
Preinscripció del 14 al 21 de maig





 Anàlisi de les pròpies capacitats, aptituds, 
interessos, personalitat i valors. 

 Anàlisi de les diferents possibilitats que ofereix el 
sistema educatiu i el món laboral.

 Correspondència entre les competències de 
l’alumne/a amb l’opció formativa per a la qual 
mostra interès.

 Xerrada de Sortides professionals.
 Visita a l’Espai de l’Estudiant de Valls.
 Visita al Fòrum Jove d’Amposta.
 Sessió informativa dels itineraris del batxillerat al 

centre.
 Sessió informativa dels CFGM.



BATXILLERAT



BATXILLERAT MATÈRIES COMUNES: 
les curseu tots els alumnes

Llengua catalana i literatura I 2

Llengua castellana i literatura I 2

Llengua estrangera (Anglès) I 3

Filosofia 2

Educació Física 2

Ciències per al món contemporani 
(cultura científica)

2

Tutoria 1



MATÈRIES COMUNES D’OPCIÓ: matèria 
obligada dintre de la modalitat escollida

CIÈNCIES I 
TECNOLOGIA

Matemàtiques I 4

HUMANITATS Llatí I 4

CIÈNCIES SOCIALS
Matemàtiques
aplicades a les CS I

4

ARTS Història i fonaments 
de les arts I

4



Ciències i tecnologia hores

Biologia I 4

Ciències de la Terra (geologia) I 4

Dibuix tècnic I 4

Física I 4

Química I 4

Tecnologia industrial I 4



Humanitats i ciències socials hores

Economia 4

Economia d’empresa I 4

Grec I 4

Història del món contemporani 4

Literatura castellana 4

Literatura universal 4



Matèries hores

Segona llengua estrangera (Francès) 4

Religió 4

Estada a l’empresa 4



Modalitat 
Batxillerat

Matèria 
comuna 
d’opció

Matèria 
modalitat

Matèria
modalitat

Matèria 
modalitat o 
específica

CIÈNCIES I 
TECNOLOGIA

Matemàtiques Biologia/ 
Tecnologia

Física/ 
Terra

Química/
Dibuix Tècnic/
Mat. Específica

HUMANITATS Llatí Grec Lit. Caste./
H. Món

Lit. Universal/
Religió/ 
Francès/ 
Estada 
Empresa

CIÈNCIES 
SOCIALS

Matemàtiques
aplicades a 
les CS 

Economia 
d’empresa

Lit. Caste./
H. Món / 
Economia/
Biologia

Lit. Universal/
Religió/ 
Francès/ 
Estada 
Empresa







 C1 BIOSANITARI  (estudis de la branca sanitària: 
medicina, infermeria, veterinària,farmàcia, biologia, 
ciències ambientals, dietètica, etc.)

 C2 CIENTÍFIC  (ciències experimentals, química, geologia, 
etc.)

 C3 TECNOLÒGIC  (carreres tècniques, com les 
enginyeries informàtiques, telecomunicacions, 
arquitectura, etc.)

 H1 HUMANÍSTIC (lletres pures: filologia, història, 
geografia, sociologia, etc.)

 H2 SOCIAL (empresarials, ADE, econòmiques, 
màrqueting, etc.)

Taules de ponderacions

http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/acces_i_admissio_a_la_universitat/preinscripcio_per_a_les_universitats_publiques_i_universitat_de_vic/taules_de_ponderacio/


CICLES FORMATIUS



CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
A L'INSTITUT ROQUETES



JORNADA DE PORTES OBERTES 8 de MAIG  a les 17.00



http://agora.xtec.cat/iesroquetes/orientat/


 BATXILLERAT AL NOSTRE CENTRE: No 
cal que faci la sol·licitud de 
preinscripció, només emplenarà el full 
de tria d’itinerari i la confirmació de 
plaça.

 CFGM Estètica/CFGM Perruqueria: Ha 
de fer la sol·licitud de preinscripció.



 Obligatori: IDALU (està al butlletí o es pot 
sol·licitar al centre), correu electrònic vàlid i DNI 
del pare, mare o tutor legal.

 Sol·licitud electrònica:
◦ Signatura digital: idCAT mòbil / DNI-e / altres
◦ Si hi ha algun document pendent de validar, s’ha de 

presentar un resguard de la sol·licitud i la documentació 
a validar al centre posat en primer lloc.

 Sol·licitud en suport informàtic:
◦ Sense signatura digital.
◦ S’emplena informàticament.
◦ S’envia en acabar d’emplenar-la.
◦ S’imprimeix el resguard (quedeu-vos una còpia),se signa 

i es presenta al centre triat en primera opció juntament 
amb la documentació que no s’hagi pogut validar.



 Preinscripció: del 14 al 21 de maig.

 Llista provisional d’admesos: 4 de juny.

 Matrícula: del 9 al 15 de juliol.

 Matrícula extraordinària: del 6 al 10 de 
setembre.



http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/


https://www.unportal.net/

