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Si aproves l’ESO i vols continuar formant-te pots:

- FER BATXILLERAT

- FER UN CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ (CFPM)

- ALTRES ESTUDIS (Ensenyaments artístics, d’esports)

Si no aproves l’ESO, i vols continuar formant-te, pots :

- REPETIR CURS

- FER UN PROGRAMA DE FORMACIÓ INICIAL -PFI o LA FORMACIÓ
  PROFESSIONAL BÀSICA (en procés d'implantació)

- CURS D’ACCÉS A CFPM (CAM)

- CURS DE PREPARACIÓ PER A LA PROVA D’ACCÉS A CFPM

- PROVES PER A L’OBTENCIÓ DEL GESO/ PROVES ACCÉS CFPM/CFPS

- ESCOLA D’ADULTS
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1. EL BATXILLERAT

Què és?

El batxillerat és una etapa postobligatòria de formació acadèmica de secundària, que es cursa 

convencionalment entre els 16 i els 18 anys. Aquests estudis s’estructuren en dos cursos acadèmics.

Perfil de l’alumnat:

Alumne amb interessos acadèmics i amb voluntat de cursar estudis superiors, ja siguin universitaris o 

en un cicle formatiu de grau superior

 Aspectes generals 

Accés 

 Amb el graduat d’ESO pots accedir a qualsevol modalitat de btx.

 Amb el títol de tècnic (CFGM) 

Modalitats

 - Arts 

 - Ciències i tecnologia

- Humanitats i ciències socials

Durada i pas de curs 

- 2 cursos acadèmics. Per passar de primer a segon com a màxim poden haver dues matèries no 

superades.

- Si queden pendents 3 o 4 matèries es pot optar per repetir tot el curs sencer o per matricular-se 

només de les suspeses.

- Per acabar btx cal superar totes les matèries. Si queden matèries pendents, es poden repetir només 

aquestes.

Descripció curricular 

El Batxillerat s’estructura a partir d’una part comuna i d’una part diversificada a més de la tutoria:

- Part comuna: formada per les matèries comunes i la tutoria.

- Part diversificada formada per:

Matèries de modalitat. Son les que defineixen el tipus de btx que fa cada alumne
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Si n'ha cursat només 3, per completar el currículum pot triar una matèria de la mateixa modalitat, 

d'una altra modalitat o bé 2 matèries específiques 

CURRICULUM 2017-2018

MATÈRIES COMUNES

PRIMER CURS SEGON CURS

Llengua Catalana i Literatura  I 2 Llengua Catalana i Literatura  

II

2

Llengua Castellana i Literatura  I 2 Llengua Castellana i 

Literatura  II

2

Llengua Estrangera (Anglès)  I 3 Llengua Estrangera (Anglès)  

II

3

Filosofia 2 Història de la Filosofia 3

Ciències per al Món Contemporani 2 Història 3

Educació Física 2 Treball de recerca* 2*

Tutoria 1 Tutoria 1

Total matèries comunes 1r curs      14 Total matèries comunes  2n  

curs

14

PRIMER CURS       MATÈRIES DE MODALITAT I 
OPTATIVES  ARTS CIÈNCIES TECNOLO

GIA
HUMANITA
TS

CIÈNCIES 
SOCIALS

HISTÒRIA I 
FONAMENTS 

DE LES ARTS I

MATEMÀTIQUES I LLATÍ I
MATES  CCSS 

I
4

Dibuix Artístic I Física I Hist.Contemporània 4

C. Audiovisual I 
+ Tècniques

Biologia I Tecnologia 
I

Lit.Catalana Economia 

d’empresa I

4

Volum //Dibuix 
Tècnic I//

Dibuix Tècnic I//Química 
I//

Preparació First Certificate

Economia
Preparació First Certificate

4

SEGON CURS       MATÈRIES DE MODALITAT I OPTATIVES  

ARTS CIÈNCIES TECNOLO
GIA

HUMANITA
TS

CIÈNCIES 
SOCIALS

HISTÒRIA I 
FONAMENTS 

DE LES ARTS II

MATEMÀTIQUES II LLATÍ II
MATES  CCSS 

II
4

Cultura 
Audiovisual II

Física II Lit. 
castellana

Economia 

d’empresa II

4

Dibuix Artístic II Biologia II Tecnologia 
II

Història de l’Art 4

Disseny // Dibuix 
Tècnic II

Dibuix Tècnic II//
Química II

Geografia  4
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Després del Btx 

       - CFPS/CFPM / Ensenyaments artístics superiors.

- Accés a la universitat després de fer les PAU

Les proves d’accés a la universitat

Fins ara, les PAU presentaven una estructura amb una fase general obligatòria i una fase específica 

voluntària. La nova llei, preveia que la selectivitat desaparegués el curs 2017-18, però no sabem què 

acabarà passant.

La fase general consta de cinc exercicis: llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, 

llengua estrangera, història o història de la filosofia i una matèria de les comunes d'opció. Aquesta 

fase suposa un 40% de la nota. L’expedient de batxillerat suposa un 60 %.

La fase específica, que consta de fins a tres matèries de modalitat triades per l'alumne/a, té com a 

finalitat calcular una nota d'admissió per a cada títol de grau on vulgui accedir un estudiant, en els 

casos en què calgui ordenar les sol·licituds d'ingrés  (si l'oferta de places és inferior a la demanda). 

Les matèries ponderen 0’1 o 0’2 en funció del Grau universitari que es vol fer, i sumen a la nota de la 

fase general.

Podeu ampliar tota la informació a:

- http://universitatsirecerca.gencat.cat

- www.unportal.cat

- http://universitats.gencat.cat/ca/pau/index.html

- Notes de tall darrers cursos:

http://universitatsirecerca.gencat.cat/web/ca/03_ambits_dactuacio/acces_i_admissio

_a_la_universitat/.content/acces_i_admissio_a_la_universitat/preinscripcio_per_a_les

_universitats_publiques__i_universitat_de_vic/llistes_de_notes_de_tall_i_de_places_u

niversitaries/documents/Notes-de-tall-via-PAU-CFGS.pdf

- Ponderacions 2017
http://www.gencat.cat/economia/ur/doc/doc_85655632_1.pdf (són les mateixes que

el 2015 i el 2016).

Recordeu que és important consultar tant les matèries que ponderen per a un
determinat grau com les notes d'admissió dels cursos anteriors

2. LA FORMACIÓ PROFESSIONAL
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Què és?

La formació professional és un conjunt d’ensenyaments del sistema educatiu que, per una banda, 

capaciten l’alumnat per a l’exercici qualificat de diverses professions i proporcionen la formació 

necessària per adquirir la competència professional i la qualificació necessària per executar les 

tasques pròpies de la professió. Per altra banda, pretén facilitar la incorporació dels joves a la vida 

activa, contribuir a la formació permanent de qui hi estigui interessat i atendre les demandes de 

qualificació del sistema productiu.

Perfil de l’alumnat:

Alumnes interessats en formar-se per a l’exercici d’una professió.

ELS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ (CFPM)

Accés

- Amb el graduat d’ESO

- Sense el graduat d’ESO: superant la prova d’accés

- Sense el graduat d’ESO superant el curs de formació específic per a l’accés als

  cicles de grau mitjà (CAM)

- Des de la FP Bàsica o PPP (quan s'implanti) * PFI-PQPI 

Prova accés CFGM:

Cal tenir 17 anys o més, o complir-los l’any en què es realitzin les proves. La prova consta d’una part 

comunicativa i social ( Ll. Catalana, Ll castellana, c. Socials i llengua estrangera ) i d’una part 

matemàtica, científica i tecnològica (matemàtiques, tecnologia, ed. Visual i plàstica i c. Naturals)

Trobaràs tota la informació a l’apartat proves d’accés del portal.

www.ensenyament.gencat.cat

Accés a d’altres estudis després de fer CFPM:

- Batxillerat (es convaliden les matèries optatives i el treball de recerca).

- Un altre CFPM de la mateixa família o d’una altra.

- Un CFPS . Si no tens el batxillerat, cal fer una prova d’accés; si esculls un CFPS

  d’una família de la mateixa opció de matèries pots fer-la amb 18 anys.

- Cursar el CAS: Curs d’accés als cicles formatius de grau superior.
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Durada dels CFPM

La durada és variable. N’hi ha de 1300 o 1400 h (en aquest cas serien d’un curs  acadèmic) , o 2000 

hores (dos cursos acadèmics).

ELS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Accés

 -Amb el batxillerat

- Sense batxillerat, després d’haver fet un CFPM i havent superat el CAS (curs

              d’accés als CFPS)

- Aprovant la prova d’accés a CFPS

Prova d’Accés a CFPS

-Tenir complerts 19 anys, o complir-los durant l’any que es realitza la prova.

. Tenir 18 anys i un CFPM de la matèria opció de matèries que el CFPS al que es vol

   accedir.

A la prova hi ha una part comuna (ll.catalana, ll. Castellana, ll.estrangera i matemàtiques) i una 

específica. Aquesta s’organitza per opcions i cal triar dues matèries de cada opció. Si s’ha fet un 

CFPM del mateix grup, no s’ha de fer la part específica.

Després d’un CFPS

Universitat (cada cicle permet accedir a unes carreres concretes). L’alumnat que vulgui millorar la 

nota per accedir-hi es pot presentar a la fase específica de les proves d’accés a la universitat. Com a 

criteri de prioritat en l’admissió, es consideren com a preferents els cicles formatius que estiguin 

relacionats amb les mateixes branques de coneixement.

- Un altre CFPS de qualsevol família

       

On es fan els CFPM i els CFPS

Els cicles s’imparteixen als instituts de secundària . Pots cercar aquesta informació a la

pàgina del departament d’educació (www.ensenyament.gencat.cat) clicant a “estudiar

a Catalunya” i després has d’entrar a "cercador de centres “

3. PROGRAMES ALTERNATIUS A L'ESO
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Fins fa tres cursos hi havia els PQPI, uns programes destinats a joves sense l’ESO, més grans de 16 

anys ( complerts o que els compleixin abans del 31 de desembre de l’any d’inici del programa). La 

nova llei d'educació proposa que aquests siguin substituïts per la nova Formació Professional Bàsica 

(FPB o PPP). Des de fa dos anys, aquesta es va implantar de manera pilot a quatre centres de tota 

Catalunya i els PQPI van ser substituïts pels Programes de Formació i Inserció (PFI) .

4. ALTRES ESTUDIS

4.1 ENSENYAMENTS ARTÍSTICS

Els alumnes que volen aprofundir en els ensenyaments artístics per fruir-ne com a afició o bé per 

dedicar-s'hi professionalment, poden cursar els ensenyaments presencials de règim especial, ordenats 

a partir de la LOGSE: Art dramàtic, Arts plàstiques i Disseny, Dansa i Música. Per accedir a aquests 

ensenyaments cal superar unes proves específiques.

Art dramàtic
Els ensenyaments d'art dramàtic comprenen un sol grau de caràcter superior, de 4 anys de durada. 

Per accedir cal tenir batxillerat o proves accés (majors 25 anys o similar).

Arts plàstiques i disseny

Famílies de CFGM d’arts plàstiques i disseny : Arts aplicades a l'escultura, Arts aplicades al mur, 

Art floral, Arts aplicades al llibre, Ceràmica artística, Disseny indust., Disseny gràfic, Esmalts 

artístics, Joieria d'art, Circ, Comunicació gràfica i audiovisual.

Famílies de CFGS d’arts plàstiques i disseny : Arts aplicades a l'escultura, Arts aplicades a la 

indumentària, Arts aplicades al llibre, Arts aplicades al mur, Art floral, Ceràmica artística, Disseny 

industrial, Disseny gràfic, Disseny d’interiors, Esmalts artístics, Joieria d'art, Textils artístics, Vidre 

artístic.

Conservació i restauració de béns culturals (estudis superiors)

Disseny (estudis superiors)
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Dansa

- Ensenyaments elementals (no reglats) : a les escoles de dansa

- Grau professional (reglat): 6 cursos acadèmics

- Grau superior: 4 cursos

Música

- Ensenyaments elementals (no reglats) : a les escoles de música

- Grau professional (reglat): 6 cursos acadèmics

-  Grau superior

4.2 ENSENYAMENTS D’ESPORTS

- Grau mitjà, format per dos nivells de formació (primer nivell i segon nivell) i  proporciona el títol 

de   tècnic/a d’esport en una especialitat esportiva.

- Grau superior, que proporciona el títol de tècnic/a superior d’esport en una especialitat esportiva. 

Fins ara hi ha definits els títols de: atletisme, basquetbol, busseig esportiu, esgrima, espeleologia, 

esports d'hivern, esports de combat, esports de muntanya i escalada, esports de vela, esports 

eqüestres, futbol i futbol sala, handbol, salvament i socorrisme.

4.3 ENSENYAMENT D’IDIOMES

Les escoles oficials d’idiomes són centres públics d’ensenyaments d’idiomes moderns a adults, dins 

l’àmbit no universitari. La durada total d’aquests estudis és de cinc cursos d’un mínim de 130 hores 

cadascun.

4.4 FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Per accedir a la formació de persones adultes cal tenir més de 18 anys. També hi poden accedir els 

joves de 16 a 18 anys que vulguin preparar-se per fer les proves d'accés a cicles formatius de grau 

mitjà, facin un curs d'acolliment lingüístic o no puguin assistir a centres de règim ordinari perquè 

treballen, perquè tenen necessitats educatives específiques o són esportistes d'alt rendiment.

5. ESTUDIS SUPERIORS 

En els darrers anys  els  estudis universitaris s’han anat adaptant a l’espai europeu d’educació 

superior (EEES).  

Els estudis adaptats a l'EEES s'estructuren en graus i màsters. La majoria dels estudis de grau fins ara 

eren de quatre anys, el govern actual proposa que siguin de 3 anys.
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Els estudis de màster són d'un o dos anys i la seva finalitat és l'orientació acadèmica, professional o 

investigadora. 

 

 

A continuació tens un quadre que recull la majoria dels estudis universitaris que 

s'ofereixen a Catalunya ordenats, tal i com surt a la web què i per què estudiar a les 

universitats catalanes.

ESTUDIS UNIVERSITARIS  EEES (Espai Europeu d’Educació Superior

http://www14.gencat.cat/qpq/AppJava/real/llistarGrauPerBranca.do?partMenuId=15


