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De 4t d’ESO a l’ ENSENYAMENT POST OBLIGATORIS

CURS 2020-21



En quin punt estem?

Educació infantil i 
primària

Ensenyament secundari 
obligatori (ESO)

Ensenyaments post-
obligatoris (Batxillerat i 
cicles formatius de grau 

mig)



Primer de tot cal graduar-se en L’ESO
◼ Cal aprovar totes les matèries de 4t

d’ESO i també totes les matèries
pendents d’altres cursos.

◼ Després d’aprovar l’ESO s’obté el
títol de graduat.

◼ El graduat en ESO, i si aproven
català, permet obtenir la
certificació del nivell C1 de català.

◼ En cas de voler accedir a cicles
formatius de grau mig, la nota
mitjana d’ESO pot ser un dels
criteris de desempat.

◼ Si no s’aprova l’ESO, no s’obté el
títol de graduat i CAL SEGUIR ALTRES
VIES.



Toca prendre una decisió important…

◼ És normal sentir incertesa

◼ Cal reflexionar, buscar 

informació, consultar, 

escoltar als fills/es 

respectant la seva opinió.

◼ A l’institut fem orientació

educativa i podem

informar-los.



WEB DE CONSULTA

GOOGLE: ESTUDIAR A 
CATALUNYA

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

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


ITINERARIS EDUCATIUS





COM EM DECIDEIXO?

• Conec les meves aptituds i 
interessos?

QUESTIONARIS: 

- Autoconeixement

- Perfils professionals

http://queestudiar.gencat.cat/ca/o
rientacio/joves/conec-
interessos/

http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/joves/conec-interessos/


Batxillerat a l’institut Salvador Vilaseca

Però.... com és el nostre batxillerat?

Al nostre institut es combinen: 

tradició, qualitat educativa i bones

relacions personals



Els nostres alumnes de Batxillerat.....

◼ Assoleixen un bon 

nivell d’estudis i 

unes bones notes a 

les PAU.

◼ Som un institut de 

referència a Reus

◼ Fem una bona 

orientació dels

estudis superiors

◼ Oferim 2 modalitats

de Batxillerat



Modalitats

◼ Ciències i 

Tecnologia

◼ Humanitats i 

Ciències Socials



També oferim ...

◼ Sortides de convivència per 

fomentar la cohesió de grup (BCN, 

Cantabria,.....).

◼ Orientació personalitzada a 

càrrec del tutor/a i el coordinador 

de Batxillerat.

◼ Orientació del Treball de recerca 

que s’inicia al 2n trimestre de 1r 

de Batxillerat.

◼ Pràctiques d’estada a l’empresa a 

l’estiu de 1r de Batx (optativa 2n)

◼ Setmana d’exàmens sense classes



Suport a l’estudi

• La matèria d’anglès està
desdoblada en tots els
cursos de 1r de Batxillerat i
a 2n curs disminuïm la ràtio
a les classes.

• A les matèries de català i
castellà hi ha una hora de 
desdoblament tan a 1r com 
a 2n curs.

• A Biologia i Química hi ha 
una hora de desdoblament
setmanal per fer pràctiques
al laboratori.



La materia d’educació física a 1r de Batxillerat

◼ És una matèria de dues 

hores que es concentren al 

final d’un matí.

◼ Utilitzem les instal.lacions 

del pabelló olímpic de Reus.



El treball de recerca, tot un repte 



Matèries comunes del Batxillerat

◼ Llengua Catalana i Literatura I i II

◼ Llengua Castellana i Literatura I i II

◼ Llengua Anglesa I i II

◼ Ciències per al Món Contemporani

◼ Educació Física

◼ Filosofia i Ciutadania

◼ Història

◼ Història de la Filosofia



Matèries de Ciències i Tecnologia

◼ Biologia I i II

◼ Química I i II

◼ Ciències de la Terra I i II

◼ Matemàtica I i II

◼ Física I i II

◼ Dibuix Tècnic I i II

◼ Tecnologia Industrial I i II

◼ Ciències de la Terra I i II

◼ Electrotècnia (2n)



Matèries d’Humanitats i Ciències Socials

◼ Matemàtica aplicada a les 
C.S. I i II

◼ Economia (1r)
◼ Economia de l’Empresa I i II
◼ Història de Món

Contemporani (1r)
◼ Geografia (2n)
◼ Història de l’Art (2n)
◼ Llatí I i II
◼ Grec I i II
◼ Literatura Universal (1r)
◼ Literatura Castellana (1r)
◼ Literatura Catalana (2n)



Matèries Optatives (2n curs)

◼ Psicologia i sociologia

◼ Programació

◼ Francès

◼ Tècniques de Laboratori

◼ Estada a l’Empresa (estiu entre 1r i 

2n)

◼ Literatura al segle XXI



L’ESTADA A L’EMPRESA és una opció molt

interessant

⮚Els alumnes interessats ho sol·liciten després de la 2a avaluació de 1r

curs

⮚Es realitza en acabar les classes entre juny i tot el juliol.

⮚Correspon a una matèria optativa de 2n.

⮚Tenim convenis per fer pràctiques d’estada a l’empresa amb l’hospital St

Joan de Reus, consultes de veterinaris, laboratoris, bufets d’advocats i

despatxos d’arquitectes,... I moltes altres empreses.

⮚És una bona oportunitat per entrar en contacte amb el món laboral i de

vegades permet desenvolupar la part pràctica del treball de recerca de 2n

de batxillerat.



BATXILLERAT NOCTURN

• El nostre institut és dels pocs de Catalunya que l’imparteix.

• Cal tenir 18 anys per accedir-hi (algunes excepcions)

• Possibilitat d’obtenir el batxillerat en les modalitats de

→ Ciències de la Naturalesa i Salut

→ Humanitats i Ciències Socials

• Classes de 50 minuts en horari de les 17:00 a les 21:30 hores

• Grups reduïts i atenció personalitzada.

• Horari més compactat

• No es cursa l’Educació Física

• Tres matèries de modalitat per curs en lloc de 4



BATXILLERAT INTERNACIONAL

• Itinerari curricular específic determinat per l'Organització del Batxillerat 
Internacional (IBO) per fomentar l'excel·lència educativa i l'aprofundiment 
curricular.

• Es pot obtenir la doble titulació de batxillerat i batxillerat internacional en quatre 
centres públics:

→ Institut Jaume Vicens Vives, de Girona

→ Institut Gabriel Ferrater i Soler, de Reus

→ Institut Josep Lladonosa, de Lleida.

→ Institut Moisès Broggi, de Barcelona

Altres centres privats. 



FORMACIÓ PROFESSIONAL

• S'organitza en cicles
formatius de grau
mitjà (CFGM) o de grau
superior (CFGS).

• Els cicles s'agrupen en
famílies professionals.



FAMÍLIES DE CICLES DE 
FORMACIÓ DE GRAU MITJÀ

• 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

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/act-fisiques-esportives/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/admin-gestio/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/agraria/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/arts-grafiques/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/comerc-marqueting/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/edif-obra-civil/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/electricitat-electronica/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/energia-aigua/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/fabricacio-mecanica/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/fusta-moble-suro/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/hoteleria-turisme/


FAMÍLIES DE CICLES DE FORMACIÓ DE 
GRAU MITJÀ

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 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/imatge-so/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/imatge-personal/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/industries-alimentaries/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/industries-extractives/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/informatica-comunicacions/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/installacio-manteniment/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/maritimopesquera/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/quimica/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/sanitat/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/seguretat-medi-ambient/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/serv-socioculturals-comunitat/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/textil-confeccio-pell/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/transport-manten-vehicles/


FAMÍLIES PROFESSIONALS

◼ Per més informació
detallada sobre aquestes
famílies professionals
consultar la web:

http://queestudiar.genca
t.cat/ca/index.html

http://queestudiar.gencat.cat/ca/index.html


DURADA DELS CURSOS I TITULACIÓ

► 1400 hores equival a 1 curs
acadèmic.
► 2000 hores equival a 2 cursos
acadèmics.
Part d'aquestes hores es destinen a:
1) La formació en un centre educatiu.
2) La formació pràctica en centres de
treball (FCT). Conveni entre el centre
educatiu i l’empresa.
TITULACIÓ CFGM: títol de tècnic
TITULACIÓ CFGS: títol de tècnic
superior.



MODALITAT DUAL

• L’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb 
l’activitat productiva en l’empresa.

• El centre educatiu i l’empresa designen els tutors que fan el seguiment dels 
alumnes aprenents.

• El seguiment i la valoració de l’aprenent es fa de forma conjunta entre 
l’empresa i el centre

Com funciona:

• S’estableix un conveni de col·laboració.

• Per a cada alumne s’acorden les activitats formatives a desenvolupar en 
l’empresa per completar la seva qualificació, així com l’horari i el calendari.

• L’empresa acull l’aprenent i li assigna un lloc de treball adient.



COM ACCEDIR A CFGM?

❑ S’hi accedeix directament
amb el Graduat amb ESO.

❑ Sense títol de l’ESO a través 
de les proves d’accés



DESPRÉS D’UN CFGM, QUÈ ES 
POT FER?

• Un altre CFGM 

• El batxillerat

• El curs d’accés a cicles formatius de grau
superior (CAS)

• Presentar-te a les proves d’accés a cicles
formatius de grau superior 

• Accedir al món laboral



QUINS CFGM ES PODEN ESTUDIAR A REUS ?

INSTITUT BAIX CAMP

- Gestió administrativa

- Gestió administrativa d’àmbit jurídic

- Activitats comercials

- Sistemes microinformàtics i xarxes. Modalitat Dual.

- Cures auxiliars d’infermeria

- Farmàcia i Parafarmàcia . Modaltiat Dual.



INSTITUT GAUDÍ

- Atenció a persones en situació de dependencia

INSTITUT D’HORTICULTURA

- Producció agroecològica

- Jardineria i floristeria

- Aprofitaments forestals i conservació del   medi natural

A REUS 



A REUS

INSTITUT JOSEP TAPIRÓ

- CFGM de Perruqueria i cosmética capil.lar.

- CFGS animació activitats físiques i esportives

INSTITUT DOMÈNECH I MONTANER

- Instal·lacions elèctriques i automàtiques

- Instal·lacions de telecomunicacions

- Mecanització

- Manteniment electromecànic.



QUINS CFGM ESTUDIAR A TARRAGONA ?

INSTITUT CAL.LIPOLIS (COMPLEX EDUCATIU)

- Conducció d'Activitats Físicoesportives en el Medi Natural

- Cures Auxiliars d’Infermeria

- Farmàcia

- Perruqueria

- Estètica Personal Decorativa

- Caracterització (imatge personal)



QUINS CFGM PUC ESTUDIAR A TARRAGONA ?

INSTITUT PERE MARTELL (COMPLEX EDUCATIU)

- Xarxes, instal·lacions i estacions de tractament d'aigua.  

- Carrosseria

- Electromecànica de vehicles automòbils

- Electromecànica de vehicles industrials

- Electromecànica de maquinària



QUINS CFGM PUC ESTUDIAR A TARRAGONA ?

INSTITUT PERE MARTELL (COMPLEX EDUCATIU)

- Impressió gràfica

- Preimpressió digital

- Fusta i mobl

- Instal·lacions de telecomunicacions

- Manteniment electromecànic

- Obres d'interior, decoració i rehabilitació

- Soldadura i caldereria



QUINS CFGM PUC ESTUDIAR A TARRAGONA ?

INSTITUT COMTE DE RIUS

- Electromecànica de vehicles automòbils

- Instal·lacions elèctriques i automàtiques

- Instal·lacions de telecomunicacions

- Mecanització

- Planta química

- Laboratori



QUINS CFGM PUC ESTUDIAR A CAMBRILS ?

INSTITUT ESCOLA D’HOTELERIA I TURISME

- Cuina i gastronomia

- Serveis en restauració

- Elaboració de productes alimentaris

- Forn, pastisseria i confiteria



PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ 

(PFI)

▪ És voluntari

▪ Joves que tenen 16 anys o els faran en l’any d’inici del 

programa i que no han assolit l’ESO.

▪ L'objectiu dels PFI és proporcionar-los, d’una banda, la 

possibilitat de tornar al sistema educatiu (a la formació

professional) i, de l’altra, l'aprenentatge imprescindible per 

accedir al mercat de treball. 

▪ Dura un curs acadèmic (1000 h). 180 hores de pràctiques en 

empreses. 



CONTINUITAT DESPRÉS DEL PFI

▪ Certificació acadèmica i professional del PFI.

▪ Millors possibilitats per a la superació de la prova d'accés als cicles formatius de grau
mitjà. Nota mitjana PFI igual o superior a 8 dóna l’accés directe a cicles.

▪ Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i 
inserció (PFI) per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.

▪ Obtenció d'un certificat de professionalitat que emet l'Administració laboral.

▪ Accés als centres de formació d'adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit
de tenir 18 anys.



PFIs. 
FAMÍLIES PROFESSIONALS

Tèxtil, confecció i pell

Informàtica i comunicacions

Imatge personal 

Fusta, moble i suro 

Electricitat i electrònica

Comerç i màrqueting

Agrària

Transport i manteniment de vehicles

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/pfi/cicles/textil-confeccio-pell/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/pfi/cicles/informatica-comunicacions/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/pfi/cicles/imatge-personal/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/pfi/cicles/fusta-moble-suro/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/pfi/cicles/electricitat-electronica/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/pfi/cicles/comerc-marqueting/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/pfi/cicles/agraria/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/pfi/cicles/transport-manten-vehicles/


PFIs. 
FAMÍLIES PROFESSIONALS

Instal·lació i manteniment

Indústries alimentàries

Hoteleria i turisme

Fabricació mecànica

Edificació i obra civil 

Arts gràfiques

Administració i gestió

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/pfi/cicles/installacio-manteniment/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/pfi/cicles/industries-alimentaries/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/pfi/cicles/hoteleria-turisme/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/pfi/cicles/fabricacio-mecanica/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/pfi/cicles/edif-obra-civil/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/pfi/cicles/arts-grafiques/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/pfi/cicles/administracio-gestio/


ON ESTUDIAR PFI  A REUS?

MAS CARANDELL:

•Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic
•Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració
•Auxiliar de fontaneria i calefacció i climatització
•Auxiliar d’imatge personal: perruqueria i estètica

INSTITUT DOMÈNECH I MONTANER:

•Auxiliar de muntatges d’instal·lacions elèctriques, d’aigua i gas 
•Auxiliar d’instal·lació i manteniment d’equips informàtics

INSTITUT D’HORTICULTURA

•Auxiliar de vivers i jardins



PREINSCRIPCIONS I MATRÍCULA

▪ Properament es publicarà el decret de preinscripció 2020-21

▪ Informarem en el seu moment de les dates i tràmits a través de 
les tutories de 4t d’ESO i de la pàgina web de l’institut.



PREINSCRIPCIONS I MATRÍCULA

• www.gencat.cat

• Cercador: Preinscripcions

• Triar estudis: Batxillerat o cicles formatius de grau mitjà

• Sol·licitud de preinscripció

• Per internet

• Sol·licitar amb suport informàtic

• Vés-hi

• Omplir la sol·licitud

• Imprimir, signar i presentar el resguard al centre demanat en primera 
opció (juntament amb la còpia del DNI)

http://www.gencat.cat/


GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ


