, les arts 
gràfiques, el disseny, el 
patronatge, els mitjans de 
comunicació, la 
publicitat, les arts 
escèniques, la producció i 
gestió d'empreses del 
sector cultural o 
l'animació cultural i social.

Alumnat interessat per les 
ciències experimentals, 
les matemàtiques, els 
estudis relacionats amb 
continguts 
cientificosanitaris i el 
món dels processos 
tecnològics i dels 
materials, instruments, 
aparells i màquines 
utilitzats en la producció de 
béns i serveis.

Alumnat amb inquietuds 
relacionades amb els 
estudis lingüístics i 
literaris, la filosofia, les 
manifestacions culturals, 
les ciències socials, 
jurídiques, polítiques i 
econòmiques, la gestió i 
administració, la 
comunicació, les 
relacions públiques, la 
publicitat, el turisme i 
serveis d'oci

A qui s'adreça?



  

MODALITATS BATXILLERAT

Arts Ciències i tecnologia Humanitats i ciències 
socials

Via arts plàstiques, imatge 
i disseny
•Cultura audiovisual
•Dibuix artístic Ii II
•Dibuix tècnic I i II
•Disseny
•Història de l'art
•Tècniques d'expressió 
graficoplàstica
•Volum
Via arts escèniques, 
música i dansa
•Anàlisi musical I i II
•Anatomia aplicada
•Arts escèniques
•Cultura audiovisual
•Història de la música i de la 
dansa
•Llenguatge i pràctica musical
•Literatura universal
•Literatura catalana
•Literatura castellana

• Biologia I i II
• C. de la Terra i del medi 

ambient I i II
• Dibuix tècnic I i II
• Electrotècnia
• Física I i II
• Matemàtiques I i II
• Química I i II
• Tecnologia industrial I i II

• Economia
• Economia de l'empresa I i II
• Geografia
• Grec I i II
• Història de l'art
• Història del món 

contemporani
• Llatí I i II
• Matemàtiques aplicades a 

les CCSS I i II
• Literatura universal
• Literatura catalana
• Literatura castellana

Matèries de modalitat
* Han de realitzar 16h a 1r i 16h a 2n (és a dir, 4 matèries de modalitat cada curs)



  

CICLES FORMATIUS
La Formació Professional són un conjunt d’ensenyaments que 

capaciten per exercir diverses professions.

Estructura i organització
•Els cicles s’estructuren en crèdits de caràcter teoricopràctic de durada 
variable i propis de cada cicle formatiu.

•S’inclou un crèdit de síntesi

•Els cicles s’organitzen en hores que oscil·len entre 1.300 i 2.000 hores 
(1 o 2 cursos).

•Les hores es destinen a la formació en el centre educatiu i a la formació 
pràctica en empreses.

•Les pràctiques en empreses són una matèria obligatòria i avaluable



  

CICLES FORMATIUS. Famílies professionals

Activitats físiques i esportives Energia i aigua
Administració i gestió Imatge personal
Agrària Indústries alimentàries
Arts gràfiques Informàtica i comunicacions
Comerç i màrqueting Instal·lació i manteniment
Edificació i obra civil Maritimopesquera
Electricitat i electrònica Química
Fabricació mecànica Sanitat
Fusta, moble i suro Serveis Socioculturals i a la comunitat
Hoteleria i turisme Tèxtil, confecció i pell
Imatge i so Transport i manteniment de vehicles

Accés
Graduat en Educació Secundària
Prova d’accés, després d’un PQPI, un curs de Formació Ocupacional o de 
preparació per a la prova, experiència laboral, amb 17 anys

http://www20.gencat.cat/portal/site/canaleducacio/menuitem.796f7d19c318c94cd56a1c76b0c0e1a0/?vgnextoid=e01237a9f4f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=e01237a9f4f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/canaleducacio/menuitem.796f7d19c318c94cd56a1c76b0c0e1a0/?vgnextoid=917437a9f4f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=917437a9f4f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/canaleducacio/menuitem.796f7d19c318c94cd56a1c76b0c0e1a0/?vgnextoid=6e7237a9f4f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=6e7237a9f4f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/canaleducacio/menuitem.796f7d19c318c94cd56a1c76b0c0e1a0/?vgnextoid=936637a9f4f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=936637a9f4f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/canaleducacio/menuitem.796f7d19c318c94cd56a1c76b0c0e1a0/?vgnextoid=d6e237a9f4f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d6e237a9f4f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/canaleducacio/menuitem.796f7d19c318c94cd56a1c76b0c0e1a0/?vgnextoid=d0c637a9f4f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d0c637a9f4f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/canaleducacio/menuitem.796f7d19c318c94cd56a1c76b0c0e1a0/?vgnextoid=cd3337a9f4f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=cd3337a9f4f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/canaleducacio/menuitem.796f7d19c318c94cd56a1c76b0c0e1a0/?vgnextoid=fd0737a9f4f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=fd0737a9f4f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/canaleducacio/menuitem.796f7d19c318c94cd56a1c76b0c0e1a0/?vgnextoid=1d8337a9f4f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=1d8337a9f4f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/canaleducacio/menuitem.796f7d19c318c94cd56a1c76b0c0e1a0/?vgnextoid=856b62cfe5f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=856b62cfe5f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/canaleducacio/menuitem.796f7d19c318c94cd56a1c76b0c0e1a0/?vgnextoid=b9d337a9f4f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b9d337a9f4f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/canaleducacio/menuitem.796f7d19c318c94cd56a1c76b0c0e1a0/?vgnextoid=191c62cfe5f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=191c62cfe5f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/canaleducacio/menuitem.796f7d19c318c94cd56a1c76b0c0e1a0/?vgnextoid=552437a9f4f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=552437a9f4f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/canaleducacio/menuitem.796f7d19c318c94cd56a1c76b0c0e1a0/?vgnextoid=5d8c62cfe5f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=5d8c62cfe5f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/canaleducacio/menuitem.796f7d19c318c94cd56a1c76b0c0e1a0/?vgnextoid=fbc437a9f4f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=fbc437a9f4f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/canaleducacio/menuitem.796f7d19c318c94cd56a1c76b0c0e1a0/?vgnextoid=d61d62cfe5f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d61d62cfe5f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/canaleducacio/menuitem.796f7d19c318c94cd56a1c76b0c0e1a0/?vgnextoid=e33537a9f4f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=e33537a9f4f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/canaleducacio/menuitem.796f7d19c318c94cd56a1c76b0c0e1a0/?vgnextoid=1b9d62cfe5f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=1b9d62cfe5f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/canaleducacio/menuitem.796f7d19c318c94cd56a1c76b0c0e1a0/?vgnextoid=d8b537a9f4f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d8b537a9f4f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/canaleducacio/menuitem.796f7d19c318c94cd56a1c76b0c0e1a0/?vgnextoid=dc0e62cfe5f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=dc0e62cfe5f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/canaleducacio/menuitem.796f7d19c318c94cd56a1c76b0c0e1a0/?vgnextoid=5e0637a9f4f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=5e0637a9f4f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/canaleducacio/menuitem.796f7d19c318c94cd56a1c76b0c0e1a0/?vgnextoid=0d6e62cfe5f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=0d6e62cfe5f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default


  

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Accés
 Batxillerat
 Títol de Tècnic superior d’un altre CFGS
 Prova d’accés per a majors de 19 anys amb un mínim d’experiència 

laboral; o bé amb un CFGM del mateix grup d’itineraris i 18 anys.

Accés a altres estudis
Estudis universitaris (correspondències amb algunes carreres)

Altres cicles formatius de grau superior

Exemples
Animació d’activitats físiques i esportives

Administració i finances

Comerç internacional

Agències de viatges,…



  

PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL
Oferta formativa d’àmbit local, no obligatòria.

Objectiu: Assolir les capacitats bàsiques per a la inserció laboral o bé el retorn a 
l’ensenyament reglat, prioritàriament als CFGM.

Destinataris: Joves , majors de 16 anys i menors de 21 anys, que no tenen el títol 
de l’ESO.

Estructura
Mòduls:
 A i B: obligatoris. Un curs escolar (800-1100 hores)
MÒDULS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL: formació teòrica i pràctica; pràctiques 

en empresa
MÒDULS DE FORMACIÓ GENERAL: competències bàsiques per a la vida 

quotidiana i per al món laboral; tutoria de grup i individual.
 C: voluntari (obtenció del GESO)

Avaluació
Reconeixement acadèmic per a l’accès a CFGM:
• Exempció part científicotecnològica de la prova d’accés i reconeixement
• Exempció total de la prova si es supera amb un 8 o més
Reconeixement professional: certificat del Dpt. De Treball



  

DECIDIR
Factors a tenir en compte a l'hora d'escollir estudis i professions:

– Les característiques personals
– Les possibilitats existents
– Les circumstàncies socioeconòmiques

Els quatre moments del procés de presa de decisió són:
1. Determinar els objectius: preparar-se per accedir al món professional.
2. Recollir informació: completa, clara i actualitzada
Dels estudis que us puguin interessar cal recollir informació de:

 Condicions per accedir: graduat en ESO, prova d’accés,…
 Àrees o matèries: optatives, obligatòries,…
 Camps professionals on s’apliquen: coneixement de les professions i 

del mercat laboral
 Centres on es poden cursar i període de preinscripció i matriculació

3. Analitzar les possibles alternatives que s'ajusten a les possibilitats i considerar:
 Titulació o altres requisits per cursar els estudis
 Els resultats escolars anteriors. Valorar l'esforç i la informació rebuda del 

professorat
 Disponibilitat econòmica i temps de què es disposa
 Àmbit geogràfic on ens podem moure



  

DECIDIR-SE PER UNA OPCIÓ

 Els pares us poden ajudar a aclarir dubtes, expressar les inquietuds i 
expectatives i ajustar-les a la realitat.

 Cal cercar informació, comparar i reflexionar sobre les diferents 
opcions.

 La decisió l’ha de prendre cadascú individualment.

 En cas de dubte s'han de triar les opcions que permetin un ventall més 
ampli de possibilitats.



  

Adreces d'interès

http://www20.gencat.cat/portal/site/canaleducacio 
Estudiar a Catalunya.

http://www.gencat.cat/universitats
Informació general relacionada amb les universitats catalanes i els estudis que imparteixen

http://estudisuniversitaris.gencat.cat
“Què i per què estudiar a les universitats catalanes?”
Informació de tots els estudis que s'imparteixen a les universitats catalanes.

http://www.gencat.cat/universitats/cfgs
Informació general sobre l'accés a la universitat des dels estudis de formació professional

http://www20.gencat.cat/portal/site/canaleducacio
http://www.gencat.cat/universitats
http://estudisuniversitaris.gencat.cat/
http://www.gencat.cat/universitats/cfgs
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