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1. Dades dels Centre i webs de consulta 

 
Nom:  INSTITUT FREDERIC MOMPOU 
 
Adreça:  Avinguda Mas Picó, 69 
                    08620 Sant Vicenç dels Horts 
 
Telèfon:      93 656 38 01        

93 656 62 54 
 

e-mail:        a8034011@ xtec.cat 

web:      http://agora.xtec.cat/iesfmompou/ 

 

 

 

Webs de consulta general: 
 
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/ 
 
https://web.gencat.cat/ca/temes/universitat/ 
 
http://universitats.gencat.cat/ca/pau/ 
 
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/ 
 

  

http://agora.xtec.cat/iesfmompou/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/
https://web.gencat.cat/ca/temes/universitat/
http://universitats.gencat.cat/ca/pau/
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2. Organització del Batxillerat  

Organització del currículum 
 
El Batxillerat forma part de l’Educació Secundària Post-obligatòria i es distribueix en dos 
cursos acadèmics. Els alumnes poden romandre al Batxillerat en règim ordinari un màxim de 
quatre anys, consecutius o no. 
 
El Batxillerat contempla tres modalitats: arts, ciències i tecnologia, i humanitats i ciències 
socials. Al nostre centre es poden cursar les modalitats de: 

Ciències i Tecnologia 
Humanitats i Ciències Socials 

 
El currículum de batxillerat s’organitza en matèries comunes i matèries de modalitat. 
 
Les matèries comunes les cursen tots els alumnes i tenen com a finalitat aprofundir en la 
formació general de l’alumnat, augmentar la seva maduresa intel·lectual i humana i 
aprofundir en aquelles competències generals que tenen un caràcter més transversal i 
afavoreixen l’aprenentatge continu. Són les següents: 
 

Primer Segon 
Educació física 
Filosofia 
Llengua catalana i literatura 
Llengua castellana i literatura 
Llengua anglesa  
Ciències per al món contemporani 

Història 
Història de la Filosofia 
Llengua catalana i literatura 
Llengua castellana i literatura 
Llengua anglesa 

 
Les matèries de modalitat del Batxillerat tenen com a finalitat proporcionar una formació de 
caràcter específic vinculada a la modalitat triada que orienti en un àmbit de coneixement 
ampli, desenvolupi les competències que hi tenen més relació, prepari per a una varietat 
d’estudis posteriors i afavoreixi la inserció en un camp laboral determinat. Escullen quatre 
matèries en cadascun dels cursos. 
 
Les matèries de modalitat de Ciències i Tecnologia, tant a primer com a segon, són: 
 

Matemàtiques (matèria comuna d’opció) 
Física 
Biologia 
Química 
Ciències de la Terra (Geologia) 
Dibuix tècnic 
Tecnologia industrial 

 
 
 Les matèries de la modalitat d’Humanitats i Ciències Socials són: 
 

Primer Segon 

Llatí (matèria comuna d’opció Humanitats) 
Matemàtiques CCSS (matèria comuna d’opció Ciències Socials) 

Literatura catalana 
Economia 
Grec 
Economia d’empresa 
Història del món contemporani  
Francès 

Literatura castellana 
Geografia 
Grec 
Economia d’empresa 
Història de l’art 
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El treball de recerca 
 
El treball de recerca consisteix en un conjunt d’activitats estructurades i orientades amb vista 
a la investigació que realitza l’alumne en un àmbit que ha escollit i ha delimitat, amb 
l’orientació del professor-tutor. L’objectiu del treball és que desenvolupi competències 
generals per a la recerca, l’argumentació i l’expressió aprofundint sobre algun tema d’interès 
que estigui al seu abast. 
 
Normalment es fa per parelles. L’alumnat ha d’elaborar una memòria escrita del treball 
realitzat i ha d’exposar oralment la feina feta davant d’un tribunal de tres professors 
avaluadors (un d’ells, el professor que ha tutoritzat el treball). 
 
El treball de recerca és adjudicat a principis del tercer trimestre de 1r de Batxillerat. 
Ll’alumnat escull tema i departament didàctic de l’àmbit sobre el qual vol fer el treball, però 
l’assignació definitiva es fa per ordre de nota mitjana del segon trimestre. És important 
avançar feina durant l’estiu. És essencial fer un seguiment continuat del procés d’elaboració 
del treball. La memòria l’han de presentar a mitjans de febrer i una setmana després fan 
l’exposició oral. 
 
 
 
 
Tutories 
 
Les funcions dels tutors tenen  bàsicament dos enfocaments: 

 fer el seguiment personalitzat dels alumnes: entrevistes d’informació i d’orientació 
amb els pares i els alumnes, seguiment i comentari dels resultats acadèmics de cada 
trimestre amb els alumnes, informació sobre els estudis que pot cursar després del 
batxillerat, etc. 

 conduir la dinàmica del grup classe: tria de càrrecs de classe, explicar i fer complir la 
normativa del centre, desenvolupar activitats de formació social, fer el control de les 
absències i les faltes de disciplina, etc.  

 
Qualsevol qüestió  que els pares vulguin parlar o aclarir, encara que faci referència a  un  
altre professor, ha de passar pel tutor. Els tutors realitzaran, almenys, una entrevista al curs 
amb cada un dels pares/mares  dels seus alumnes. Les entrevistes poden ser sol·licitades 
tant pel tutor com pels pares a través del telèfon. Els tutors tenen una hora fixada en el seu 
horari per atendre els pares.   
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Estructura del batxillerat a l’institut 
 
Matèries comunes 
    

                                                 1r.        2n.         Contingut general de les matèries 

 
LLENGUA CATALANA I 
LITERATURA 
 

 
2 hores 

 
2 hores 

 
- Comprensió i comentari de textos. 
- Història de la literatura catalana. Autors i obres importants. 
- Lectura d’obres literàries. 
- Lèxic i gramàtica. 
- Producció de discursos orals i escrits. 
 

 
LLENGUA CASTELLANA I 
LITERATURA 
 

 
2 hores 

 
2  hores 

 
- Comprensión y comentario de textos. 
- Historia de la literatura castellana. Autores y obras importantes. 
- Lectura de obras literarias. 
- Léxico y gramática. 
- Producción de discursos orales y escritos. 
 

 
LLENGUA ANGLESA 

 
3  hores 

 
3  hores 

 
- Comprensió oral. 
- Comprensió de textos escrits. 
- Composició de textos: descriptius, narratius,  argumentatius,... 
- Gramàtica. 
 

 
FILOSOFIA  
 

2  hores       - 

 
- El saber filosòfic. 
- L’ésser humà: persona i societat. 
- L’acció: llibertat i responsabilitat. 
- La política: democràcia i ciutadania. 

 
CIÈNCIES PER AL MÓN 
CONTEMPORARI 
 

 
2 hores 

 
      - 

 
- L’espècie humana a l’univers. 
- Salut, malaltia i estils de vida. 
- Biotecnologia i societat. 
- L’espècie humana a la biosfera: desenvolupament sostenible. 
- Materials, objectes i tecnologies. 
- Informació i coneixements. 
 

 
EDUCACIÓ FÍSICA 
 

2 hores       - 

 
- Activitats físiques i entrenament. 
- Activitat física i salut. 
- Activitats fisicoesportives. 
 

 
HISTÒRIA DE LA 
FILOSOFIA 

 
       - 

 
3 hores 

 
- Filosofia antiga: Plató, Aristòtil,... 
- Filosofia moderna: Descartes, Hume, Kant,... 
- Filosofia contemporània: Marx, Nietzsche, Freud,... 
- Comentari reflexiu de textos filosòfics. 

 
HISTÒRIA D’ESPANYA 
 

       - 3  hores 

 
- Arrels històriques. 
- Evolució general del segle XIX. 
- Poder i conflicte al primer terç del segle XX: La Segona    

República i la Guerra Civil.  
- Catalunya i Espanya durant el franquisme. 
- La transició a la democràcia. 
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Matèries de modalitat:  CIÈNCIES I TECNOLOGIA 

 
 
1r. Batxillerat: 

 
TECNOLÒGIC 

 

 
 

Matemàtiques 

 
Física 

........................ 
 
Ciències de laTerra 

(Geologia) 

 
Dibuix tècnic 
..................... 

 
Química 

 
Tecnologia ind. 
.......................... 

 
Biologia 

 
CIENTÍFIC 

 

 
 
2n.. Batxillerat: 

 
TECNOLÒGIC 

 

 
 

Matemàtiques 

 
Física 

........................... 
 

Ciències de la Terra 
(Geologia) 

 
Dibuix tècnic 
..................... 

 
Química 

 
Tecnologia ind. 
.......................... 

 
Biologia 

 
CIENTÍFIC 

 

 
 
             1r.         2n.      Contingut general de les matèries 

 
MATEMÀTIQUES 
 

 
4 hores 

 
4 hores 

 
- Àlgebra: nombres reals, equacions i sistemes. 
- Geometria: trigonometria i vectors. 
- Funcions: funcions, límits i continuïtat, derivades, gràfics i 

integrals. 
 

FÍSICA 4  hores 
 

4 hores 
 

- Cinemàtica. Dinàmica. Principis de conservació. 
- Ones. Camps gravitatori i elèctric. 
- Corrent continu. Electromagnetisme. 

 
BIOLOGIA 

4 hores 
 
4 hores 
 

- La biosfera. 
- La cèl·lula. 
- Genètica i evolució. 
- Bioquímica. 
- Metabolisme. 
- Immunologia. 

 
QUÍMICA 

4 hores 
 
4 hores 
 

- Estructura interna de la matèria. 
- L’organització de la matèria des del punt de vista 
microscòpic i macroscòpic. 
- Factors que regulen l’estabilitat del sistema i llurs canvis. 
- Estudi de les reaccions químiques. 
- La química com a ciència i com a tècnica. 

TECNOLOGIA 
INDUSTRIAL 

 
4 hores 
 

4  hores 

- Recursos energètics. 
- Materials: classificació, propietats, obtenció, aplicacions 

industrials i processos de fabricació. 
- Mecanismes, màquines i sistemes mecànics, elèctrics, 

electrònics i pneumàtics. 
- Màquines tèrmiques i elèctriques. 
- Automatismes, regulació i control. 
- Elements d’organització industrial. 

 
DIBUIX TÈCNIC 
 

4 hores 4  hores 

 
- Conceptualització geomètrica. 
- Llenguatge gràfic i geomètric. 
- Dibuix tècnic i projectes. La representació tècnica. 
 

 
CIÈNCIES DE LA TERRA  
(GEOLOGIA) 
 

4 hores 4  hores 

 
- El medi ambient com a sistema. 
- Components geològics del medi ambient. 
- L’activitat humana i el medi geològic. 
- Planificació, ordenació i gestió del medi. 
 

 



Batxillerat 2018-20                8 

Matèries de modalitat:  HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS 

 
1r. Batxillerat: 

 
HUMANÍSTIC 

 
 Llatí   

Matemàtiques 
CCSS 

  Grec   
Història del Món 
Contemporani 

 

 
C.SOCIALS 

 
 Economia   

Literatura 
Catalana 

  
Economia 
d’Empresa  

  Francès  

 
2n. Batxillerat: 

 
HUMANÍSTIC 

 
 Llatí   

Matemàtiques 
CCSS 

  Grec  

Història de l’Art 
 

C.SOCIALS 
 

 Geografia   
Literatura 
Castellana 

  
Economia 
d’Empresa  

 

 
 Humanitats // C.Socials       1r.          2n.             Contingut general de les matèries 

 
LLATÍ 
 

 
4 hores 

 
4 hores 

- Origen i evolució del llatí. 
- Morfosintaxi del llatí. 
- El lèxic del llatí. 
- Lectura i traducció de textos. 
- Història i cultura del món romà. 
- La pervivència de la cultura clàssica a Europa. 

 
GREC 
 

4 hores 
 

4 hores 
 

- Iniciació a la llengua grega antiga (alfabet, vocabulari, 
morfosintaxi). 

- Descoberta de la civilització que va parlar aquesta llengua. 
- Observació dels lligams lingüístics i culturals que ens relacionen 

amb els grecs antics. 

MATEMÀTIQUES APLIC. A 
LES CIÈNCIES SOCIALS 

4  hores 
 

4 hores 
 

- Àlgebra: nombres reals, equacions, inequacions i sistemes 
- Funcions: funcions, progressions, matemàtica financera, límits i 

continuïtat, derivades, gràfics i integrals. 
- Estadística: variable unidimensional i bidimensional. 

ECONOMIA D’EMPRESA 4  hores 
 
4 hores 

 

- L’empresa i la seva organització. 
- L’àrea de producció. 
- L’àrea comercial. Introducció a la comptabilitat. 
- Normalització i legislació de la informació econòmica i financera. 
- L’anàlisi econòmica i financera. 
- El projecte empresarial. 

ECONOMIA 4  hores        - 

- El mercat: oferta, demanda, competència perfecta i imperfecta. 
- L’economia agregada: sector públic, sistema financer, sector 

exterior, mesura de l’activitat econòmica. 
- Control de l’economia, l’ocupació, el nivell de preus, l’economia 

global. 

HISTÒRIA DEL MÓN 
CONTEMPORANI 

4 hores - 

- Balanç del segle XIX fins al 1914. 
- L’època dels grans conflictes internacionals. 
- El món després de la Segona Guerra Mundial. 
- El món actual. 

 
LITERATURA CATALANA 
 

 
4 hores 
 

      - 

- De l’Edat Mitjana a la Renaixença. 
- La Renaixença: Romanticisme i Realisme. 
- El Modernisme. Del Noucentisme als anys trenta. 
- Dels anys quaranta fins a l’actualitat. 
- Lectura de sis obres literàries. 

 
FRANCÈS 
 

4 hores       - 

- Comprensió oral i escrita. 
- Llengua i societat. 
- Reflexió sobre la llengua. 
- Producció de discursos orals i escrits. 

GEOGRAFIA        - 
 
4 hores 
 

- L’espai natural i les activitats humanes: l’explotació dels recursos i 
la incidència en el territori; el desenvolupament sostenible. 

- L’espai econòmic: les activitats agrícoles, industrials i de serveis. 
- L’espai polític: l’organització del territori (municipis, comarques, 

províncies i comunitats autònomes, la Unió Europea) 
- L’espai social i cultural: l’evolució de la població, les àrees 

culturals, aliances i conflictes al món actual. 

 
HISTÒRIA DE L’ART 

       - 
 
4 hores 
 

- Teoria de l’art i línies diacròniques des de la Prehistòria a l’època 
contemporània. 

-  L’art de l’època clàssica i l’art de l’època contemporània. 
-  Anàlisi d’autors i obres. 

 
LITERATURA CASTELLANA 
 

       - 
 
4 hores 
 

-  Edad Media: narrativa; poesía; transición al Renacimiento. 
-  Siglos de Oro: poesía; narrativa; teatro. 
-  Siglos XVIII-XIX: Ilustración, Realismo y Romanticismo. 
-  Siglo XX: prosa; poesía; narrativa. Literatura hispanoamericana. 
-  Lectura de seis obras literarias. 
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3. Informació general dels Cicles Formatius de Grau 
Superior 
 
Per accedir a un cicle formatiu de formació professional cal formalitzar la sol·licitud corresponent encara que s'estiguin 
cursant altres ensenyaments en el mateix centre. Aquesta sol·licitud s'ha de presentar al centre i per a l'ensenyament demanat 
en primer lloc. 
 
Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que compleixen algun dels requisits següents: 

 tenir el títol de batxillerat, 

 tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista, 

 tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, 

 haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys. 

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir 
complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova. 
 
 

LLISTAT DE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR 

Famílies professionals Cicles Formatius de Grau Superior Hores 

Activitats físiques i esportives - Animació d'activitats físiques i esportives 2.000 

Administració i gestió 
- Administració i finances 
- Secretariat 

2.000 
1.300 

Agrària 
- Gestió forestal i del medi natural 
- Gestió i organització d'empreses agropecuàries 
- Paisatgisme i medi rural 

2.000 
2.000 
2.000 

Arts gràfiques 
- Disseny i producció editorial 
- Producció en indústries d'arts gràfiques 

2.000 
2.000 

Comerç i màrqueting 

- Comerç internacional 
- Gestió comercial i màrqueting 
- Serveis al consumidor 
- Transports i logística 

2.000 
1.400 
1.400 
2.000 

Edificació i obra civil 
- Projectes d'edificació 
- Projectes d'obra civil 
- Realització i plans d'obra 

2.000 
2.000 
1.700 

Electricitat i electrònica 

- Automatització i robòtica industrial 
- Manteniment electrònic 
- Sistemes de telecomunicació i informàtics 
- Sistemes electrotècnics i automatitzats 

2.000 
2.000 
2.000 
2.000 

Energia i aigua 
- Eficiència energètica i energia solar tèrmica 
- Energies renovables 

2.000 
2.000 

Fabricació mecànica 

- Construccions metàl·liques 
- Disseny en fabricació mecànica 
- Òptica d'ullera 
- Programació de la producció en fabricació mecànica 

2.000 
2.000 
2.000 
2.000 

Fusta, moble i suro - Disseny i moblament 2.000 

Hoteleria i turisme 

- Agències de viatges i gestió d'esdeveniments 
- Animació turística 
- Direcció de cuina 
- Direcció de serveis de restauració 
- Gestió d'allotjaments turístics 
- Guia, informació i assistències turístiques 

2.000 
1.400 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 

Imatge i so 

- Animacions en 3D, jocs i entorns interactius 
- Il·luminació, captació i tractament de la imatge 
- Producció d'audiovisuals, ràdio i espectacles 
- Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles 
- So per audiovisuals i espectacles 

2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 

Imatge personal 
- Assessoria d'imatge personal i corporativa 
- Estètica integral i benestar 
- Estilisme i direcció de perruqueria 

2.000 
2.000 
2.000 

Indústries alimentàries 
- Processos de qualitat en indústries alimentàries 
- Vitivinicultura 

2.000 
2.000 

Informàtica i comunicació 
- Administració de sistemes informàtics en xarxa 
- Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma 
- Desenvolupament d'aplicacions per a webs 

2.000 
2.000 
2.000 

Instal·lació i manteniment 

- Desenvolupament de projectes d'instal·lacions tèrmiques i de fluids 
- Manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids 
- Mecatrònica industrial 
- Prevenció de riscos professionals 

2.000 
2.000 
2.000 
2.000 

http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/menuitem.ef1906fb69d36fe8e85c7273b0c0e1a0/?vgnextoid=593137a9f4f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=593137a9f4f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/
http://www.educaweb.cat/cicles-formatius-grau-superior/esport-educacio-fisica/
http://www.educaweb.cat/cicles-formatius-grau-superior-de/administracio-finances/
http://www.educaweb.cat/cicles-formatius-grau-superior-de/secretariat/
http://www.educaweb.cat/cicles-formatius-grau-superior-de/gestio-forestal-medi-natural/
http://www.educaweb.cat/cicles-formatius-grau-superior-de/gestio-organitzacio-empreses-agropecuaries/
http://www.educaweb.cat/cicles-formatius-grau-superior-de/disseny-produccio-editorial/
http://www.educaweb.cat/cicles-formatius-grau-superior-de/produccio-industries-arts-grafiques/
http://www.educaweb.cat/cicles-formatius-grau-superior-de/comerc-internacional/
http://www.educaweb.cat/cicles-formatius-grau-superior-de/gestio-comercial-marqueting/
http://www.educaweb.cat/cicles-formatius-grau-superior-de/serveis-consumidor/
http://www.educaweb.cat/cicles-formatius-grau-superior-de/transports-logistica/
http://www.educaweb.cat/cicles-formatius-grau-superior-de/projectes-edificacio/
http://www.educaweb.cat/formacio-professional-de/realitzacio-plans-obra/
http://www.educaweb.cat/formacio-professional-de/automatitzacio-robotica-industrial/
http://www.educaweb.cat/cicles-formatius-grau-superior-de/sistemes-telecomunicacio-informatics/
http://www.educaweb.cat/cicles-formatius-grau-superior-de/eficiencia-energetica-energia-solar-termica/
http://www.educaweb.cat/cicles-formatius-grau-superior-de/energies-renovables/
http://www.educaweb.cat/cicles-formatius-grau-superior-de/desenvolupament-projectes-mecanics/
http://www.educaweb.cat/cicles-formatius-grau-superior-de/produccio-per-mecanitzacio/
http://www.educaweb.cat/cicles-formatius-grau-superior-de/agencies-viatges-gestio-esdeveniments/
http://www.educaweb.cat/cicles-formatius-grau-superior-de/animacio-turistica/
http://www.educaweb.cat/cicles-formatius-grau-superior-de/direccio-cuina/
http://www.educaweb.cat/cicles-formatius-grau-superior-de/direccio-serveis-restauracio/
http://www.educaweb.cat/cicles-formatius-grau-superior-de/gestio-allotjaments-turistics/
http://www.educaweb.cat/cicles-formatius-grau-superior-de/guia-informacio-assistencies-turistiques/
http://www.educaweb.cat/formacio-professional-de/animacions-3d-jocs-entorns-interactius/
http://www.educaweb.cat/formacio-professional-de/il-luminacio-captacio-tractament-imatge/
http://www.educaweb.cat/cicles-formatius-grau-superior-de/produccio-audiovisuals-radio-espectacles/
http://www.educaweb.cat/cicles-formatius-grau-superior-de/realitzacio-audiovisuals-espectacles/
http://www.educaweb.cat/cicles-formatius-grau-superior-de/so-per-audiovisuals-espectacles/
http://www.educaweb.cat/cicles-formatius-grau-superior-de/assessoria-imatge-personal-corporativa/
http://www.educaweb.cat/cicles-formatius-grau-superior-de/estetica-integral-benestar/
http://www.educaweb.cat/formacio-professional-de/processos-qualitat-industries-alimentaries/
http://www.educaweb.cat/cicles-formatius-grau-superior-de/administracio-sistemes-informatics/
http://www.educaweb.cat/cicles-formatius-grau-superior-de/desenvolupament-aplicacions-informatiques/
http://www.educaweb.cat/formacio-professional-de/desenvolupament-aplicacions-per-webs/
http://www.educaweb.cat/cicles-formatius-grau-superior-de/desenvolupament-projectes-instal-lacions-termiques-fluids/
http://www.educaweb.cat/formacio-professional-de/manteniment-instal-lacions-termiques-fluids/
http://www.educaweb.cat/cicles-formatius-grau-superior-de/manteniment-equips-industrials/
http://www.educaweb.cat/cicles-formatius-grau-superior-de/prevencio-riscos-professionals/
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Maritimopesquera 
- Aqüicultura 
- Supervisió i control de maquinaria marina i instal·lació de vaixell 
- Transport marítim i pesca d'altura 

2.000 
 
2.000 
2.000 

Química 

- Fabricació de productes farmacèutics i afins 
- Indústries de procés de pasta i paper 
- Laboratori d'anàlisi i de control de qualitat 
- Química ambiental 
- Química industrial 

1.400 
1.400 
2.000 
1.400 
2.000 

 Sanitat 

- Anatomia patològica i citologia 
- Audiologia protèsica 
- Dietètica 
- Documentació sanitària 
- Higiene bucodental 
- Imatge per al diagnòstic 
- Laboratori de diagnòstic clínic 
- Ortesis i pròtesis 
- Pròtesis dentals 
- Radioteràpia 
- Salut ambiental 

2.000 
2.000 
2.000 
1.400 
1.400 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
1.700 
2.000 

Seguretat i medi ambient - Educació i control ambiental 2.000 

Serveis socioculturals i a la comunitat 

- Animació sociocultural i turística 
- Educació infantil 
- Integració social 
- Interpretació de llengua de signes 
- Intervenció sociosanitària (adaptació) 

2.000 
2.000 
1.700 
2.000 
1.700 

Tèxtil, confecció i pell 
- Disseny tècnic en tèxtil i pell 
- Patronatge i moda 
- Vestuari a mida i per a espectacles 

2.000 
2.000 
2.000 

Transport i manteniment de vehicles 

- Automoció 
- Automoció (vehicles industrials) 
- Manteniment aeromecànic 
- Manteniment d'aviònica 

2.000 
2.000 
2.000 
2.000 

 
 
 
 

Proves d’accés als CFGS 
 
 
Estructura de la prova 

La prova té dues parts: 

 Part comuna: Comprèn les matèries de llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera (anglès, 

francès o alemany) i matemàtiques. 

El temps de realització d'aquesta part és de 4 hores i es desenvolupa en 2 blocs temporals, de 2 hores 
cadascun. En el primer bloc es fa la prova de llengua catalana i llengua castellana. En el segon bloc es fa la 
prova de llengua estrangera i la de matemàtiques. 

 

 Part específica: Comprèn diverses matèries agrupades en opcions. Segons la família professional o el cicle a 

què es vol accedir, cal triar dues matèries. Les proves es desenvolupen en un únic bloc de tres hores. 
La matèria educació física només podrà ser seleccionada per les persones inscrites al cicle formatiu 
d'animació d'activitats físiques i esportives. 

 
  

http://www.educaweb.cat/cicles-formatius-grau-superior-de/quimica-ambiental/
http://www.educaweb.cat/formacio-professional-de/anatomia-patologica-citologia/
http://www.educaweb.cat/formacio-professional-de/audiologia-protesica/
http://www.educaweb.cat/cicles-formatius-grau-superior-de/dietetica/
http://www.educaweb.cat/cicles-formatius-grau-superior-de/documentacio-sanitaria/
http://www.educaweb.cat/cicles-formatius-grau-superior-de/higiene-bucodental/
http://www.educaweb.cat/cicles-formatius-grau-superior-de/imatge-per-diagnostic/
http://www.educaweb.cat/cicles-formatius-grau-superior-de/laboratori-diagnostic-clinic/
http://www.educaweb.cat/formacio-professional-de/protesis-dentals/
http://www.educaweb.cat/cicles-formatius-grau-superior-de/salut-ambiental/
http://www.educaweb.cat/cicles-formatius-grau-superior-de/animacio-sociocultural/
http://www.educaweb.cat/cicles-formatius-grau-superior-de/educacio-infantil/
http://www.educaweb.cat/cicles-formatius-grau-superior-de/integracio-social/
http://www.educaweb.cat/cicles-formatius-grau-superior-de/interpretacio-llengua-signes/
http://www.educaweb.cat/formacio-professional-de/patronatge-moda/
http://www.educaweb.cat/cicles-formatius-grau-superior-de/automocio/
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4. Informació general sobre les Proves d’Accés a la 

Universitat i sobre la Preinscripció Universitària 

Estructura de la prova 

La prova d'avaluació de batxillerat per a l’accés a la universitat (PAU) s'estructura en dues fases: 

 Fase general obligatòria que consta de cinc exercicis: 

- Llengua catalana i literatura 

- Llengua castellana i literatura 

- Llengua estrangera 

- Història 

... I una matèria comuna d’opció a triar entre: 

- Llatí 

- Matemàtiques 

- Matemàtiques aplicades a les ciències socials 

- Fonaments de les arts 

 Fase específica de caràcter voluntari: 

Pots examinar-te d’un màxim de tres matèries de modalitat d’entre les següents: 

Anàlisi musical, Biologia, Ciències de la terra i del medi ambient, Cultura audiovisual, Dibuix 
artístic, Dibuix tècnic, Disseny, Economia d’empresa, Electrotècnia, Física, Fonaments de les 
arts, Geografia, Grec, Història de l’art, Història de la filosofia, Literatura castellana, Literatura 
catalana, Llatí, Matemàtiques, Matemàtiques aplicades a les ciències socials, Química i 
Tecnologia industrial. 

Les matèries comunes d’opció també poden ser objecte d’examen en la fase específica, sempre 
que no hagin estat triades a la fase general. 
 
Pel que fa a les ponderacions, la matèria comuna d'opció examinada en fase general també serà 
tinguda en compte per al càlcul de la nota d’admissió, sempre que la qualificació sigui igual o 
superior a 5. 

Les matèries examinades no han d’haver estat necessàriament cursades al batxillerat. 

 

Qualificació 

La qualificació de la fase general (QFG) és la mitjana aritmètica dels cinc exercicis. Cada un 
dels exercicis es qualifica amb una puntuació de 0 a 10 punts. 

És condició indispensable tenir una qualificació de la fase general  (QFG) igual o superior a 4 
punts per poder optar a nota d'accés. La superació de la fase general tindrà validesa indefinida. 

La qualificació de la fase general de la PAU, juntament amb la mitjana del batxillerat, dóna 
ponderadament la nota d’accés per accedir a estudis universitaris. Aquesta nota d’accés (mínim 
5 i màxim 10) té validesa indefinida. Es considera que has superat la prova d'accés a la 
universitat si obtens una nota igual o superior a 5 com a resultat de la mitjana ponderada del 
60% de la nota mitjana de batxillerat i el 40% de la qualificació de la fase general, és a dir: 
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 Nota d'accés = 0,6 QMB + 0,4 QFG 

 QMB= qualificació mitjana de batxillerat 

 QFG = qualificació de la fase general (sempre que aquesta sigui superior o igual a 4) 

La qualificació de la fase específica configura la nota d’admissió. 

S’obté de cada matèria examinada per separat, qualificada amb una puntuació de 0 a 10 punts. 
Cada matèria es considerarà superada si s'obté una qualificació igual o superior a 5. 

La nota d'admissió (mínim 5 i màxim 14) a un determinat estudi de grau incorpora les 
qualificacions de les matèries de la fase específica, ponderant-les segons el coeficient que 
correspongui (0,1 o 0,2). Cal, però, que aquestes matèries estiguin vinculades a la branca de 
coneixement en què s'inscriu el títol de grau on es fa la preinscripció. Es calcula amb la fórmula: 

 Nota d'admissió = Nota d'accés + a M1 + b M2 

M1, M2 = les dues qualificacions de matèries superades a la fase específica que, un cop 
ponderades, proporcionin una millor nota d'admissió 

 a, b = paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2) 

Les qualificacions de les matèries de la fase específica tindran validesa per a l’accés a les 
universitats catalanes durant l’any que es realitzen les proves i els dos cursos acadèmics 
següents a la superació d’aquestes. 

Pots consultar els paràmetres de ponderació als diferents estudis al Quadre de Ponderacions. 

Tot seguit es mostren quatre exemples per a la preinscripció universitària de 2012 de càlcul de la nota 
d'admissió ponderada: 

FG: Fase general 
FE: Fase específica 
CP: Coeficient de ponderació 
 
Exemple 1   

FG FE CP   

Llengua castellana 5,00 Química 6,50 0,2 1,30 

Llengua catalana 7,50 Biologia 8,50 0,2 1,70 

Anglès 6,00 Dibuix tècnic 5,00 - - 

Filosofia 7,50 Matèries ponderades 3,000 

Física 4,50 

  
PAU FG 6,100 

Expedient batxillerat 7,80 

Nota d'accés FG 7,120 

Matèries ponderades FE 3,000 

Nota d'accés FG 7,120 

NOTA D'ADMISSIÓ 10,120 

 
Aquest/a estudiant vol estudiar medicina; de les tres matèries de les quals s'ha examinat a la fase específica, dues -química i 
biologia-  són les que la universitat ha considerat més adients per cursar els estudis de grau en medicina i, per això, tenen un 
coeficient de ponderació de 0,2.  

Aquest/a estudiant té una nota d'accés de 7,120, resultat d'aplicar la fórmula següent: 
Nota d'accés = 0,6*Nota expedient batxillerat + 0,4*Nota examen PAU (fase general) 

En aquest cas, per accedir als estudis de medicina la 3a matèria, dibuix tècnic, no pondera. El resultat de la suma de la seva 
nota d'accés més la ponderació de les dues matèries, li assigna una nota d'admissió a la universitat de 10,120.  

http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/taula_ponderacions/
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Exemple 2 
   

FG FE CP   

Llengua castellana 7,00 Química 6,50 0,2 1,30 

Llengua catalana 5,50 Física 4,50 0,2 - 

Francès 6,00 
Tecnologia 
industrial 

5,00 0,1 
0,50 

Història 7,50 Matèries ponderades 1,800 

Biologia 8,50 

  
PAU FG 6,900 

Expedient batxillerat 7,80 

Nota d'accés FG 7,440 

Matèries ponderades FE 1,800 

Nota d'accés FG 7,440 

NOTA D'ADMISSIÓ 9,240 

Aquest/a estudiant vol estudiar biotecnologia; de les tres matèries de les quals s'ha examinat a la fase específica, dues -
química i física- són les que la universitat ha considerat més adients per cursar els estudis de grau en biotecnologia i, per això, 
tenen un coeficient de ponderació de 0,2.  

Aquest/a estudiant té una nota d'accés de 7,440, resultat d'aplicar la fórmula següent: 
Nota d'accés = 0,6*Nota expedient batxillerat + 0,4*Nota examen PAU (fase general) 

En aquest cas, atès que l'estudiant no ha obtingut una nota mínima de 5,000 en física, se li ponderarà per 0,1 la nota de 
tecnologia industrial. El resultat de la suma de la seva nota d'accés més la ponderació de les dues matèries, li assigna una nota 
d'admissió a la universitat de 9,240.  

 
Exemple 3  
   

FG FE CP   

Llengua castellana 7,00 Química 6,50 0,2 1,30 

Llengua catalana 6,50 Biologia 8,50 0,2 1,70 

Italià 6,00 
Ciències de la 
Terra i del medi 
ambient 

5,00 0,1 0,50 

Filosofia 7,50 Matèries ponderades 3,000 

Física 4,50 

  
PAU FG 6,300 

Expedient batxillerat 7,80 

Nota d'accés FG 7,200 

Matèries ponderades FE 3,000 

Nota d'accés FG 7,200 

NOTA D'ADMISSIÓ 10,200 

Aquest/a estudiant vol estudiar infermeria; de les tres matèries de les quals s'ha examinat a la fase específica, dues -química i 
biologia- són les que la universitat ha considerat més adients per cursar els estudis de grau en infermeria i, per això, tenen un 
coeficient de ponderació de 0,2.  

Aquest/a estudiant té una nota d'accés de 7,200, resultat d'aplicar la fórmula següent: 
Nota d'accés = 0,6*Nota expedient batxillerat + 0,4*Nota examen PAU (fase general) 

El resultat de la suma de la seva nota d'accés més la ponderació de les dues matèries, li assigna una nota d'admissió a la 
universitat de 10,200. 
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5. Exemples de ponderacions de les matèries de modalitat 

per a les PAU 
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6. Dates de preinscripció i matrícula 

 

- Període de presentació de sol·licituds de preinscripció: del 
14 al 24 de maig de 2018, ambdós inclosos.  

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la 
puntuació provisional: 5 de juny de 2018. 

- Termini per presentar una reclamació: del 6 al 8 de juny de 2018. 

- Publicació de l'oferta final: 29 de juny de 2018. 

- Publicació de la relació d'alumnes admesos i llista d'espera: 3 de 
juliol de 2018. 

- Període de matrícula ordinària per als alumnes preinscrits 
amb plaça assignada al batxillerat o de confirmació de la 
plaça assignada, en el cas dels alumnes pendents de 
l'avaluació de setembre: del 4 a l'11 de juliol de 2018, 
ambdós inclosos. 

- Període de matrícula extraordinària per als alumnes de batxillerat 
pendents de l'avaluació de setembre: del 5 al 7 de setembre de 2018, 
ambdós inclosos. 

 


