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Prova d'accés



PER A QUÈ SERVEIX

la universitat (un cop aprovades les proves

d’accés),

un cicle formatiu de grau superior de formació

professional específica, d’arts plàstiques i disseny

o d’esports,

ensenyaments superiors artístics,

el món laboral. 

Amb el títol de batxillerat es pot accedir a:
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modalitats

Arts

Ciències
i

tecnologia

Humanitats
i

ciències
socials

batxillerat



modalitat arts

 

el món audiovisual,

les arts gràfiques,

el disseny,

el patronatge,

els mitjans de comunicació,

la publicitat,

les arts escèniques,

la producció i gestió d’empreses del sector cultural

l’animació cultural i social.

S’adreça a persones interessades en: 
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modalitat ciències i tecnologia

les ciències experimentals,

les matemàtiques,

la sanitat,

les enginyeries,

l'arquitectura.

S’adreça a persones interessades en:
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modalitat humanitats i ciències
socials

els estudis lingüístics i literaris,

la filosofia,

les ciències socials, jurídiques, polítiques i

econòmiques,

la gestió i administració pública,

la comunicació, les relacions públiques i la

publicitat,

el turisme i altres serveis d’oci.

S’adreça a persones amb inquietuds en:
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matèries comunes

batxillerat



matèries de modalitat
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Totes les matèries de modalitat tenen una càrrega

horària setmanal de 4 hores; per tant hi ha 16 hores

setmanals de matèries de modalitat.

A més tots els alumnes hauran de fer un treball de

recerca. Al nostre centre, es comença al 1r curs i

s'acaba al 2n de batxillerat. 



modalitat ciències i tecnologia

batxillerat



modalitat humanitats i ciències socials
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avaluació i promoció

batxillerat

Màxim dues matèries suspeses

Amb tres o quatre suspeses, es pot optar per

cursar aquestes o per repetir el curs complet.

Amb més de quatre suspeses, es repeteix curs

complet. 

Cal tenir totes les matèries aprovades per tenir el

títol.

Pas de 1r a 2n

Final de Batxillerat



nota de batxillerat
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90 % mitjana aritmètica matèries BTX

10 % nota del Treball de Recerca

a 1r, al setembre

a 2n, al juny

Nota mitjana batxillerat: 

Proves extraordinàries de recuperació de matèries
pendents:

Possibilitat de matrícula d’honor (nota igual o superior a 9)



batxillerat

 
Món laboral Universitat CFGS

Cicles

Formatius

de Grau

Superior



accés a la universitat (Pau)
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Llengua Catalana i literatura

Llengua Castellana i literatura

Llengua Estrangera (Anglès)

Història

Matèria comuna d'opció: Llatí, Matemàtiques, Mates CCSS o

Història i fonaments de les arts.

Mitjana aritmètica dels 5 exàmens.

Per tenir nota d'accés cal tenir una mitjana igual o superior a 4

punts.

 FASE GENERAL

PONDERACIÓ



accés a la universitat (pau)

batxillerat

60 % mitjana de Batxillerat

40 % mitjana fase general

FASE GENERAL – NOTA D'ACCÉS
Aquesta nota d'accés (mínim 5 i màxim 10) té validesa

indefinida.



accés a la universitat (Pau)
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FASE ESPECÍFICA
Es pot examinar d'un màxim de tres matèries de modalitat de

batxillerat. La matèria comuna d'opció triada a la fase

general també es tindrà en consideració per al càlcul de la

nota d'admissió com la resta de matèries de la fase

específica.



accés a la universitat (pau)

batxillerat

FASE ESPECÍFICA
Cada matèria és qualificada per separat.

Es considera superada una matèria si s'obté una

qualificació igual o superior a 5.

Només es consideraran les dues millors notes per a la

nota d'admissió.

Només tenen validesa per a l'accés a la universitat els

dos cursos acadèmics següents a la superació

d'aquestes matèries.



accés a la universitat (Pau)

ba
tx

ille
ra

t

Màxim 10 punts de la fase general

Màxim 4 punts (2 + 2) de la fase específica

NOTA D'ADMISSIÓ

=
nota fase general + nota fase específica

Depèn del grau al qual es vol accedir.

Aquesta nota d'admissió (mínim 5 i màxim 14) té validesa per

dos anys.



accés a la universitat (pau)

batxillerat



accés a la universitat (Pau)
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Cal ser eficients a l'hora de triar les matèries optatives
seguint les informacions de les quals es disposa (notes

de tall i notes de ponderacions). 
Potser no es tracta tant del “què vull fer” sinó del “què he de

fer” per arribar a l'objectiu.



cicles formatius (i)

ciclesform
atius

Famílies professionals

(24)

Cicles formatius

CF Grau Mitjà

CF Grau Superior



cicles formatius (II)
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FAMÍLIES PROFESSIONALS

Activitats físiques i esportives

Agrària

Comerç i màrqueting

Electricitat i electrònica

Fabricació mecànica

Hoteleria i turisme

Imatge personal

Indústries extractives

Instal·lació i manteniment

Química

Seguretat i medi ambient

Tèxtil, confecció i pell

Administració i gestió

Arts gràfiques

Edificació i obra civil

Energia i aigua

Fusta, moble i suro

Imatge i so

Indústries alimentàries

Informàtica i comunicacions

Maritimopesquera

Sanitat

Serveis socioculturals i a la comunitat

Transport i manteniment de vehicles



accés a cfgm (i)

ciclesform
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Graduat en ESO

Curs d'accés

Haver superat un PQPI

Prova d'accés (amb 17 anys)

Es pot accedir a un cicle formatiu de grau mitjà amb:

 

La durada del CFGM és d'1 o 2 cursos acadèmics.

En acabar s'obté el títol de tècnic.



accés a cfgm (II)
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Per accedir a un cicle formatiu de grau mitjà es té en

compte la nota mitjana dels estudis o la qualificació de

la prova que permeten l'accés al cicle.

Si en presentar la sol·licitud encara no s'han completat

els estudis que permeten accedir-hi, es considera la

qualificació mitjana de tots els cursos dels estudis que

permeten accedir-hi, llevat del que s'està cursant.



 
Món laboral CFGS

Cicles

Formatius

de Grau

Superior

ciclesform
atius



accés a cfgs (I)
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Per accedir a un cicle formatiu de grau superior es té en

compte la nota mitjana dels estudis o la qualificació de

la prova que permeten l'accés al cicle.

Si en presentar la sol·licitud encara no s'han completat

els estudis que permeten accedir-hi, es considera la

qualificació mitjana de tots els cursos dels estudis que

permeten accedir-hi, llevat del que s'està cursant.



accés a cfgs (ii)

ciclesform
atius

Batxillerat: (60%)

Tècnic de formació professional: (20%)

Es pot accedir per les següents vies:

Tenen prioritat els alumnes que han cursat les modalitats de

Batxillerat o CFGM prioritàries per al cicle corresponent.

Prova d'accés: (20%)

Quan s'acaba s'obté ell títol de tècnic superior.



accés a la universitat després d'un cfgs
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Amb el títol de tècnic superior de formació professional,

tècnic superior d'arts plàstiques i disseny o tècnic esportiu

superior es pot accedir a la universitat directament.

La nota d'accés és la qualificació mitjana dels estudis
cursats.

Si es vol millorar la nota d'accés es poden presentar, amb

caràcter voluntari, a la fase específica de les PAU.



més informació

QUÈ ESTUDIAR A CATALUNYA
www.queestudiar.gencat.catbatxillerat Podeu trobar tota la

informació dels diferents

estudis i el procés de

preinscripció i matriculació

ciclesform
atius

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


més informació
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PREINSCRIPCIÓ
BAtxillerat i CFgm 

(alumnes que marxin a un altre

centre)

 De l'11  al  17  de maig

CONFIRMACIÓ PLAÇA AL
CENTRE

(alumnes que es quedin a fer

batxillerat al centre)

Del 3 al 7 de maig

MATRÍCULA Batx i cfgm
Del 12 al 16 de juliol
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