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ORIENTACIO ́ ACADE ̀MICA I 
PROFESSIONAL AL GORGS 

ORIENTACIO ́ PERSONAL: INTERESSOS, NECESSITATS I APTITUDS 

● Tutories: Classroom Orienta’t (Projecte de Recerca)- ACABAT 

● Fira Cerdanyola – TELEMÀTICA (FETA) 

● Xerrada Unportal – TELEMÀTICA (FETA) 

● Assessoraments individuals (des del centre i amb tècnics externs) – EN REALITZACIÓ 

● Xerrada Cicles Formatius – FETA (Gema Fuentes) 

 

 



TREBALL CONTINUAT AL LLARG 
DEL CURS 

TUTORIES:  
● Classroom Orienta’t (Projecte de Recerca) 
● Test “ORIENTA’T” 

 

FORA DEL CENTRE 

● Treball de l’alumne a casa: 

 Parlar amb la família de les expectatives – CLASSROOM ORIENTA’T 

 Entrevista pare/mare (activitat Llengua Catalana) – 3r TRIMESTRE 

 Elaboració currículum (activitat Llengua Castellana) – 3r TRIMESTRE 

 

 



DATES IMPORTANTS 

Preinscripció proves accés CFGM: 
del 15 al 25 de març (nascuts 

2004) 

 

Realització prova: 5 de maig 

Preinscripció ensenyaments BAT i 
CFGM:  

de l’11 al 17 de maig 

[PREINSCRIPCIÓ INTERNA] 

 

Matrícula: del 12 al 16 de juliol 



EL SISTEMA 
EDUCATIU 

DESPRÉS 
DE 

L’EDUCACIÓ 
OBLIGATÒRIA 



PARLEM DEL 
BATXILLERAT… 



ESTUDIS DE BATXILLERAT 

ESTUDIAR A CATALUNYA. Web Departament Ensenyament 

• MODALITATS 

• ESTRUCTURA 

• IOC 

• CONVALIDACIONS 

• PREMIS 

• BATXILLERAT INTERNACIONAL 

 

FITXA DE L’ETAPA EDUCATIVA 

GUIA INFORMATIVA 

https://triaeducativa.gencat.cat/ca/batxillerat/
https://triaeducativa.gencat.cat/ca/batxillerat/
https://triaeducativa.gencat.cat/ca/batxillerat/
https://triaeducativa.gencat.cat/ca/batxillerat/
https://triaeducativa.gencat.cat/ca/batxillerat/
https://www.gencat.cat/ensenyament/eac/pdf/ETAPA_BATXLOE_CA.pdf
http://www.gencat.cat/ensenyament/eac/pdf/BATXLOE_CA.pdf


BATXILLERAT. CURS 2021-2022 
DISTRIBUCIÓ HORÀRIA 



F1 BIOLOGIA 

MATEMÀTIQUES (TECNOLOGIA) 

F2 QUÍMICA 

DIBUIX TÈCNIC 

F3 CIÈNCIES DE LA TERRA (GEOLOGIA) 

FÍSICA 

F4 TECNOLOGIA INDUSTRIAL 

MATEMÀTIQUES (BIOLOGIA) 

BATXILLERAT. CURS 2021-2022 
BATXILLERAT CIÈNCIES I TECNOLOGIA 

PROVISIONAL 



2020 

MATÈRIES DE MODALITAT I 

ESPECÍFIQUES 

F1 HISTORIA MON CONTEMPORANI 

LITERATURA CATALANA 

F2 ECONOMIA  

GREC 

F3 LLATÍ 

ECONOMIA D’EMPRESA 

F4 MATEMÀTIQUES APLICADES 

LITERATURA UNIVERSAL 

BATXILLERAT. CURS 2021-2022 
BATXILLERAT HUMANISTIC I SOCIAL 

PROVISIONAL 



Psicologia-Sociologia: 2n de Batxillerat 

Estada a l’empresa/FOL: 2n de Batxillerat 

BATXILLERAT. CURS 2021-2022 
ESTRUCTURA MATÈRIES ESPECÍFIQUES 

PROVISIONAL 



F1 BIOLOGIA I 

MATEMÀTIQUES I (TECNOLOGIA) 

HISTORIA MON CONTEMPORANI 

LITERATURA CATALANA 

F2 QUÍMICA I 

DIBUIX TÈCNIC I 

ECONOMIA D’EMPRESA I 

GREC I 

F3 CIÈNCIES TERRA I (GEOLOGIA) 

FÍSICA I 

LLATÍ I 

ECONOMIA 

F4 TECNOLOGIA INDUSTRIAL I 

MATEMÀTIQUES I (BIOLOGIA) 

MATEMÀTIQUES APLICADES I 

LITERATURA UNIVERSAL 

BATXILLERAT. CURS 2021-2022 
ESTRUCTURA GLOBAL 
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F1 BIOLOGIA II 

MATEMÀTIQUES II (TECNOLOGIA) 

GEOGRAFIA 

HISTÒRIA DE L’ART 

LITERATURA CATALANA 

F2 QUÍMICA II 

ELECTROTÈCNIA 

FÍSICA II 

FOL 

GREC II 

F3 DIBUIX TÈCNIC II 

FÍSICA II 

LLATÍ II 

ECONOMIA DE L’EMPRESA II 

PSICOLOGIA-SOCIOLOGIA 

F4 TECNOLOGIA INDUSTRIAL II 

MATEMÀTIQUES II (BIOLOGIA) 

MATEMÀTIQUES APLICADES II 

LITERATURA UNIVERSAL 
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BATXILLERAT. CURS 2021-2022 
TREBALL DE RECERCA 

L’alumne ha de triar un tema per fer un TREBALL DE RECERCA, que estarà tutoritzat per un/a professor/a.  

Aquest treball, que és obligatori, contribueix a desenvolupar la capacitat de recerca adequada a aquest nivell 

d’estudis, capacitat que és imprescindible per afrontar amb èxit opcions acadèmiques posteriors.  

És possible realitzar el TdR en col·laboració amb la UAB en el programa Argó. 

 

CALENDARI (GORGS). 

● 1r Trimestre 1r Batxillerat: Sessions d’orientació (hores de tutoria) 

● A partir de desembre de 2021: Distribució de TdR a partir de les propostes de centre i les eleccions de 

l’alumnat 

● Desembre 2022 : Entrega i defensa del TdR 

http://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/guies-estudis/btx-treball-recerca.pdf
http://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/guies-estudis/btx-treball-recerca.pdf
http://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/guies-estudis/btx-treball-recerca.pdf


PROMOCIÓ CURSOS A 
BATXILLERAT 

Els alumnes passaran al segon curs quan hagin superat totes les matèries de primer curs o no tinguin 
superades dues matèries com a màxim. 

PERMANÈNCIA D’UN ANY MÉS A PRIMER CURS:  

● L'alumne que en finalitzar el primer curs de batxillerat en règim diürn tingui avaluació negativa 
en cinc o més matèries, ha de romandre un any més en el primer curs i l'ha de cursar novament 
en la seva totalitat. 

● L'alumne que ha finalitzat el primer curs de batxillerat en règim diürn amb avaluació negativa en 
tres o quatre matèries, pot matricular-se a primer sense necessitat de tornar a cursar les matèries 
que hagi superat. L'alumne també pot optar per complementar el seu horari d'assistència amb 
matèries de 2n curs. També pot optar per tornar a matricular-se íntegrament de primer curs de 
batxillerat, renunciant a totes les qualificacions obtingudes. 

PERMANÈNCIA D’UN ANY MÉS A SEGON CURS:  L'alumne que en finalitzar el segon curs de batxillerat 
tingui avaluació negativa en algunes matèries, pot matricular-se'n el curs següent sense necessitat de 
tornar a cursar les matèries ja superades. 

 



SELECTIVITAT I 
PONDERACIONS 

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

1. 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 o Matemàtiques aplicades a les 
ciències socials 
 

2. Fase específica de caràcter voluntari: Pots examinar-te d’un 
màxim de tres matèries de modalitat.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. 

 



SELECTIVITAT I 
PONDERACIONS 

2022 

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.  

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.  

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. 

http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/preinscripcio/documentacio/Ponderacions-2022.pdf
http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/preinscripcio/documentacio/Ponderacions-2022.pdf
http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/preinscripcio/documentacio/Ponderacions-2022.pdf


http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/preinscripcio/documentacio/Ponderacions-2022.pdf


SELECTIVITAT I  
PONDERACIONS 

CÀLCUL DE LA 
NOTA 

D’ADMISSIÓ  A 
LA UNIVERSITAT 



SELECTIVITAT I  
PONDERACIONS 

CÀLCUL DE LA 
NOTA 

D’ADMISSIÓ  A 
LA UNIVERSITAT 

 
EXEMPLE 



DUBTES? 
PREGUNTES? 
 
MOLTES GRÀCIES 


