
Orientació acadèmica i laboral

Institut El Bruc

Curs 2019-2020



Mapa general del 
sistema educatiu a 
Catalunya

Tota la informació la podeu trobar a:

Estudiar a Catalunya

http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/joves/informo-ensenyaments/explora_mapa_destudis/


Batxillerat Modalitats: 

- Humanitats i ciències socials 

- Ciències i tecnologia

- Arts (Blanes, Lloret, Girona, Granollers, 
Llinars, Mollet, la Garriga...)

Matèries 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/que-estudiar/humanitats/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/que-estudiar/ciencies/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/que-estudiar/arts/
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/a-cop-ull/batxillerat.pdf


I després del 
Batxillerat, què?

ESTUDIS SUPERIORS:

- Cicle Formatiu de Grau Superior
- Grau universitari



Accés a la universitat

Per accedir a la universitat existeix una nota de 
tall:  nota de l’última persona que ha entrat a 
aquells estudis en aquella universitat. 

Aquesta nota s’aconsegueix a partir de 
batxillerat i les proves d’accés a la universitat 
(PAU). La nota d’accés es calcula a partir de:

- Nota batxillerat 60% (sobre 10)
- Nota fase general PAU 40%: exàmens de 

català, castellà, anglès, història i una 
matèria de modalitat (cal mínim un 4 
sobre 10)

Així mateix, la nota d’admissió suma màxim 4 
punts a la nota d’accés -> màxim 14 punts

D’on surten? Nota fase específica PAU
Amb dues matèries de modalitat de batxillerat 
que puguin ser utilitzades per sumar per aquell 
estudi universitari en concret. Segons la carrera 
cada matèria pot sumar un o dos punts com a 
màxim (la matèria pondera 0,1 o bé 0,2). 

Cal consultar les ponderacions de les matèries 
de modalitat de 2n de batxillerat per a l'accés a 
la universitat a la preinscripció universitària a 
Catalunya. 

http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/preinscripcio/documentacio/Notes_i_places/Notes_tall_1a_assignacio_11-07-19_JUNY_2019.pdf
http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/preinscripcio/documentacio/Notes_i_places/Notes_tall_1a_assignacio_11-07-19_JUNY_2019.pdf
http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/preinscripcio/documentacio/Ponderacions-2020.pdf
http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/preinscripcio/documentacio/Ponderacions-2020.pdf
http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/preinscripcio/documentacio/Ponderacions-2020.pdf
http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/preinscripcio/documentacio/Ponderacions-2020.pdf


Podeu consultar les 
diferents carreres 
universitàries a:

Canal universitats

http://universitats.gencat.cat/ca/inici/


Cicles Formatius de Grau Mitjà

S’organitzen en famílies professionals:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles/gm/


Accés als CFGS

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits 
següents:

●  tenir el títol de batxillerat,
●  tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació 

professional o tècnic especialista,
●  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de 

batxillerat experimental,
●  haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
●  tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent 

(BUP),
●  tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
●  haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una 
prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant 
l'any natural en què es realitza la prova.

Informació Cicles Formatius de Grau Superior

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles/gs/


Optatives 4t d’ESO

Curs 2020-2021

L’alumnat de 3r d’ESO haurà d’escollir entre tres 
itineraris formatius. Aquests itineraris els guiaran i 
formaran pel camí que vulguin emprendre un cop 
acabin l’ESO:

- Itinerari científic/tecnològic: BIOLOGIA, 
TECNOLOGIA I FÍSICA I QUÍMICA

- Itinerari humanístic/social: FRANCÈS, 
ECONOMIA I CULTURA CLÀSSICA

- Itinerari professional: VISUAL I PLÀSTICA, 
INFORMÀTICA I MÚSICA


