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ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIU
ESO: Educació Secundària ObligatòriaESO: Educació Secundària Obligatòria

Graduat en Educació Secundària Certificat d’Estudis

BATXILLERAT:

Humanístic

Científico-tecnològic

Artístic

CICLES 
FORMATIUS 
GRAU MIG

Universitat
CICLES 
FORMATIUS 
GRAU 
SUPERIOR

- PQPI

- Escola d’adults 
(preparació prova cicles 
CFGM, 17 anys) (preparació 
prova CFGS, 20 anys)

- Escola Taller

- Escola d’Oficis

- Altres Estudis no Reglats

Prova 
d’accés

Prova 
d’accés

Prova 
d’accés



CURRÍCULUM 4t ESO
• Llengua i literatura catalana 3h
• Llengua i literatura castellana 3h
• Llengua estrangera (anglès) 3h
• Ciències socials, geografia i hª 3h
• Matemàtiques 3h
• Educació física 2h
• Educació eticocívica 1h
• Religió/Hª Religions/AA 1h
• Tutoria 1h
• Projecte de recerca 1h
• Matèries específiques 9h
     

TOTAL 30h



MATÈRIES OPTATIVES ESPECÍFIQUES

Organització en itineraris (matèries agrupades en diferents opcions en funció 
dels estudis posteriors o les diverses opcions laborals)

ITINERARI FRANJA 1 FRANJA 2 FRANJA 3 *

Científico-
tecnològic 

Física i Química Biologia i 
Geologia

Tecnologies
Informàtica
EVP
Francès

Humanitats i
Arts

Llatí Música

* Caldrà escollir una en funció dels estudis que es vulguin cursar



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
Tutoria

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



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 DE GRAU MITJÀ
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
Exemples

Gestió administrativa
Impressió en arts gràfiques
Soldadura i caldereria
Cuina 
Perruqueria
Explotació de sistemes informàtics
Electromecànica de vehicles
Farmàcia
Atenció sociosanitària
Confecció,…



CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
Accés
 Batxillerat
 Títol de Tècnic superior d’un altre CFGS
 Prova d’accés per a majors de 20 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.

Destinataris: Joves , amb 16 anys, que no assoleixen els objectius 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.
 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
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