
XERRADA INFORMATIVA PER A PARES I MARES

INS MONTSERRAT ROIG

HEM FINALITZAT L’ESO! HEM FINALITZAT L ESO! 
I L’ANY VINENT ... QUÈ?



L’ORIENTACIÓ DES DEL CENTRE: ACCIONS
REALITZADES A 4T ESO( A 3R JA ES COMENÇAREALITZADES A 4T ESO( A 3R JA ES COMENÇA

L´ORIENTACIÓ)



SEGON TRIMESTRE

Explicació del sistema educatiu.Consulta web: 
GENCAT CAT  ESTUDIAR A CATALUNYAGENCAT.CAT. ESTUDIAR A CATALUNYA.

Informació i difusió de la pàgina d´orientació 
creada pel Departament d´orientació del centre. 
MOODLE  del centre als  apartats:  Orienta´t i
planifico el meu futur.(Conectar-se per veure 
t t l t i l i ll  di ibl )tot el material i enllaços disponibles).



EL SISTEMA EDUCATIU EL SISTEMA EDUCATIU 



SEGON TRIMESTRE

Articles de premsa sobre la importància de 
tenir una meta i continuar estudiant: estudia tenir una meta i continuar estudiant: estudia 
el que t´agradi però estudia.

Qüestionari d´autoconeixement per saber el 
perfil personal i professional 
d´ l / (A t ü ti i  tà d alumne/a.(Aquest qüestionari  està 
web:queestudiar.cat )

Explicació dels resultats del qüestionari .p q



SEGON TRIMESTRE

- -Visita a les Escoles Velles dels alumnes AO i perfil 
PFIPFI

T ll  t   l´ ió  C  d´  j   - -Taller mou-te per l´ocupació. Cas d´un jove  
emprenedor.

-



TERCER TRIMESTRE

Informació sobre les dates  del Saló de l’Ensenyament 
.

Trobada dels alumnes 4t amb alumnes 1r  de o a a e s a es  a  a es   e 
batxillerat.

Visita  INS El Palau: cicles de grau mitjàVisita  INS El Palau: cicles de grau mitjà.
Visita INS Joan Oró de Martorell : cicles de grau 
mitjà

Entrevistes personalitzades amb les psicopedagogues 
del centre .



TERCER TRIMESTRE
T l  d   d d  l  d  i l  b Taula rodona  adreçada alumnat de cicles amb 

la   col.laboració de:

-La coordinadora de cicles  de l´INS Gabriela 
Mistral.(Sant Vicenç dels Horts)( ç )

-Exalumnes que fan diferents cicles.

Full informatiu  de les dates portes obertes: 
i f ió  b  l  di  d   b  informació  sobre els dies de portes obertes 
dels instituts de cicles i batxillerat artístic del 
Baix Llobregat.Baix Llobregat.



TERCER TRIMESTRE

Taula rodona adreçada alumnat que farà 
b t ill t l 30 i ( d t    fi )  batxillerat el 30 maig( data  per confirmar). 
Col.laboren exalumnes que cursen cicles de grau 
superior o estudis universitarissuperior o estudis universitaris.

Reunió informativa per les famíliesReunió informativa per les famílies.
Full preinscripció cicles. Triar més de 1 cicle i 
centre Es lliura al centre  primera opciócentre.Es lliura al centre , primera opció.
Accés a cicles grau SUPERIOR : es pot fer 
DIRECTAMENT AL SETEMBRE però tindran p
PREFERÈNCIA  els alumnes BATX I CAS



TERCER TRIMESTRE

CALENDARI: 
10 Maig: prova d’accés al cicle grau mitjà10 Maig: prova d accés al cicle grau mitjà.
Preinscripcions cicles de grau mitjà, 
batxillerat: del 16 al 24  maig.

.Inscripcions juliol/Repesca setembre cicles
Preinscripcions PFI del 15 al 26 maig.Preinscripcions PFI del 15 al 26 maig.
Preinscripcions cicles grau superior: 25 maig 
al 31 maig
PREGUNTES CICLES/ Segona part reunió PREGUNTES CICLES/ Segona part reunió 
batxillerat



CURRÍCULUM BATXILLERAT 
curs 2017-18: 
T b t ill tTres batxillerats:                 

1.- Ciència i tecnologia      g

2 Humanitats i ciències socials2.- Humanitats i ciències socials
3.- Artístic               fora del centre

A t d´ tAvançament d´ensenyament



Matèries comunes d’opció(obligatòriesMatèries comunes d opció(obligatòries
Les matèries comunes d’opció de cada 
modalitat per a primer i segon de batxillerat 
són: 
Ciències i tecnologia :Matemàtiques I i 
IIII 

Humanitats i ciències socials :Humanitats i ciències socials :
Humanitats Llatí I i II / 

Matemàtiques
Ciències socials Matemàtiques               

aplicades CS I i II/ Matemàtiques

Arts : Història i fonaments de les arts I i 
IIII 



RESULTATS A LES PAU  
ANY  PAU NOMBRE NOMBRE ANY  PAU NOMBRE

PRESENTATS
NOMBRE 
D´APROVATS

2016 28 27
2015 28 27
2014 26 25
2013 32 30
2012 20 19
2011 26 262011 26 26



Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament 

Sant Andreu de la Barca
Institut Monertsrat Roig 

Informació Batxillerat
Curs 2017‐2018



O SMODALITATS DE BATXILLERAT

Ciències i tecnologia
H it t  i  iè i   i lHumanitats i ciències socials
Arts

d l d’ l’La modalitat d’Art no es cursa a l’Institut Montserrat Roig



ESTRUCTURA BATXILLERATESTRUCTURA BATXILLERAT

Les matèries del  Batxillerat es classifiquen en:
Matèries comunesMatèries comunes
Matèries comunes d’opció
Matèries de modalitat
Matèries específiquesMatèries específiques



ESTRUCTURA BATXILLERATESTRUCTURA BATXILLERAT



È S CO S ’O C ÓMATÈRIES COMUNES D’OPCIÓ

L’alumne/a ha de cursar obligatòriament la matèria comuna d’opció
de la modalitat de Batxillerat triada.



MODALITAT CIÈNCIES I TECNOLOGIA
MATÈRIES DE MODALITAT



MODALITAT HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALSMODALITAT HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
MATÈRIES DE MODALITAT



MODALITAT ARTS
ÈMATÈRIES DE MODALITAT



MATÈRIES ESPECÍFIQUESMATÈRIES ESPECÍFIQUES



CONFIGURACIÓ DEL CURRÍCULUM DELS L’ALUMNESCONFIGURACIÓ DEL CURRÍCULUM DELS LALUMNES

L’alumne tria una modalitat, amb la matèria comuna d’opció, p
corresponent, les matèries de modalitat i les específiques
que cursarà a cada curs, tenint en compte l’oferta que el 

t t l j t d l’ t i l’ i t iócentre presenta per al conjunt de l’etapa i l’orientació
acadèmica rebuda del centre.

L’alumne, al final del batxillerat, ha d’haver cursat almenys
sis matèries d’una mateixa modalitat: la matèria comuna 
d’ ió d l d lit t t i d i í i d tè id’opció de la modalitat triada i, com a mínim, dues matèries
més de la seva modalitat a cada curs.

La darrera franja de quatre hores de cada curs es completa 
amb una altra matèria de modalitat, pròpia o aliena, o bé
amb dues matèries específiquesamb dues matèries específiques.



CONFIGURACIÓ DEL CURRÍCULUM DELS L’ALUMNESCONFIGURACIÓ DEL CURRÍCULUM DELS LALUMNES

Per poder impartir les matèries de modalitat i 
específiques que ofereix el centre, cal un mínim de deu 
alumnes Queden excloses d’aquesta limitació lesalumnes. Queden excloses d aquesta limitació les 
matèries comunes d’opció, el grec i la segona llengua 
estrangera per donar continuïtat al projecte lingüísticestrangera per donar continuïtat al projecte lingüístic
iniciat a l’ESO. Per a la resta de matèries que no arribin 
al mínim de deu alumnes, el centre els pot adreçar a p ç
cursar-les a través de l’IOC.



ÈMATÈRIES QUE ES PODEN CURSAR A L’IOC

Els alumnes matriculats en centres ordinaris poden 
cursar alguna matèria de modalitat específica a travéscursar alguna matèria de modalitat específica a través 
del batxillerat a distància, si per raons organitzatives 
l’alumne no pot cursar-les en el seu centre ordinari, amb p
un màxim de dues matèries per alumne i curs.
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