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ASPECTES GENERALS  
 
El batxillerat ofereix una formació general i especialitzada amb la finalitat de: 

- Continuar posteriorment Estudis Universitaris. 
- Cursar un Cicle Formatiu de Grau Superior. 
- Incorporar-se al Món Laboral. 

 
Per accedir al batxillerat en qualsevol de les seves modalitats cal estar en possessió 
del títol de graduat en educació secundària. També hi pot accedir l’alumnat que hagi 
obtingut el títol de Tècnic un cop superat un Cicle Formatiu de Grau Mitjà.  El 
batxillerat forma part de l’educació secundària postobligatòria i es distribueix en dos 
cursos acadèmics, durant els quals es cursen matèries de tres tipus: 

- Matèries comunes a totes les modalitats de batxillerat. 
- Matèries de modalitat , corresponent a l’opció escollida per l’alumne/a. 
- Matèries específiques  a escollir, dintre de cada modalitat, entre l’oferta 

educativa del Centre. 
 
Els/les alumnes poden romandre al batxillerat en règim diürn un màxim de quatre 
anys, consecutius o no. 
 
MATÈRIES COMUNES 
 
Són cursades per tots els alumnes, amb independència de la modalitat de batxillerat 
que escullin.  
 

Matèries 1r cu rs Hores / 
setmana  

Matèries 2n curs  Hores / 
setmana  

Ll. Catalana i Literatura 2 Ll. Catalana i Literatura 2 
Ll. Castellana i Literatura 2 Ll. Castellana i Literatura 2 
Ll. Anglesa 3 Ll. Anglesa 3 
Filosofia  2 Història de la Filosofia 3 
Educació Física 2 Història 3 
Ciències per al món contemporani 2   
Tutoria 1 Tutoria 1 
Total  14 Total  14 
 
 
MATÈRIES COMUNES D’OPCIÓ, DE MODALITAT I ESPECÍFIQU ES 
 
Corresponen a un total de 16 hores lectives, tant a 1r com a 2n. A l’Institut Vidreres es 
cursen dues modalitats de batxillerat: 

- Humanitats i Ciències Socials 
- Ciències i Tecnologia 

La modalitat d’Humanitats i Ciències Socials s’adreça a l’alumnat amb inquietuds 
relacionades amb els estudis lingüístics i literaris, la filosofia, les manifestacions 
culturals, les ciències socials, jurídiques, polítiques i econòmiques, la gestió i 
administració pública, la comunicació, les relacions públiques, la publicitat, el turisme i 
altres serveis d’oci. 
 
La modalitat de Ciències i Tecnologia s’adreça a l’alumnat interessat per les ciències 
experimentals, les matemàtiques, els estudis relacionats amb continguts 
cientificosanitaris i el món dels processos tecnològics i dels materials, instruments, 
aparells i màquines que s’utilitzen en la producció de béns i serveis. 
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Matèries comunes d’opció (4h setmanals): 
 

Modalitat de Batxillerat  Matèria comuna d’opció  
Humanitats i Humanitats Llatí I i II 

Ciències Socials Ciències Socials Matemàtiques aplicades a les CC. SS. I i II 
Ciències i Tecnologia Matemàtiques I i II 

Arts Història i Fonaments de les Arts I i II 
 
Matèries de modalitat (4h setmanals):  
 

Ciències i Tecnologia  Humanitats i Ciències Socials  
 
Biologia I i II 
Ciències de la Terra (Geologia) I i II 
Dibuix Tècnic I i II 
Electrotècnia 
Física I i II 
Matemàtiques I i II 
Química I i II 
Tecnologia Industrial I i II 
 

 
Economia 
Economia de l’empresa I i II 
Geografia 
Grec I i II 
Història de l’Art 
Història del món contemporani 
Literatura castellana 
Literatura catalana 
Literatura universal 
Llatí I i II 
Matemàtiques aplic. a les CC.SS. I i II 
 

 
Matèries específiques (2h setmanals): 
 

Ciències i Tecnologia  Humanitats i Ciències Socials  
 

Psicologia 
Sociologia 

Estada a l’Empresa** 
 

 
Psicologia 
Sociologia 

Segona llengua estrangera (Francès)* 
Comunicació i Cultura (Opt. Centre) 

Formació i orientació laboral (FOL. Opt. Centre) 
Estada a l’Empresa** 

 
 

*Per poder cursar la matèria de Francès  s’ha de complir algun dels següents requisits: 
- Haver cursat i aprovat Francès com a matèria optativa durant l’etapa d’ESO. 
- Estar en possessió d’una certificació vàlida de coneixements en llengua 

francesa equivalents als requerits per superar aquesta matèria a 4t d’ESO. 
 
**La matèria Estada a l’Empresa  es desenvolupa fora de l’horari lectiu i té una durada 
de 70 hores. Durant el segon trimestre de 1r curs, es fa una tria de 15 a 20 alumnes 
(segons disponibilitat dels centres de treball) entre aquells que en el moment de 
matricular-se hagin sol·licitat cursar aquesta matèria. La selecció s’efectua en funció 
de l’expedient acadèmic i les pràctiques a l’empresa tenen lloc entre els mesos de juny 
i juliol en el pas de 1r a 2n curs. La matèria s’avalua conjuntament entre el professor/a 
tutor/a d’estada a l’empresa de l’Institut, i el responsable del centre de treball. A l’hora 
de calcular la nota final del batxillerat, s’obtindrà la mitjana de qualificacions afegint-hi 
aquesta matèria en el cas d’aquells alumnes que l’hagin cursat.  
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DISTRIBUCIÓ HORÀRIA DE MATÈRIES COMUNES D’OPCIÓ, DE  MODALITAT I 
ESPECÍFIQUES A L’INSTITUT VIDRERES 
 
 
1r Batxillerat (Curs 2020-21) 
 
Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials 
 

FRANGES ITINERARI HUMANITATS  ITINERARI C. SOCIALS 
 

Matèria comuna 
d’opció 

(4h) 
 

 
 

Llatí I 
 

 

 
 

Matemàtiques Aplicades CC. SS. I 

 
Matèria de 
modalitat 

(4h) 
 

 
 

Literat. Universal  o  Literat. Castellana  
 

 
 

Economia de l’Empresa I 

 
Matèria de 
modalitat 

(4h) 
 

 
 

Grec I    o     Economia 

 
Matèria de 
modalitat o 
específica 

(4h o 2h+2h) 
 

 
 

Història món contemporani   o   Francès    o    Comunicació i Cultura + FOL 
                          (4h)                             (4h)                               (2h)               (2h) 
                        

 
 
Modalitat de Ciències i Tecnologia 
 

FRANGES ITINERARI CIÈNCIES ITINERARI TECNOLOGIA  
 

Matèria comuna 
d’opció 

(4h) 
 

 
 

Matemàtiques I 
 

 

 
 

Matemàtiques I 

 
Matèria de 
modalitat 

(4h) 
 

Física I  o  C. de la Terra (Geologia) I Física I 

 
Matèria de 
modalitat 

(4h) 
 

 
 

Biologia I     o     Tecnologia Industrial I 

 
Matèria de 
modalitat o 
específica 

(4h) 
 

 
 

Química I     o     Dibuix Tècnic I 
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2n Batxillerat (Curs 2020-21) 
 
 
Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials 
 

FRANGES ITINERARI HUMANITATS  ITINERARI C. SOCIALS  
 

Matèria comuna 
d’opció 

(4h) 
 

 
 

Llatí II  
 

 

 
 

Matemàtiques Aplicades CC. SS. II  

 
Matèria de 
modalitat 

(4h) 
 

 
 

Literatura Catalana  
 

 
 

Economia de l’Empresa II  

 
Matèria de 
modalitat 

(4h) 
 

 
 

Grec II    o    Geografia  

 
Matèria de 
modalitat o 
específica 

(4h o 2h+2h) 
 

 
 

Història de l’Art      o     Psicologia + Sociologia 
                                     (2h)              (2h) 

                                                                                

 
 
 
Modalitat de Ciències i Tecnologia 
 

FRANGES ITINERARI CIÈNCIES ITINERARI TECNOLOGIA  
 

Matèria comuna 
d’opció 

(4h) 
 

 
 

Matemàtiques II  
 

 

 
 

Matemàtiques II  

 
Matèria de 
modalitat 

(4h) 
 

Física II  o C. de la Terra (Geologia) II  Física II  

 
Matèria de 
modalitat 

(4h) 
 

 
 

Biologia  II     o     Tecnologia Industrial II      

 
Matèria de 
modalitat o 
específica 

(4h o 2h+2h) 
 

 
 

Química II  o Psicologia + Sociologia 
            (4h)                (2h)              (2h) 

 
 
Química II  o  Dibuix Tècnic II   o  Electrotècnia  
       (4h)                      (4h)                       (4h) 

 
En negreta i subratllades, matèries de les quals els  alumnes es poden examinar a les proves 
d’accés a la universitat (PAU).  
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EL TREBALL DE RECERCA 
 
El treball de recerca consisteix en una tasca individual d’investigació en la qual 
l’alumne/a haurà de demostrar la seva habilitat per tal de buscar informació, 
estructurar-la, analitzar-la i treure’n conclusions pròpies. Aquest treball és obligatori, 
cal aprovar-lo per obtenir el títol de batxiller i suposa un 10% de la qualificació final que 
s’obtindrà en acabar els estudis de batxillerat. 
 
Durant les primeres setmanes del curs 1r de batxillerat, a les sessions de tutoria, es 
repassen alguns d’aquests aspectes metodològics fonamentals. 
 
És convenient considerar en el treball de recerca les etapes o fases següents: 

- Elecció del tema i concreció de la qüestió a investigar. 
- Plantejament de les qüestions relacionades amb el tema escollit. 
- Planificació de la recerca. 
- Cerca d’informació. 
- Processament de la informació. 
- Síntesi de la investigació i explicació dels resultats. 
- Revisió i supervisió de la feina feta. 
- Presentació de l’informe: redacció del treball i exposició oral. 

 
Durant les diverses fases de realització del treball els alumnes són assessorats i 
supervisats per un/una professor/a tutor/a del treball. A més de l’orientació sobre les 
tècniques habituals emprades en qualsevol recerca, els tutors/es del treball han de 
vetllar perquè l’alumne/a faci les tasques amb regularitat, utilitzi correctament les fonts 
d’informació, faci la correcta selecció de la informació i estructuri adequadament la 
presentació final. A tal fi, es realitzaran entrevistes i trobades periòdiques per fer el 
seguiment del treball i establir fites per a les pròximes trobades. El/la tutor/a del treball 
de recerca ha de ser present en totes les fases abans esmentades. 
 
A continuació es presenta un calendari orientatiu que resumeix les etapes fonamentals 
que s’han d’anar desenvolupant al llarg de l’execució del treball durant el 1r curs de 
batxillerat. 
 
OCTUBRE 

- Proposta de treball. Assignació de tutor/a i primera entrevista. 
 
NOVEMBRE 

- Establiment de les pautes de seguiment i metodologia de treball. 
- Elaboració del primer esborrany de guió del treball. 

 
DESEMBRE – GENER - FEBRER 

- Reunions amb el tutor/a de treball. 
- Desenvolupament de la recerca bibliogràfica i/o experimental, recollida de dades i 

classificació de la informació segons el guió elaborat. 
- Seguiment per part del tutor/a de les tasques i activitats realitzades. 

 
MARÇ  

- Completar la recerca bibliogràfica i/o experimental. 
- Elaboració del guió definitiu del treball. 
- Seguiment per part del tutor/a de les tasques i activitats realitzades. 

 
ABRIL  

- Inici de la redacció del treball. 
- Finalització de la recollida i tractament de dades bibliogràfiques i/o experimentals. 
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MAIG 

- Redacció definitiva del treball. 
- Presentació al professor-tutor de TR dels esborranys de redacció per tal que aquests 

els puguin anar corregint. 
- Finalització del treball. 
- Lliurament de la memòria escrita (darrera setmana de maig o primera de juny). 

 
JUNY 

- Exposicions orals (segona o tercera setmana). 
- Lliurament de les qualificacions amb el butlletí de notes de l’avaluació final de 1r Btx. 

 
SETEMBRE 

- Lliurament del treball per part dels alumnes que no hagin aprovat al juny, recollint les 
modificacions pertinents segons les indicacions del/la tutor/a del treball 

 
 
CANVI DE MATÈRIES O DE MODALITAT DE BATXILLERAT  
 
Durant el primer mes de classe, els/les alumnes de 1r curs poden sol·licitar el canvi 
d’alguna de les matèries de modalitat o de les optatives que hagin triat, sempre i quan 
la raó sigui justificada i estigui d’acord amb l’estructura organitzativa del Centre. De la 
mateixa manera, durant el mateix període es pot sol·licitar una modalitat diferent a la 
triada inicialment. 
 
En matricular-se del segon curs l’alumne/a pot sol·licitar un canvi de modalitat. 
Aleshores haurà de cursar tres de les matèries de la nova modalitat corresponents a 
segon curs i en acabar l’etapa ha de superar quatre o més de les matèries pròpies 
d’aquesta nova modalitat. S’ha de tenir en compte que en el cas de les matèries que 
es cursin durant dos anys l’alumne/a haurà de posar-se al dia dels coneixements 
essencials que s’hagin assolit a primer. En tot cas, si l’alumne té matèries pendents de 
primer, el canvi de modalitat no l’eximeix del deure de recuperar-les a segon per tal 
d’obtenir el títol de batxiller. 
 
 
AVALUACIÓ I PROMOCIÓ  
 
A començaments del 1r curs, els diferents professors/es informaran als alumnes sobre 
els criteris d’avaluació de cada matèria. Les qualificacions de les mateixes s’expressen 
en nombres enters (sense decimals) de 0 al 10, de manera que es consideren 
superades les matèries amb qualificacions iguals o superiors a 5. En finalitzar cada 
trimestre es lliurarà un butlletí de notes. 
 
Els/les alumnes passen a segon curs quan han superat totes les matèries cursades o 
tenen avaluació negativa de dues matèries com a màxim. L’alumnat que passi al 
segon curs sense haver superat totes les matèries, s’ha de matricular de les matèries 
pendents del curs anterior. L’Institut estableix dues convocatòries de recuperació de 
les matèries pendents de primer: la primera després de vacances de Setmana Santa i, 
en cas de no haver superat alguna d’elles, la segona al juny durant el període de 
realització proves d’avaluació extraordinària de 2n de batxillerat.  
 
Els/les alumnes que no passin a segon curs han de romandre un any més a primer, i 
l’han de cursar complet si el nombre de matèries amb avaluació negativa és superior a 
quatre (és a dir, cinc o més). Si l’alumne/a no passa a segon i té avaluació negativa en 
tres o quatre matèries pot optar per una de les següents opcions:  
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o Matricular-se a 1r curs de batxillerat en la seva totalitat renunciant a totes les 

qualificacions obtingudes. 
o Matricular-se a 1r curs només de les tres o quatre matèries en què s’hagi 

obtingut avaluació negativa. (En aquest cas, l’alumne/a pot optar per 
complementar el seu horari d’assistència a les altres matèries, sense 
formalitzar la matrícula d’aquestes, voluntàriament i en funció de les 
disponibilitats organitzatives del Centre) 

 
L’alumnat que en finalitzar el segon curs tingui avaluació negativa en algunes matèries 
es pot matricular d’aquestes sense necessitat de tornar a cursar les ja superades. Si 
l’alumne/a que hagi de repetir segon curs té superat el treball de recerca i/o l’estada a 
l’empresa, no els ha de repetir. 
 
Per obtenir el títol de batxiller és necessària l’avaluació positiva en totes les matèries 
dels dos cursos, inclòs el treball de recerca. La qualificació final del batxillerat 
s’obtindrà de la mitjana ponderada de totes les matèries dels dos cursos (excepte la 
Religió si és que l’ha cursat) segons estableixi la normativa vigent. 
 
 
BATXILLERAT A DISTÀNCIA  
 
A més de l’opció tradicional de cursar el batxillerat de forma presencial, aquests 
estudis es poden fer a distància, per via telemàtica, a través de l’Institut Obert de 
Catalunya (IOC). Aquesta opció permet tenir més flexibilitat i adaptació a les 
circumstàncies personals, familiars i laborals de cada alumne/a. En aquest batxillerat 
no s’apliquen les normes de pas de curs establertes de forma general. 
 
 
CONVALIDACIONS AMB ESTUDIS DE MÚSICA I DANSA  
 
L’alumnat que cursi una de les modalitats de batxillerat, i que a més estigui fent algun 
dels sis cursos dels ensenyaments professionals de música o dansa en un centre 
oficial , se li pot reconèixer, si ho demana a l’inici de curs, una matèria específica del 
batxillerat o una matèria de modalitat. Les possibilitats de convalidació són les 
següents: 

- Convalidar una matèria de modalitat, només a un dels dos cursos. 
- Convalidar una matèria específica, en aquest cas als dos cursos de batxillerat. 

 
En tots dos casos, el càlcul de la qualificació final de batxillerat es farà en funció de les 
matèries que l’alumne/a hagi cursat durant els dos cursos de l’etapa. 
 
 
DESPRÉS DEL BATXILLERAT  
 
En acabar aquests estudis, els i les estudiants que hagin superat totes les matèries 
cursades (incloent-hi el treball de recerca) rebran el títol de batxiller. Amb aquest títol 
es pot accedir a: 

- La universitat (un cop aprovades les proves d’accés, PAU). 
- Un cicle formatiu de grau superior. 
- Ensenyaments superiors artístics o d’esports. 
- El món laboral. 
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PAU: PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT  
 
 
Estructura de la prova 
 
La prova d’accés a la universitat i que en principi es mantindrà l’any 2017 s’estructura 
en dues fases:  

 una fase general  obligatòria  
 una fase específica  de caràcter voluntari  

Els exàmens de les PAU es realitzen al llarg de tres dies consecutius (matí i tarda) 
 
Fase general  
 
Consta de cinc exercicis:  

1. Llengua catalana i literatura  
2. Llengua castellana i literatura  
3. Llengua estrangera  
4. Història   
5. Una matèria de modalitat de batxillerat (comuna d’opció) triada per l’estudiant  

 
Fase específica  
 
Cada estudiant pot examinar-se d’un màxim de tres matèries  de modalitat de 
batxillerat, distintes a l’examinada en la fase general.  
 
Qualificació de la fase general i Nota d’accés 
 
La qualificació de la fase general (QFG)  és la mitjana aritmètica dels 5 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.  
Nota d’accés.  Es considera que un estudiant ha superat la prova d’accés a la 
universitat si obté 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:  

  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)  

  Aquesta nota d’accés (mínim 5 i màxim 10) té validesa indefinida.  
 
Qualificació de la fase específica 
 
Cada estudiant pot examinar-se d’un màxim de tres matèries  de modalitat de 
batxillerat, distintes a l’examinada en la fase general.  
Cada matèria examinada com a fase específica serà qualificada per separat, amb una 
puntuació de 0 a 10 punts. 
 Es considerarà superada cada matèria  si s’obté una qualificació igual o superior a 5.  
Les qualificacions de les matèries de la fase espec ífica tenen validesa per als 
dos cursos acadèmics següents.  
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Nota d’admissió. El model d’accés a la universitat diferencia entre la superació de 
les PAU i el procediment d’admissió : l’estudiant obté una nota d’admissió específica 
per a cada títol de grau i universitat on sol·liciti ser admès. 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 = dues millors qualificacions de matèries superades a la fase específica  
a, b = paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 
0,2)  

 
Els paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat adscrites a 
les branques de coneixement dels títols de grau, que seran d’aplicació per a l’accés a 
la universitat en la preinscripció de 2019 (i previsiblement també el 2020), es poden 
consultar al web: http://www.gencat.cat/universitats/preinscripcio. 
 
 
ELS ESTUDIS UNIVERSITARIS 
 
El sis tema universitari actual es basa en 2 cicles principals: el grau i el postgrau. 
 
- El grau : Té per finalitat l’obtenció d’una formació de caràcter general orientada a la 

preparació per a l’exercici d’activitats de caràcter professional. Els plans d’estudis 
tenen una durada de 240 crèdits  (un crèdit ECTS equival a 25-30 hores) i 
contenen una formació teòrica i pràctica distribuïda en les matèries següents: 
formació bàsica, matèries obligatòries, matèries optatives, pràctiques externes i 
treball final de grau. Els estudis universitaris de grau estan adscrits a una de les 
branques següents:  

� arts i humanitats  
� ciències 
� ciències de la salut  
� ciències socials i jurídiques  
� enginyeria i arquitectura  

El període d’estudi és de 4 anys (excepte Medicina i Arquitectura). El títol oficial 
que s’obté és el de graduat/ada , i amb aquest es podrà accedir directament al 
mercat de treball. 
 
- El postgrau:  

 
o Màster.  Els estudis de màster tenen la finalitat que l’estudiant adquireixi 

una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, 
orientada a l’especialització acadèmica o professional, o bé promoure la 
iniciació de tasques investigadores. Els plans d’estudis tindran una 
durada d’entre 60 i 120 crèdits (1 o 2 anys) i contindran tota la formació 
teòrica i pràctica que l’estudiant hagi d’adquirir i que serà distribuïda de 
la manera següent: matèries obligatòries, matèries optatives, seminaris, 
pràctiques externes, treballs dirigits i treball fi de màster. 
 

o Doctorat.  Per obtenir el títol de Doctor/a  caldrà haver fet 300 crèdits 
entre els estudis de grau i postgrau i presentar una tesi doctoral. 
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Aquest sistema comporta també una nova manera d’ensenyar a la Universitat. Si fins 
ara el sistema d’ensenyament clàssic es basava en la lliçó magistral i la presa d’apunts 
per part de l’estudiant, ara tot això canvia. No és tan important mesurar el que el 
professor ensenya sinó el que l’estudiant aprèn i sap fer. S’aposta per donar eines a 
l’estudiant que el capacitin per a un aprenentatge autònom que li permeti adaptar-se 
als canvis i posar-se contínuament al dia.  
 
En aquest sentit, cal recordar que el coneixement d’una segona llengua estrangera, en 
particular l’anglès , serà més necessari que mai. Qui arribi a la universitat amb un 
coneixement deficient de l’anglès s’haurà d’esforçar per millorar-lo abans de finalitzar 
els estudis per poder obtenir el títol. 
 
 
ELS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR  

La formació professional capacita per a l’exercici qualificat de diverses professions i 
proporciona la formació necessària per: 

- Adquirir la competència professional pròpia de cada títol 
- Comprendre l’organització i les característiques del sector corresponent. 

 
S’organitza en cicles formatius de grau mitjà  o de grau superior . Els cicles s’agrupen 
en famílies professionals i tenen una durada variable: n’hi ha de 2.000 i 1.400 hores. 
Una part d’aquestes hores es destina a la formació en un centre educatiu i una alta 
part a la formació en centres de treball. Un cicle formatiu de 1.400 hores correspon a 
un curs acadèmic, mentre que els de 2.000 son de dos cursos. Amb la superació d’un 
cicle formatiu de grau mitjà s’obté el títol de tècnic  i amb la superació d’un de grau 
superior, el de tècnic superior . 
 
Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que tinguin el títol de 
batxillerat, o bé el títol de tècnic de formació professional o tècnic de formació 
professional o tècnic especialista. Les persones que no compleixen aquests requisits 
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. Per cursar un cicle cal 
formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l’ensenyament demanat en primer 
lloc. Quan el nombre de sol·licituds és superior a l’oferta, les peticions s’ordenen, dins 
de cada via d’accés i d’acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació 
mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l’accés al cicle. 
 
Les persones que superen un cicle de grau superior obtenen el títol de tècnic superior, 
que els permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau o al món laboral. 
Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la 
convalidació de crèdits universitaris ECTS. Per a més informació, podeu consultar el 
web de “canal universitats”. 
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ALGUNES RECOMANACIONS FINALS  
 

- Tenir clara l’oferta d’estudis universitaris i de CFGS per determinar quin és l’àmbit 
de coneixement que més t’interessa. A partir d’aquí, triar la modalitat que vols 
cursar. Comentar amb la teva família els teus interessos i expectatives de futur per 
acabar de perfilar la tria. 

- No escollir les matèries de modalitat o optatives en funció de la seva suposada 
dificultat.  

- És recomanable saber quines matèries s’imparteixen en el primer o primers cursos 
dels estudis universitaris que es vulguin cursar per triar de manera més raonable i 
coherent les matèries de modalitat i optatives. Consulta les adreces de pàgines 
web indicades a l’apartat següent. 

- Determinats cicles formatius de grau superior requereixen uns coneixements 
específics propis d’alguna matèria de modalitat de batxillerat. Consulta la 
informació sobre CFGS a les adreces web indicades. 

- Els estudis de batxillerat tenen un fort component teòric i requereixen uns hàbits 
d’estudi que en determinat tipus d’alumnes que acaben l’ESO no estan del tot 
assolits.  

- Matèries del batxillerat tecnològic: requereixen un bon nivell de física i 
matemàtiques. 

- Alguns estudis dintre de l’àmbit tecnològic requereixen coneixements de química. 
- Si es volen seguir estudis superiors o de CFGS relacionats amb l’economia i 

l’empresa es recomana escollir la matèria d’economia a 1r. 
- El complement d’una segona llengua estrangera és útil en la formació universitària 

relacionada amb l’estudi de les llengües. També en determinats CFGS, com per 
exemple els de la família d’Hostaleria i Turisme. 

- És necessari un bon coneixement de les matèries relacionades amb la Història en 
la majoria d’estudis superiors d’Arts i Humanitats. 

- Els cicles formatius de grau superior permeten també l’accés a estudis 
universitaris. En aquest cas, és possible que per arribar a la nota d’admissió 
demanada d’un estudi universitari, l’alumne/a s’hagi d’examinar d’alguna matèria 
de batxillerat a la fase específica de les PAU.   

- No oblidar que caldrà tenir un bon domini de la llengua anglesa  si es volen 
seguir estudis universitaris o cursar determinats CFGS. 
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ADRECES ÚTILS PER A L’ORIENTACIÓ I LA TRIA DE MODAL ITAT 
 
Informació general i sobre el Batxillerat: 
 
- http://queestudiar.gencat.cat/ca/index.html  (Estudiar a Catalunya) 
- http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/ 
 
Informació general sobre Cicles Formatius: 
 
- http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/ 

 
Estudis universitaris i PAU  
 
- http://universitats.gencat.cat/ca/inici (web sobre accés a la universitat, oferta 

formativa a les universitats públiques i privades catalanes, cercador d’estudis 
universitaris i informació sobre les PAU) 

- www.unportal.net (eina de cerca de l’oferta formativa a les universitats catalanes; 
l’accés a determinades informacions és de pagament) 

 
Universitats públiques: 
 
UdG. Universitat de Girona: https://www.udg.edu/ca/ 
UAB. Universitat Autònoma de Barcelona: www.uab.cat 
UB. Universitat de Barcelona: www.ub.edu 
UPC. Universitat Politècnica de Catalunya: www.upc.edu 
UPF. Universitat Pompeu Fabra: www.upf.edu 
UdL. Universitat de Lleida: www.udl.es 
URV. Universitat Rovira i Virgili: www.urv.cat 
 
Universitat no presencial: 
 
UOC. Universitat Oberta de Catalunya: www.uoc.edu 
 
Universitats privades: 
 
URL. Universitat Ramon Llull: www.url.edu 
Uvic. Universitat de Vic: www.uvic.cat 
UIC. Universitat Internacional de Catalunya: www.uic.es 
UAO. Universitat Abat Oliva CEU. http://www.uaoceu.es/?set_language=ca  
 
 

 
 


