
Jornada de portes obertes 
BATXILLERAT 
CICLES FORMATIUS



EDUCACIÓ PRIMÀRIA

EDUCACIÓ INFANTIL

ESO

Prova d’accés a Cicles Formatius 
(17 anys)

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
 (CFGS)

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
(CFGM)

- Prova d’accés a Cicles Formatius (19 
anys o 18 amb títol de tècnic)

-Curs específic d’accés
--Títol de tècnic (si sobren places) 

ESTUDIS UNIVERSITARIS
I ALTRES ESTUDIS 

SUPERIORS

Proves d’Accés a la 
Universitat (PAU)

BATXILLERAT

Sistema 
educatiu



Prendre una decisió
La decisió s’ha de prendre en 

funció de:
• Els interessos, preferències i 

habilitats de l’alumne
• Les aptituds, destreses, esforç, 

dedicació a l’estudi...)·
• La informació de tota l’oferta 

educativa i laboral.
• La meta que vol aconseguir i el 

camí que haurà de recórrer. 

I no s’ha de prendre en funció 
de:

• La dificultat o facilitat d’ una de 
les vies.

• L’ elecció que formulen altres 
persones (amics o amigues)



Tenir molt present
• Tant el batxillerat com els cicles permeten estudiar graus 

universitaris.
• Que en aquests moments la FP és una via que permet incorporar-se 

al món laboral més ràpidament que a través del Batxillerat.
• Que s’ha de pensar molt bé quina via té més possibilitats 

d’aconseguir l’objectiu amb garantia d’èxit i no triar una via perquè 
sempre ha estat així!!!



                                                                                         - Gestió administrativa

                                                       CFGM             - Sistemes microinformàtics i xarxes
                                                                                         - Instal·lacions elèctriques i automàt.
                                                                                         - Cures auxiliars d’infermeria
                                                                                         - Atenció a persones en dependència  

OFERTA EDUCATIVA
                                                                       
                                                        CFGS       - Administració i finances
                                                                       - Sistemes electrotècnics i aut.
                                                                                                                                                      
                                                               Batxillerat         - Humanitats i ciències socials
                                                                                          - Ciències i tecnologia
                                                                                          - Arts

Després de 4t d’ESO què?



CICLES FORMATIUS



Mercat laboral:

•Estudis amb una gran capacitat d’accedir al mercat laboral: molta 
demanda de personal titulat tècnic.

•La majoria dels estudiants d’FP acaben treballant un cop 
finalitzades les pràctiques, fins i tot, mentre les realitzen ja els 
contracten.

•El fet de disposar d’un títol de tècnic permet accedir a treballs amb 
un major valor afegit.

•Disposició de borsa de treball



i/o continuar la formació:

•Es pot continuar estudiant fins on es vulgui. 

•CFGS i posteriorment accés directe als graus universitaris sense 
haver de fer les PAU. (Les PAU són voluntàries per pujar nota)



Organització dels cicles:
• Els cicles s’organitzen en crèdits /mòduls (equivalent a la 

matèria de l’ESO) de durada variable.
• En els cicles LOE els mòduls s’organitzen en Unitats 

Formatives. La superació d’un mòdul requereix la 
superació de totes les UF que el formen.

• La nota dels crèdits /mòduls i UF superats té “validesa 
indefinida”.

• Un cop superats tots els crèdits/mòduls s’obté el títol.



Mesures flexibilitzadores
• Distribucions conjuntes

• Matrícula semipresencial per a persones que acrediten 
documentalment la incompatibilitat de l’horari lectiu amb el 
treball, tenir cura d’altres persones...

• Servei d’assessorament i reconeixement acadèmic de 
l’experiència laboral



DURADA DEL CICLE FORMATIU
 
• Cicles formatius de 2.000 hores (2 cursos) i de 2000 hores (2 

cursos), que queden agrupats en 3 cursos. 

• 500 hores de formació en centre de treball.

• El tercer curs permet fer el curs d’accés a cicles de grau superior o 
continuar fent el CFGS d’Administració i finances.

TITULACIONS QUE S´OBTENEN

✔ Tècnic en Gestió Administrativa
✔ Tècnic en Sistemes microinformàtics i xarxes.



Sortides professionals:
– auxiliar administratiu o administrativa;
– ajudant o ajudanta d'oficina;
– auxiliar administratiu o administrativa de cobraments i pagaments, 

de gestió de personal;
– administratiu o administrativa comercial;
– auxiliar administratiu o administrativa de les administracions 

públiques;
– recepcionista;
– empleat o empleada d'atenció al públic;
– empleat o empleada de tresoreria, i
– empleat o empleada en mitjans de pagament.

Tècnic en gestió administrativa



 Sortides professionals:

– tècnic instal·lador i reparador o tècnica instal·ladora i reparadora d'equips 
informàtics;

– tècnic o tècnica en manteniment de sistemes informàtics;
– tècnic o tècnica en manteniment de serveis d'Internet;
– tècnic o tècnica de suport informàtic;
– tècnic o tècnica de xarxes de dades;
– tècnic o tècnica en vendes de TIC per a sectors industrials;
– reparador o reparadora de perifèrics de sistemes microinformàtics;
– comercial de microinformàtica;
– operador o operadora de teleassistència, i
– operador o operadora de sistemes.

Tècnic en sistemes 
microinformàtics i xarxes



Origen Pallars S.L.
• Participació en el programa escola – empresa: gestió d’una empresa 

simulada del Programa Sedey de la Fundació INFORM.

• Participació en la Fira de simulacions d’empreses a Barcelona cada 2 anys: 
permet el contacte directe amb altres empreses simulades de Catalunya, 
de la resta d’Estat Espanyol i, fins i tot, d’altres països.

• Des del primer moment l’alumne/a està en contacte directe amb la realitat 
diària d’una empresa.



VALOR AFEGIT
• Xerrades de professionals de primer ordre en actiu dels diferents 

temes que es treballa en cada cicle (Professionals de la 
comunicació, màrqueting, emprenedoria, programació, sistema 
impositiu, seguretat social...)



• Visites a empreses i participació en activitats que 
complementen el treballat en l’aula i que permeten estar en 
contacte amb la realitat empresarial.



CFGM Instal·lacions elèctriques i 
automàtiques

Estudis que capaciten per muntar i mantenir infraestructures de 
telecomunicació en edificis, instal·lacions elèctriques de baixa 
tensió, màquines elèctriques i sistemes automatitzats.

DURADA DEL CICLE FORMATIU

Tenen una durada de 2.000 hores (1.683 lectives en un centre 
educatiu i 317 pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en 
dos cursos acadèmics.

TITULACIÓ QUE S´OBTÉ: 

• Tècnic en Instal·lacions elèctriques i automàtiques.
• Carnet d’instal.lador de baixa tensió.



 Sortides professionals:
• Electricista industrial i d'instal·lacions elèctriques d'edificis;
• Instal·lador o instal·ladora de línies elèctriques, equips 

electrònics en edificis, antenes i equips telefònics;
• Electricista de construcció;
• Electricista de manteniment;
• Instal·lador o instal·ladora i mantenidor o mantenidora de 

sistemes domòtics, i
• Muntador o muntadora d'instal·lacions d'energia solar 

fotovoltaica;
• Instal·lador de telecomunicacions en edificis i habitatges.





VALOR AFEGIT
• Possibilitat d’obtenir el carnet d’instal·lador de baixa 

tensió amb accés directe tenint el títol de tècnic.
• La titulació dona lloc a l’acreditació de la competència per ser 

instal·lador electricista de baixa tensió segons el RD 560/2010.



DURADA DEL CICLE FORMATIU

Cicles formatius de 1.400 hores (1 curs) i de 2000 hores (2 
cursos), que agrupats es realitzen en dos cursos.
600 hores de formació en centres de treball.

TITULACIONS QUE S´OBTENEN

✔ Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria
✔ Tècnic en Atenció a persones en situació de dependència.



Sortides professionals:

•Tècnic o tècnica auxiliar d’infermeria, atenció primària o domiciliària, en unitats especials 
i de salut mental.

•Assistent o assistenta de persones en situació de dependència en institucions i/o 
domicilis;

•Governant i subgovernant o governanta i subgovernanta de persones en situació de 
dependència en institucions;

•Auxiliar responsable de planta de residències de persones grans i persones amb 
discapacitat;

•Auxiliar d'ajuda a domicili;
•Assistent o assistenta d'atenció domiciliària;
•Treballador o treballadora familiar;
•Auxiliar d'educació especial;
•Assistent o assistenta personal;
•Teleoperador o teleoperadora de teleassistència.



VALOR AFEGIT
• Participació en xerrades i tallers que complementen les explicacions 

fetes a classe. 



• Realització de pràctiques reals sobre els diferents continguts dels 
cicles. 



I en acabar aquests estudis què?

Hi ha la possibilitat de continuar la formació:
-CFGS Administració i finances

-CFGS Sistemes electrotècnics i automatitzats



BATXILLERAT



Modalitats de Batxillerat
• Modalitats:

Ciències i Tecnologia: Ciències, Ciències de la salut i 
Enginyeria i Arquitectura.
Humanitats i Ciències Socials: Humanitats i Ciències 
Socials i Jurídiques.
Arts: Humanitats i Arts.



Estructura i nota final de Batxillerat

Al batxillerat hi ha matèries comunes, de modalitat i 
específiques de 2 a 4 hores setmanals.
Hi ha matèries que tenen continuïtat als dos cursos. 
La nota final d’aquestes matèries s’obté a cada curs. 
En cada curs es fan tres avaluacions. En cas de no 
superar algun trimestre cada departament preveu 
mesures per recuperar-lo i tan sols a 1r hi ha 
recuperacions al setembre.
La nota final de batxillerat no es confecciona fins 
finalitzar segon de batxillerat. Aquesta nota s’obté 
d’una mitjana aritmètica de totes les matèries del 
batxillerat (independentment de la càrrega lectiva).



Matèries comunes 1r Batx.

Matèria Duració
Llengua Catalana i literatura I 2,5h

Llengua Castellana i literatura I 2,5h

Anglès 3h
Ciències del Món Contemporani 2h

Educació Física 2h
Filosofia 2h
Treball de recerca



Matèries de modalitat 1r Batx.
Humanitats i ciències 

socials
Arts Ciències i 

tecnologia
Modalitat 
(obligatòria)

Llatí I/
Matemàtiques CCSS I

Fonaments de 
les Arts I

Matemàtiques I

franja 1 Economia/
 Segona llengua Francès 

(matèria específica)
Dibuix artístic I Química I

franja 2 Economia d’empresa I/ 
Literatura castellana

Volum/
Anatomia 
aplicada

Física I

franja 3 Història món contemporani Cultura 
audiovisual I + 

Tècniques 
graficoplas.

Dibuix tècnic I/
Biologia I



Currículum de l’alumne/a:
• Tots els alumnes han de cursar totes les matèries comunes + la 

matèria comuna d’opció (obligatòria segons la modalitat de 
batxillerat triada) 

• A cada curs de batxillerat cal triar com a mínim 2 matèries de 

la seva modalitat + 1 matèria que pot ser de la seva modalitat 
o d’una altra.



Possibilitat de cursar una altra 
matèria de modalitat a distància

•Hi  ha la possibilitat de cursar alguna matèria de modalitat a través de 
l’IOC sempre que el centre no les pugui oferir per qüestions 
organitzatives...

•Abans del 20 de juliol l’alumnat o representants legals si són menors 
han de presentar a l’institut una sol·licitud de matrícula a l’IOC 
(demanar-la a l’institut).

•L’institut s’encarregarà de fer la matrícula a l’IOC durant el mes de 
setembre.



ATENCIÓ!
No es recomana fer matèries a l’IOC si l’alumne no 
té constància en el treball i capacitat de treball 
personal!!









Tria de Batxillerat
• En funció dels interessos i de l’àmbit dels estudis universitaris que 

en el futur es vulguin realitzar.
• Tenir en compte els resultats de l’orientació de 4t d’ESO.
• Durant el primer mes de 1r de batxillerat es pot canviar de 

modalitat o de matèries de modalitat, excepte de les matèries de 
l’IOC.

• En tot cas, el professorat està a la vostra disposició per resoldre 
els vostres dubtes.

• No triar modalitat o matèries perquè siguin més fàcils. Cal preveure 
les necessitats posteriors.

Més informació a:
https://triaeducativa.gencat.cat/ca/batxillerat/



En finalitzar el batxillerat caldrà realitzar les PAU 
per accedir als graus universitaris



Continuïtat

Amb el títol de batxillerat es pot accedir a:

• Els graus universitaris un cop superades les PAU
• Cicles formatius de grau superior (hi ha prioritat d’accés segons la modalitat 

cursada en cas que hi hagi més demanda que oferta).
• Un cicle formatius de grau superior d’ensenyaments esportius, tenint els 

requisits d’accés.
• Ensenyaments superiors artístics, havent superat una prova específica 

d’accés.



Dates de preinscripció i matrícula

• CICLES FORMATIUS

Preinscripció CFGM

     11 al 17 de maig

Matrícula CFGM
12 al 16 de juliol

Preinscripció CFGS 
25 al 31 de maig

Matrícula CFGS
19 al 23 de juliol

• BATXILLERAT

Preinscripció
11 al 17 de maig

Matrícula
12 al 16 de juliol



Preinscripció Curs 21-22

Electrònica (amb IDALU)
Emplenar i enviar 
telemàticament

No cal documentació fins a 
la matrícula

Suport informàtic 

emplenar i imprimir

Adjuntar documentació

PREINSCRIPCIÓ 
CF I BATXILLERAT

- Cicle Formatiu Grau 
Mitjà

- Cicle Formatiu Grau 
Superior

- Batxillerat, alumnes 
procedents d’un altre 
centre.

- Batxillerat d’Arts, tots els 
alumnes

Pàgina web del centre: 
https://agora.xtec.cat/iestremp/



Documentació
DOCUMENTACIÓ PREINSCRIPCIÓ:

Original i fotocòpia del DNI, passaport o altre document d’identitat de l’alumne.
Original i fotocòpia del DNI, passaport o altra documentació d’identitat dels pares o tutors 
legals (menors d’edat).
Original i fotocòpia del Llibre de Família (menors d’edat).
Original i fotocòpia de la TIS (Targeta d´Identificació Sanitària) del Servei Català de la 
Salut.
En cas de ser família nombrosa o monoparental, original i fotocòpia de la documentació 
que ho acrediti.
Original i fotocòpia del títol que permet l’accés al Batxillerat, Cicles formatius o CAS (ESO, 
FP1, FP2, COU, prova d’accés, CFGM...) (Certificat de la qualificació mitjana dels cursos 
ja avaluats definitivament (fins 3r d’ESO)).

DOCUMENTACIÓ MATRÍCULA:

Comprovant pagament assegurança escolar.
Batxillerat: S’ha de portar còpia del butlletí final de notes de 4t d’ESO.



IMPORTANT!!!

Presentar la sol·licitud dins dels terminis 
establerts.


