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1./ INTRODUCCIÓ
DUBTES?

■Començar a treballar? Continuar estudiant? 
■CFGM o BTX.?
■Si faig un cicle, quin?
■Si faig un BTX. quin?

OBJECTIU: TRIAR AMB CONSCIÈNCIA A PARTIR DE LES NOSTRES 
CAPACITATS (les coneixem millor que ningú) I LA NOSTRA 
MOTIVACIÓ (la coneixem millor que ningú). 

EVITAR TRIAR PER AMIGUISME, PRESSIONS…
SER CONSCIENT DE LES PORTES QUE OBRE CADA OPCIÓ.



QUÈ OFEREIX EL SISTEMA 
D’ENSENYAMENT?

SENSE L’ESO

AMB L’ESO

PROVA D’ACCÉS CFGM (fer 17 anys l’any 
de la prova). Preinscripció 15-25 març. Prova: 
8 maig
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramit
s/proves/proves-acces/gm-fp/ 

PFI: ser major de 16 anys. Duren un curs acadèmic, 
amb formació i pràctiques en empresa.  
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/pfi/ 

CFGM

BATXILLERATS

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-fp/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-fp/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/pfi/


2./ SORTIDES AMB ESO
2.1.- CICLES FORMATIUS

CFGM (títol de tècnic) accés directe a  → CFGS (tècnic superior) → Universitat

Informació general: http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/info-general/ 

Tipus de Cicles formatius:
■ Cicles formatius genèrics

◻ CFGM: ESO / Prova accés / CAM (curs accés CFGM) / PFI
■ Cicles formatius d’arts plàstiques i disseny

◻ Prova específica → Inscripció 15-25 març 2019. Proves 8 i 9 maig 2019 
(http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-apd/ )

■ Cicles ensenyaments esportius
◻ Prova específica → Calendari divers (futbol: 3-22 maig. Prova 7-28 de juny 

2019) (http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/espec-esportius/ 

■ Ensenyaments artístics superiors 
◻ Batxillerat (o prova majors 19 anys) + prova específica 

(http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/eas/)

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/info-general/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-apd/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/espec-esportius/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/eas/


Dates preinscripció CFGM:

DEL 14 al 21 maig de 2019

INFORMACIÓ I FAMÍLIES PROFESSIONALS:
★ Document pdf: http://www.gencat.cat/ensenyament/eac/pdf/CFP_CGGM_CA.pdf 

★ Unportal.cat: https://cfgs.unportal.net/wb/cfgs/ca/cfgm/cercador/index.html 

★ Què estudiar a Catalunya (Generalitat): 
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles 

http://www.gencat.cat/ensenyament/eac/pdf/CFP_CGGM_CA.pdf
https://cfgs.unportal.net/wb/cfgs/ca/cfgm/cercador/index.html
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles


2.2.- BATXILLERAT
Va adreçat a:
■ Alumnat que vulgui estudiar després un 

cicle formatiu de grau superior.(CFGS)
   i
■ Alumnat que vulgui anar a la universitat 

i estudiar un grau. (Caldrà fer un 
examen de selectivitat.) 



a) Semblances ESO - Batxillerat

■ Assistència i puntualitat obligatòries.

■ Cal respectar una normativa de 
convivència similar.



b) Diferències Batxillerat / ESO
■ El batxillerat NO és obligatori: només fa BTX. qui vol. 
■ La metodologia de treball és diferent a l’ESO: major abstracció i més 

continguts teòrics. 
■ Diferent sistema d’avaluació: més pes dels exàmens teòrics (més contingut i 

més extensió) que de les activitats procedimentals.

■ Diferents tipus de matèries:
- comunes (iguals per a tothom)
- de modalitat (en funció de la modalitat triada)
- matèries específiques

■ TdR 



 c)  Modalitats de Batxillerat

ARTS

Al llarg dels 2 anys de batxillerat s’han de cursar com a 
mínim sis matèries de la modalitat triada: tres a primer i 
tres a segon. 

HUMANITATS
I

C. SOCIALS  
CIÈNCIES

 I TECNOLOGIA



Quines matèries cal cursar 
segons la modalitat triada?
MODALITAT CIÈNCIES I TECNOLOGIA
(Al llarg dels 2 anys de batxillerat s’han de cursar com a mínim sis matèries de la 

modalitat triada: tres a primer i tres a segon. ) 

-1 matèria comuna de modalitat: Matemàtiques
- 2 o 3 matèries de modalitat a triar entre: Física I, 

Ciències Terra I, Química I, Tecnologia Ind.I, Biologia I, 
Dibuix Tècnic I

-1 o 0 matèria específica a triar entre: Psicologia i 
sociologia, Francès o bé una matèria d’una altra 
modalitat 



MODALITAT HUMANITATS I CIÈNCIES 
SOCIALS

(Al llarg dels 2 anys de batxillerat s’han de cursar com a mínim sis matèries de la 
modalitat triada: tres a primer i tres a segon.)

-1 matèria comuna de modalitat: Matemàtiques 
Aplicades o Llatí I

- 2 o 3 matèries de modalitat a triar entre: Economia 
Empresa, Història món contemporani, Grec I, Economia, 
Literatura Universal

-1 o 0 matèria específica a triar entre: Psicologia i 
sociologia, Francès o bé una matèria d’una altra 
modalitat



d) DISSENY ACTUAL TRIA ITINERARIS BATXILLERAT
. Per fer Tecnologia Industrial és molt recomanable fer Física;
. No es poden fer Psicologia i sociologia i també Francès
. Si es fa Biologia és recomanable fer també Química
. Si es fa el batxillerat social és recomanable fer Història del Món Contemporani



e) CURRÍCULUM DE BATXILLERAT 
2018-2019

PRIMER SEGON TOTAL

Matèries
comunes

Català 2 2 4
Castellà 2 2 4
Anglès 3 3 6

Filosofia 2 - 2
CMC 2 -

Història de la filosofia 0 3 3

Educació Física 2 - 2
Història - 3 3

Matèries de modalitat 12 12 24

Matèries específiques 4 4 8

Tutoria 1 1 2

Treball de recerca - (*) (*)

TOTAL HORES/SETMANA 30 30 60
. 



TRIA MODALITAT BTX.
■ A finals de 4t caldrà triar la modalitat de batxillerat que es 

vol seguir.
■ Hi haurà 15 dies a principis de curs per demanar canvis 

de matèries de modalitat. S’acceptaran sempre que el 
centre pugui assumir-los. Per tant, és important triar 
ARA amb cura!

■ Cal mirar quines matèries són importants segons els 
estudis posteriors que es vulguin seguir (p.ex: a psicologia 
o INEF demanen el BTX. científic.)

■ Les matèries que no assoleixin un mínim nombre 
d’alumnes, no es cursaran. Hi ha la possibilitat de 
cursar-les a distància a l’IOC (Institut Obert de Catalunya).



CALENDARI MATRÍCULA BTX. (Per a tothom qui vulgui fer 
BTX., tant si el fa al centre com fora.) Els del centre, hauran d’emplenar un 
full per confirmar la plaça i al juliol formalitzar la matrícula en les dates 
previstes.)

■ Reserva plaça a l’institut: maig

■ Termini per presentar la sol·licitud preinscripció: 14 a 21 maig (EN CENTRES AMB 
MOLTA DEMANDA: ACCÉS PER NOTA)

■ Publicació llista sol·licituds amb puntuació provisional: juny (termini previst per 
presentar reclamacions al juny)

■ Publicació llista sol·licituds amb puntuació definitiva: mitjans de juny 

■ Publicació llistes alumnes admesos: finals de juny 

■ principis juliol: matrícula definitiva



COM TRIAR LA MODALITAT DE 
BATXILLERAT?
■ Valorar:

- les pròpies capacitats 
- preferències, interessos, motivació 



■ Mirar l’oferta educativa de les diferents universitats
http://aplicacions.universitats.gencat.cat/qpq/AppJava/real/iniciar.do?idioma=ca

http://aplicacions.universitats.gencat.cat/qpq/AppJava/real/iniciar.do?idioma=ca


■ Mirar taules ponderacions actuals per veure quines 
matèries de modalitat estan vinculades amb les diferents 
facultats.(Ponderacions 2016 - Universitats i Recerca)

http://universitatsirecerca.gencat.cat/web/ca/03_ambits_dactuacio/acces_i_admissio_a_la_universitat/.content/acces_i_admissio_a_la_universitat/preinscripcio_per_a_les_universitats_publiques__i_universitat_de_vic/informacio_general/documents/quadre_de_ponderacions_2015.pdf


■Mirar notes de tall actuals per tenir orientació sobre nivell exigència.
   
 Es pot trobar a UNPORTAL : http://www.unportal.net/

   

 

http://www.unportal.net/


Adreces d’interès

▪ http://queestudiar.gencat.cat/ca/
  (Estudiar a Catalunya)
   
▪ http://www.educaweb.cat/continguts/educatiu

s/
  (Portal Jove-Orientació acadèmica i 

professional)

http://queestudiar.gencat.cat/ca/
http://www.educaweb.cat/continguts/educatius/
http://www.educaweb.cat/continguts/educatius/


DOSSIER D’ORIENTACIÓ
ENLLAÇ DOSSIER D'ORIENTACIÓ

https://drive.google.com/file/d/1xlv3qpNBc4ZNs36uA69HHGDzkcW7rpB8/view?usp=sharing


3./ Preguntes

MOLTES GRÀCIES!!!


