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ITINERARIS  ACADÈMICS 

• Cicles Formació Professional de  de grau mitjà 
(CFPGM) 

 

• Cicles Formació Professional  de grau superior 
(CFPGS) 

 

• Batxillerat 
 

• Consideracions finals 

 

 



Cicles Formació Professional Grau Mig 
(CFGM) 

• Com s’hi accedeix? 

• Després d’obtenir el graduat en formació Secundària Obligatòria. 

• Després de superar una prova d’accés específica (17 anys). 

• Després de fer el curs específic d’accés. 

 

• Com i quan s’hi accedeix? Presentant una sol·licitud al centre on es volen cursar  

els estudis. Preinscripció: al maig. Matrícula:  al juliol. 
 

• Durada: 2 cursos acadèmics. 
 

• Quina titulació s’obté?  Títol de tècnic de l’especialitat cursada 

Amb el títol de tècnic i amb 18 anys es pot accedir a qualsevol Cicle Formatiu de 

Grau Superior encara que no sigui de la mateixa família professional (excepte  Arts 

Plàstiques i Disseny i Esports). 

 

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


• Activitats físiques i esportives 

• Administració i gestió 

• Agrària 

• Arts gràfiques 

• Comerç i màrqueting 

• Edificació i obra civil 

• Electricitat i electrònica 

• Energia i aigua 

• Fabricació mecànica 

• Fusta, moble i suro 

• Hoteleria i turisme 

• Imatge i so 

 

• Imatge personal 

• Indústries alimentàries 

• Indústries extractives 

• Informàtica i comunicacions 

• Instal·lació i manteniment 

• Maritimopesquera 

• Química 

• Sanitat 

• Seguretat i medi ambient 

• Serveis socioculturals i a la comunitat 

• Tèxtil, confecció i pell 

• Transport i manteniment de vehicles 

 

CFPGM. Famílies 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/


CFGM Arts plàstiques i disseny 
• Per accedir-hi: 

             A) Amb el títol d’ESO s’ha de fer només la part específica de la prova. 

Els alumnes que estan fent 4t d’ESO també poden fer la prova,  

acreditant que tenen el títol en procés de matrícula. 

             B) Sense el títol d’ESO: (17 anys) 

                         -  Superar la prova d’accés (prova general  +  prova específica) 

                         -  Superar  curs d’accés CFGM  +  prova  específica 

• Durada: 2 cursos acadèmics 

• CFGM: Nivell I (certificat) i Nivell II  (títol de tècnic) 

• Art floral 

• Arts aplicades al llibre 

• Arts aplicades al mur 

• Arts aplicades de l’escultura 

• Disseny gràfic 

• Ceràmica artística 

• Esmalts artístics 

• Joieria d’art 

 

 



CFGM  ESPORTS 
• Per accedir-hi: 

             A) Amb el títol d’ESO s’ha de fer només la part específica de la prova. 

Els alumnes que estan fent 4t d’ESO també poden fer la prova,  

acreditant que tenen el títol en procés de matrícula. 

             B) Sense el títol d’ESO: (17 anys) 

                         -  Superar la prova d’accés (prova general  +  prova esportiva) 

                         -  Superar  curs d’accés CFGM  +  prova  esportiva 

• Durada: 2 cursos acadèmics 

• CFGM: Nivell I (certificat) i Nivell II  (títol de tècnic d’esports) 

• Bàsquet 

• Atletisme 

• Esports d’hivern 

• futbol 

• Futbol sala 

• Handbol 

• Esports de muntanya i escalada 

• Socorrisme 

 

 

 



FP DUAL 

• Una part de la formació en el centre educatiu. 

• Una altra part en l’empresa. 

• L’estada a l’empresa té 2 fases: 

a) Pràctiques per adaptar-se al funcionament de 

l’empresa (sense remuneració). 

b) Estada remunerada en modalitat de contracte 

o beca. 



CFGM. I després què? 

• En acabar el CFGM 

• Es pot incorporar al món laboral 

• Accedir al batxillerat 

• Accedir al CFGS (qualsevol família, excepte Arts 

Plàstiques i Esports) 

• Cursar un altre Cicle Formatiu de Grau Mitjà 

 



• Tenen una durada de 2 anys (inclòs el mòdul FCT formació en 

un centre de treball). 

• S’obté el títol de tècnic superior. 

• Dona accés als estudis universitaris sense fer la selectivitat (es 

pot fer la part específica de la selectivitat per millorar la nota 

d’accés). 

• Compromís de l’Administració: convalidació de matèries 

cursades en CFGS en estudis universitaris afins. 

 

 

 

Cicles Formatius Grau Superior (CFGS) 

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


CFGS Accés 
• Com s’hi accedeix? 

• Títol de batxillerat. 

• Títol CFGM. Es pot canviar de família professional sense fer cap prova. Ex. 

tenir CFGM en Auxiliar d’infermeria i després fer el CFGS d’automoció. 

• Per fer el CFGS  d’Arts plàstiques /Esports s’ha de tenir: 

a) el batxillerat i fer la prova específica.  

b) CFGM d’Arts plàstiques /Esports + prova específica d’accés. 

c) prova d’accés (19 anys): part comuna + part específica. 

 

• Com i quan s’hi accedeix? Presentant una sol·licitud al centre on es volen cursar  

els estudis, entre finals de maig i principis de juny (compatible amb la 
preinscripció universitària). Matrícula: al juliol. 

 

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


Batxillerat 

Institut Esteve Albert 

Ciències i tecnologia 

Humanístic i ciències socials 

Artístic 



Batxillerat. Esteve Albert 

• Com i quan s´hi accedeix? 

• Alumnat del centre: full amb tria de matèries i continuïtat, a 

mitjans de maig. 

•  Alumnat extern: preinscripció del 14 al 24 de maig. 

• Matrícula del 4 a l’11 de juliol. Presencial amb dia i hora per a 

TOT l’alumnat. 

• ATENCIÓ: L’alumnat del centre perd la preferència si no tria 

l’institut Esteve Albert com a primera opció. 



Batxillerat. Esteve Albert. Currículum 1r 

Matèries Obligatòries Hores setmanals 14 

Llengua catalana i Literatura  2 

Llengua castellana i Literatura  2 

Llengua estrangera (anglès) 3 

CMC 2 

Filosofia 2 

Educació física 2 

Tutoria 1 



Matèries comunes d’opció i 
de Modalitat 

Hores setmanals 16 

Matemàtiques I  
4 
 Matemàtiques aplicades / Llatí I 

Química I / Dibuix tècnic I  
4 
 Economia d’empresa I / Grec I 

Biologia I / Tecnologia Industrial I  
4 
 Economia / Alemany 

Física I / Ciències de la terra I  
4 
 

Història del món contemporani / 
Literatura catalana o castellana 

Batxillerat. Esteve Albert. Currículum 1r 



Batxillerat. Esteve Albert. Currículum 2n 

Matèries Obligatòries Hores setmanals 14 

Llengua catalana i Literatura  2 

Llengua castellana i Literatura  2 

Llengua estrangera (anglès) 3 

Història 3 

Història de la filosofia 3 

Tutoria 1 



Matèries comunes d’opció i 
de Modalitat 

Hores setmanals 16 

Matemàtiques II  
4 
 Matemàtiques aplicades II / Llatí II 

Química II / Dibuix tècnic II  
4 
 Economia d’empresa II / Grec II 

Biologia II / Tecnologia Industrial II  
4 
 Geografia / Alemany 

Física II / Ciències de la terra II  
4 
 

Història de l’art / Literatura catalana o 
castellana 

TDR 70 

Batxillerat. Esteve Albert. Currículum 2n 



Batxillerat. Esteve Albert.  

Possibilitat de cursar a l’IOC 
matèries no ofertes al centre  

Possibilitat de cursar la 
matèria Estada a l’empresa 

Possibilitat de canvi de 
matèries / modalitat 

Possibilitat de convalidacions 
per a esportistes 

d’elit/música/dansa 



Batxillerat. Avaluació 

• Dues convocatòries a cada curs (ordinària i extraordinària). 

• Es pot accedir a 2n amb 2 matèries suspeses com a màxim. 

• Amb 3 o 4 matèries de 1r no és obligatori repetir curs. És possible 

matricular-se només de les pendents i afegir-ne de 2n. 

• Amb 5 matèries s’ha de repetir 1r (totes les matèries). 

• Alumnes de 2n amb matèries suspeses poden matricular-se 

només d’aquestes (soltes). 

 



Nota batxillerat 
6/10 

PAU fase general 
4/10 

Nota accés 10/10 

Nota accés 10/14 PAU fase específica 
4/14 

Nota admissió 
14/14 

Proves PAU. CÀLCUL NOTA D’ACCÈS I 
NOTA D’ADMISSIÓ 

Clica per veure ponderacions curs anterior 

http://universitats.gencat.cat/ca/pau/
http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/preinscripcio/documentacio/Ponderacions-2020.pdf


Exemple Puntuació Fase General 
• A la fase general es sumen les notes de les 5 matèries obligatòries i es 

divideixen per 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Amb un 4 a la fase general es pot aprovar la nota d’accés sempre que la 

nota de batxillerat compensi i doni com a global un 5. 

Fase General Nota 

Llengua catalana i Literatura  7,50 

Llengua castellana i Literatura  6,50 

Llengua estrangera (anglès) 7,00 

Història 8,00 

Matèria de modalitat (Llatí, 
Matemàtiques, Matemàtiques 

aplicades a les CCSS) 
7,5 

NOTA PAU FASE GENERAL 7,30 

NOTA FINAL BATXILLERAT 8,5 

Nota 
batxillerat 

Nota fase 
general 

60% 

40% 

100%   . NOTA 
ACCÉS 



Exemple Puntuació Fase Específica 
• A la fase específica es poden presentar a 3 matèries. Una d’elles, la 

matèria comuna d’opció,  l’han fet a la fase general. Per tant, a la fase 
específica només es poden presentar a 2.  

 

 

 

 

 

 
 

• Només puntuen, si estan aprovades, les dues amb la nota més alta, un 
cop ponderades. 

• Per tant, la matèria comuna d’opció pot comptabilitzar 2 cops si està 
aprovada (a la fase general i a la fase específica). Si està suspesa, només 
comptabilitzarà a la fase general. 

Fase Específica 
Nota 

examen 
Ponde-
ració 

Nota 
ponde-

rada 

Matèria modalitat 1 8 0,2 1,600 

Matèria modalitat 2 9,5 0,1 0,950 

Matèria de modalitat 
(fase general) 

7,5 0,2 1,500 

NOTA 
ACCÉS 

NOTA 
D’ADMISSIÓ 



Batxillerat. I després què? 

• Estudis universitaris 

• CFGS (no es necessita selectivitat) 

• Ensenyaments superiors de música i dansa, art 

dramàtic, arts plàstiques, disseny 



Consideracions finals 
• És molt important la tria entre cicles formatius o batxillerat. Totes dues 

són opcions vàlides per arribar a un grau universitari. Hi ha alumnes que 

per diferents motius (ritme d'adquisició de coneixements, maduresa 

personal, capacitats, habilitat, actitud) els costa molt superar el 

currículum de batxillerat, mentre que troben en els cicles formatius un 

espai d'estudi més confortable i menys angoixant.  
 

• Si es tria fer el batxillerat, s'ha de ser conscient que és una etapa molt 

diferent de l'ESO. Hi ha alumnes que necessiten més de dos anys per 

finalitzar els estudis de batxillerat. Si l'alumne ha treballat tot el 

possible, no s’hauria de sentir frustrat o fracassat si necessita més de 

dos anys. 



Adreces d’interès 

• unportal.net 

• educaweb.com 

• Què estudiar a Catalunya 

unportal.net
https://www.educaweb.cat/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/index.html


Reunió orientació 4t 

Moltes gràcies per la vostra assistència! 


