
Orientació de 4t
Cicles / Batxillerat

Institut El Pedró de l’Escala



ESO i Batxillerat a l’Escala

Construïm junts el 
futur dels vostres 

fills.



Factors per a la presa de decisions: 
Normativa d’Avaluació d’ESO

Curs 2018-19 (ENS/108/2018) del 4 de juliol.

Avaluacions final ordinària i extraordinària al 
juny.

Cal considerar com a un criteri essencial 
d’acreditació de l’etapa que l’alumne hagi assolit 
les competències bàsiques.



Document Orientador



SISTEMA EDUCATIU



Sortides acadèmiques sense el graduat (GESO)

INS Proves anuals 
completar ESO 

GES
Graduat en ESO

Prova accés 
Grau Mitjà

Programes 
juvenils

Repetició de curs. Haver cursat 4t 
ESO.

Requisit tenir 18 
anys.

Durant els 2 anys 
següents.

Màxim 5 
assignatures 
suspeses.

Principis de març.

Presencial: Escola 
adults. 

Ensenyament a 
distància: IOC.

Edat:  18 anys. 

Proves lliures
(matrícula març i 
exàmens maig).

Edat: 17 anys. 

PFI / PTT
“Auxiliar de 
vendes, oficina i 
atenció al públic 
”L’Escala”.

Edat: 16-21 anys.

-S.O.C



Sortides acadèmiques ESO:
CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Principis generals: 
● Nota: Mitjana 1r a 3r ESO
● Escollir entre 24 famílies professionals. 
● Es distribueix en dos cursos acadèmics.
● Títol: tècnic/a auxiliar.

Proves 
generals

Proves 
específiques



           BATXILLERAT
Principis generals:
● El Batxillerat forma part de l’educació postobligatòria
● Es distribueix en dos cursos acadèmics
● Els alumnes poden romandre al batxillerat un màxim de quatre anys, 

consecutius o no.



BATXILLERAT
Estructura:
Les modalitats del batxillerat són:

● Arts (no es cursa al nostre institut)
○ Arts plàstiques (disseny i imatge).
○ Arts escèniques (música i dansa).

● Ciències i tecnologia.
● Humanitats i ciències socials.

                          



BATXILLERAT
El batxillerat s’organitza en: 
 
Matèries comunes
 
Matèries de modalitat               
 
Matèries optatives 
                          



1r BATXILLERAT
                          Itinerari/Matèria Modalitat Específica Específica Específica

Científic Matemàtiques Física Química Biologia

Tecnològic Matemàtiques Física Tecnologia 
industrial Dibuix tècnic

Lingüístic Llatí Grec Literatura 
castellana

Història del món 
contemporani / 

Francès

Socioeconòmic
Matemàtiques 
aplicades a les 
ciències socials

Economia Economia 
d’empresa

Història del món 
contemporani / 

Francès



Avaluació i promoció                                            
en l’etapa de Batxillerat

Pas de 1r a 2n de BATX:
● Màxim dues matèries suspeses.

Final de Batxillerat
● Cal tenir totes les matèries aprovades per acreditar.
● Qualificacions numèriques senceres de 0 a 10.

Proves extraordinàries 
Qualificació global de Batxillerat amb dues xifres decimals. Possibilitat de 
matrícula d’honor.
Màxim quatre cursos per cursar el batxillerat en règim diürn.

                          



Premis Extraordinaris de Batxillerat
Reconeixement oficial dels mèrits de l’alumnat que demostra 
una preparació d’excel·lència en aquesta etapa.
Aquest reconeixement:

-Consta a l’expedient de l’alumne.
-Exempció de taxes universitàries 1r curs.
-Permet optar al Premi Nacional de Bachillerato del MEC.

Requisits:
-Qualificació mitjana BATX igual o superior a 8’75.

Proves:
-Proves específiques (calendari a determinar)

                          



Informació del Departament 
d’Ensenyament 

El Departament d'Educació impulsa el projecte “Al teu costat en la tria educativa” per 
oferir, en format virtual, el servei d'informació i orientació acadèmica que cada any oferia en 
el marc del Saló de l'Ensenyament. 

Servei gratuït d'atenció telefònica 
Telèfon 900 929 299, de 10 a 13 hores i de 15 a 18 hores.
Un equip d'orientadors professionals, de forma voluntària, atendran els alumnes de 4t d’ESO i/o les seves famílies, per resoldre qualsevol dubte.
 
 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/actualitat/orientacio/


Estudiar a Catalunya Web de la Generalitat de Catalunya amb l’oferta d’estudis, informació 
sobre preinscripció i recursos d’orientació educativa i professional.

Unportal Porta d’informació i orientació de l’Educació postobligatòria (CFGM i CFGS) a 
Catalunya i Superior (Graus i Màsters) a Catalunya. Disposa d’un potent cercador amb 
informació bàsica (plans d’estudi, notes de tall preus, programes de mobilitat,..) i 
complementària  actualitzada ( taxes inserció laboral, rendiment acadèmic,...)

Proves Accés Cicles Formatius Enllaç a la convocatòria de les proves d’accés als Cicles 
Formatius de Grau Mitjà i Superior.

Taules de ponderació Taules de ponderacions de les matèries de modalitat de 2n de 
Batxillerat  per a l’accés a la Universitat.

Notes de tall 2019  Notes de tall per a l’accés als diferents graus universitaris.

                          

Enllaços

http://queestudiar.gencat.cat/ca/index.html
https://www.unportal.net/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/
http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/taula_ponderacions/
http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/llistes_i_notes/


Per a qualsevol dubte contacteu amb el vostre tutor/a.


