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El Batxillerat
El batxillerat: descripció
El batxillerat és l'etapa que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys, tot i que és oberta a persones de qualsevol
edat, ja sigui de forma presencial o a distància. És un cicle format per dos cursos de trenta hores lectives setmanals.
L’alumnat hi pot romandre en règim ordinari un màxim de quatre anys, consecutius o no.
El batxillerat prepara els alumnes per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i
per a l'accés al món laboral
Modalitats
Es pot escollir entre tres modalitats de batxillerat: arts, ciències i tecnologia, i humanitats i ciències socials. La
modalitat que es triï el primer any es mantindrà, en principi, durant els dos cursos del cicle (LOE); si es vol canviar en
finalitzar el primer curs, l’institut ha d’assegurar que almenys es cursin tres matèries de la nova modalitat a segon curs
i que, en acabar l’etapa, s’hagin superat almenys quatre matèries de la nova modalitat:
•

•

•

La modalitat d’Arts s’adreça a persones interessades en els fenòmens artístics, caracteritzats per la sensibilitat,
l’expressió i la creativitat; un alumnat amb inquietuds, tot i que no necessàriament amb un perfil d’intèrpret entorn del
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 o l’animació cultural i social.
La modalitat de Ciències i tecnologia s’adreça a l’alumnat interessat per les ciències experimentals, les
matemàtiques, els estudis relacionats amb continguts cientificosanitaris i el món dels processos tecnològics i dels
materials, instruments, aparells i màquines utilitzats en la producció de béns i serveis.
La modalitat d’Humanitats i ciències socials s’adreça a l’alumnat amb inquietuds relacionades amb els estudis
lingüístics i literaris, la filosofia, les manifestacions culturals, les ciències socials, jurídiques, polítiques i econòmiques,
la gestió i administració pública, la comunicació, les relacions públiques, la publicitat, el turisme i altres serveis d’oci.

L'alumnat que ha superat el batxillerat es pot matricular d'altres matèries de modalitat si les vol afegir al seu currículum
per accedir a estudis superiors.
Continguts
El currículum de batxillerat consta d'una part comuna (les matèries comunes) i una part diversificada (les matèries de
modalitat, les matèries específiques i el treball de recerca). A més l'alumnat té assignada una hora setmanal de tutoria.
Treball de recerca:

•
•

És una activitat d’investigació que ha de fer l'alumnat sobre un tema triat per ell i orientat per un
professor/a, preferentment en el segon curs. Aquest treball és obligatori i contribueix a
desenvolupar la capacitat de recerca adient a aquest nivell d'estudis, capacitat que és
imprescindible per afrontar amb èxit opcions acadèmiques posteriors.

Ha de cursar com a mínim, en el conjunt dels dos cursos, 6 matèries de modalitat, de les quals almenys 5 han de
ser de la modalitat triada
Si el centre no pot oferir determinades matèries optatives o de modalitat per raons organitzatives, s'ofereix la
possibilitat de cursar un màxim de dues d'aquestes matèries per alumne i curs en la modalitat d'educació a distància,
a través de l'Institut Obert de Catalunya (IOC). Per acollir-se a aquesta modalitat formativa, cal presentar una
sol·licitud a la direcció del centre en el moment de fer la matrícula.

Canvis de modalitat
•

•

L’alumnat de B1 pot sol·licitar d’adscriure’s a una modalitat diferent de la que havia triat inicialment, d’entre les que
ofereix el centre durant el primer mes de classes. En el cas que la direcció del centre aprovi el canvi, es considerarà
a tots els efectes que l’alumne/a ha cursat des del principi la nova modalitat.
Si a B2 l’alumnat decideix canviar de modalitat, el centre ha d’assegurar que cursi 3 de les matèries de la nova
modalitat corresponents a 2n curs i que en acabar l’etapa hagi superat 4 o més de les matèries pròpies d’aquesta
nova modalitat. Per complir aquest segon requisit és possible que el currículum de l’alumne o alumna estigui format
per més matèries de les establertes amb caràcter general. El termini per sol·licitar aquest canvi finalitza, també, al
cap d’un mes d’haver iniciat les classes.
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•
•

•

En el cas de matèries que tinguin continuïtat en els dos cursos, el centre haurà de vetllar perquè l’alumne o alumna
pugui adquirir els coneixements essencials corresponents que no ha cursat.
Si l’alumne/a no tingués superada alguna matèria de primer curs pròpia de la modalitat que ha deixat de cursar, el
centre haurà de vetllar per la seva superació durant el segon curs. L’alumnat pot optar per canviar alguna de les
matèries no superades del primer curs per matèries de la nova modalitat.
Les matèries de matemàtiques i matemàtiques aplicades a les ciències socials es consideraran equivalents als
efectes de canvis de modalitat.

Canvis de matèries sense canvis de modalitat
•

•

•

•

•

Durant el primer mes de classes, en qualsevol dels cursos de batxillerat, l’alumnat pot sol·licitar el canvi d’alguna de
les matèries que hagi triat, sempre que això sigui compatible amb l’organització horària del centre. En el cas que la
direcció del centre aprovi el canvi, es considerarà a tots els efectes que l’alumne/a ha cursat des del principi les
noves matèries.
En el cas de matèries de modalitat que tenen continuïtat en els dos cursos, el fet d’haver cursat la part de primer
curs de la matèria de modalitat (o optativa, en cas que el centre l’hagi distribuït en dos cursos) no implica
necessàriament que l’alumne/a hagi de continuar-la a segon curs.
Si un alumne/a que ha cursat la part de primer curs d’una matèria de modalitat decideix no cursar la part
corresponent al segon curs, aquest fet no l’eximeix d’haver de recuperar la part cursada d’aquesta matèria en el cas
que no l’hagi superada.
Excepcionalment, l’alumnat podrà cursar en el segon curs de batxillerat matèries que tinguin continuïtat en els dos
cursos, malgrat que no les hagués cursat a primer. En aquests casos, el centre l’orientarà per tal que pugui adquirir
els coneixements més essencials no cursats.
L’alumnat pot optar per afegir alguna matèria al seu currículum de manera que aquest estigui format per un nombre
de matèries superior a l’establert amb caràcter general, sempre que aquesta demanda sigui compatible amb
l’organització establerta pel centre educatiu. La direcció del centre decidirà sobre la viabilitat de la petició i
l’acceptarà en cas que no hi hagi incompatibilitats.

Canvi d’idioma
•

•

El canvi de matèries en el pas de primer a segon curs de batxillerat inclou la possibilitat de sol·licitar, durant el primer
mes de classes, el canvi d’idioma, tant dins la matèria comuna llengua estrangera com dins la matèria optativa
segona llengua estrangera. L’autorització corresponent serà competència de la direcció del centre, que tindrà en
compte tant els efectes organitzatius d’aquest canvi com els coneixements previs de l’alumne/a per incorporar-se al
nou idioma. En tots els documents obligatoris d’avaluació es farà constar una referència a l’autorització
corresponent.
En el cas que l’alumne o alumna hagués superat a primer curs l’idioma que ara vol deixar, només haurà de cursar la
part corresponent al nou idioma de segon curs. Si l’alumne/a té pendent l’idioma de primer curs, podrà canviar-lo pel
nou idioma, per al qual serà avaluat, doncs, tant de la part de primer com de la del segon curs.

Accés al batxillerat
Per accedir al batxillerat cal complir algun dels requisits següents:
• Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
• Tenir el títol de tècnic/a d’un cicle formatiu de grau mitjà o el de tècnic/a superior d’un cicle formatiu de grau
superior (en aquests casos es pot demanar la convalidació de matèries optatives i del treball de recerca).
• Haver cursat estudis de sistemes educatius estrangers que hagin estat homologats al títol de GESO o al títol de
tècnic. L'homologació s'acredita mitjançant la credencial corresponent o bé, si aquesta encara està en tràmit,
presentant el "Volant per a la inscripció condicional en centres educatius".
• Altres estudis de plans anteriors homologats als esmentats.
Plans individuals, convalidacions i exempcions al batxillerat
L’exempció d’una matèria és la dispensa de cursar-la per raons derivades de circumstàncies personals. La convalidació
d’una matèria és la decisió administrativa de donar-la per cursada sense haver-ho fet, per raons de currículum acadèmic
previ.
El pla individual és una planificació personalitzada que es recull en un document escrit i inclou les adaptacions
curriculars, de materials d’aprenentatge i de temporització, si cal, tant de les activitats d’aprenentatge com de les
activitats i criteris d’avaluació, així com les ajudes i suports tècnics. El tutor/a coordinador/a del pla vetlla perquè tot
l’equip docent el conegui i l’apliqui.
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PLANS INDIVIDUALS AL BATXILLERAT: ADAPTACIONS CURRICULARS
•

•
•
•
•
•
•

Al Batxillerat hi ha la possibilitat d’adoptar mesures d’adaptació i autoritzar plans individuals al batxillerat. També es
pot elaborar un pla individual en cas d’haver d'adoptar mesures més específiques per a un determinat alumne/a un
cop exhaurides les mesures de tipus més general. El pla individual es pot elaborar per a l’alumnat en qui concorre
alguna de les circumstàncies següents:
presenta altes capacitats intel·lectuals i un rendiment acadèmic elevat,
presenta trastorns d’aprenentatge,
té alguna discapacitat,
és d’incorporació recent al sistema educatiu català,
compagina els estudis de batxillerat amb els estudis de música o de dansa,
compagina els estudis de batxillerat amb la pràctica intensiva de l’esport,
presenta altres circumstàncies singulars.
El pla individual l’aprova el director/a del centre, amb el coneixement i la conformitat de l’alumne/a i de la mare, el
pare o tutor/a legal, quan l'alumne/a és menor.
El pla individual ha d’incloure els interessos i capacitats de l’alumne/a i el seu itinerari formatiu al llarg del batxillerat
per facilitar l’orientació en finalitzar aquesta etapa.
Al pla individual, que s’ha de conservar amb l’expedient de l’alumne/a, s’hi han d'adjuntar les resolucions individuals,
si escau, els informes psicopedagògics i altres informes en què es fonamenti el pla.
El pla s’ha de fer constar en el full de seguiment acadèmic, en les actes finals d’avaluació a l’apartat d’observacions,
en l’expedient acadèmic i en l’historial acadèmic de l’alumne/a, dins l’apartat convalidacions i altres observacions.
En cas de trasllat de l’alumne/a, cal fer constar el pla en l’informe personal per trasllat, en l’apartat de la descripció
de mesures educatives complementàries.
Qualsevol adaptació en l’aplicació de les PAU que se sol·liciti a l’Oficina d’Organització de les PAU per raó d’alguna
de les circumstàncies abans esmentades haurà d’anar acompanyada d’una còpia del pla individual de l’alumne/a per
al qual se sol·liciti l’adaptació.

EXEMPCIONS DE MATÈRIES
•

•

•

La Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat ha d’autoritzar les mesures excepcionals que cal
adoptar respecte al currículum i l’organització general que impliquin l’exempció d’una matèria, ateses les dificultats
objectives d’aprenentatge de determinats alumnes per causa de discapacitat, trastorns de salut o trastorns greus
d’aprenentatge. Aquestes mesures han de ser estrictament proporcionals als problemes o dificultats d’aprenentatge.
Per sol·licitar aquesta autorització, la direcció del centre ha de trametre als serveis territorials la documentació
següent:
Sol·licitud signada per l’alumne o alumna, o pel seu pare, mare o tutors legals si és menor.
Documentació acreditativa de les causes que motiven la petició: certificat del centre d’atenció a disminuïts
(CAD); certificat mèdic, en el qual constarà el caràcter permanent o temporal de la malaltia, lesió o trastorn,
o altres.
Proposta de pla individual elaborat pel centre de batxillerat (amb la col·laboració de l’EAP, si escau).
El director o directora dels serveis territorials trameten tota la documentació, acompanyada d’un informe de la
Inspecció d’Educació, a la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat. Aquesta emet la
resolució pertinent i la trasllada al centre educatiu. El centre ha de comunicar per escrit al pare, mare o tutors legals
de l’alumne/a la resolució del director/a general d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat. Contra la resolució
es pot interposar recurs d’alçada en el termini d’un mes davant la consellera d’Ensenyament.

EXEMPCIÓ DE LA QUALIFICACIÓ DE LA MATÈRIA DE LLENGUA CATALANA I LITERATURA
•

•

L’alumne que s’incorpora a B1 o a B2 procedent de fora del territori de Catalunya i que no ha cursat mai les matèries
de llengua catalana, llengua catalana i literatura o equivalents pot demanar l’exempció de la matèria de llengua
catalana i literatura. El fet d’obtenir-la no eximeix l’alumne d’assistir a classe de llengua catalana i literatura, on ha de
seguir un programa específic, formalitzat en un pla individual, que li permeti assolir, com a mínim, una comprensió
oral i escrita de la llengua. La sol·licitud s’ha de presentar no més tard de la finalització del primer trimestre del curs
acadèmic, la resol la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat i només té validesa per al curs
acadèmic corresponent. Només es pot concedir l’exempció en dos cursos acadèmics consecutius.
L’exempció de la qualificació de llengua catalana i literatura en el batxillerat no comporta automàticament l’exempció
de la prova de llengua catalana a les PAU. Aquesta exempció s’ha de sol·licitar a l’Oficina d’Organització de les
proves d’accés a la Universitat, no més tard del 31 de gener, i la resolució serà donada abans del 30 d’abril.

EXEMPCIONS I CONVALIDACIONS DEL TREBALL DE RECERCA
Té dret a l'exempció del treball de recerca l'alumne que es trobi en alguna de les situacions següents:
• Provenir d'una altra comunitat autònoma o d'un altre país i haver-se incorporat al nou centre a partir del segon
trimestre del segon curs de batxillerat. Tanmateix, en cas que no completi el batxillerat en l'any de la seva
incorporació, aquest alumne ha de fer el treball de recerca durant l'any acadèmic següent, sens perjudici de la seva
exempció si es troba en la situació descrita a l'incís següent.
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•
•
•

Provenir d'una altra comunitat autònoma i incorporar-se al sistema educatiu a Catalunya amb cinc o menys matèries
per completar el batxillerat.
Tenir la titulació de tècnic/a o tècnic/a superior de formació professional específica, d'arts plàstiques i disseny o
d'ensenyaments esportius.
Haver cursat COU i haver-ne aprovat almenys una assignatura.

La sol·licitud d'exempció s'ha de presentar per escrit al director del centre, el qual ha de resoldre concedir-la, un cop
verificat el compliment d'alguna de les situacions esmentades, ha d’incorporar la resolució a l’expedient acadèmic i l’ha
de comunicar per escrit a l’alumne i, si és menor d’edat, als seus pares o tutors legals.
ALUMNAT QUE COMPAGINA ELS ESTUDIS DE BATXILLERAT AMB LA PRÀCTICA INTENSIVA DE L’ESPORT
•

•

•
•

L’INS Joan Brudieu pertany a la Xarxa de centres educatius d’especial atenció a la pràctica esportiva. Per tant,
l’alumnat que estigui cursant BTX i estigui realitzant pràctica esportiva en el Centre de Tecnificació Esportiva Parc
del Segre de la Seu d’Urgell (Esquí – Piragüisme) pot sol·licitar el següent reconeixement i/ o substitució de
matèries d’acord amb allò que preveuen la Resolució de 19 de desembre de 2005 (R.1785/05) i la Resolució de 25
d’abril de 2006 (R.370/06) per les quals s’autoritzen modificacions curriculars per a les etapes d’ESO i BTX per a
l’INS Joan Brudieu de la Seu d’Urgell:
Reconeixement de les següents matèries: [B1-LOE]
— Hores corresponents a la franja d’optativitat (4 hores màxim per cada curs)
— Educació física
Substitució de la següent matèria: [B1-LOE]
— Tutoria (sempre i quan la seva assistència no sigui obligada i justificada a les activitats de la Tutoria)
Les matèries que s’hagin reconegut no tindran qualificació ni computaran als efectes de càlcul de la nota
mitjana.
Atès que totes aquestes possibilitats es fonamenten en el fet de simultaniejar estudis ordinaris amb la pràctica
esportiva, la sol·licitud haurà de renovar-se cada curs. L’alumnat que ho vulgui pot sol·licitar el reconeixement d’un
nombre d’hores inferior a aquell a què en principi té dret. L’alumnat que en cada curs de batxillerat cursa més de tres
matèries de modalitat, per haver triat com a optativitat una matèria de modalitat, poden demanar el reconeixement
d’una matèria, encara que sigui de modalitat, si aquesta matèria excedeix de tres el nombre de matèries de modalitat
que cursa
CONDICIONS: Totes les hores reconegudes i/o substituïdes seran realitzades en un espai a determinar del centre
sota la supervisió d’un docent del Centre de Tecnificació Esportiva.
Documentació a presentar
"Sol·licitud d'adaptació curricular del batxillerat (BTX) amb reducció del nombre d’hores per a l’alumnat que
realitza pràctica esportiva en un pla de tecnificació esportiva” [BEF1].
"Certificat expedit pel Centre de Tecnificació Esportiva on s'acredita que l'alumne/na realitza pràctica esportiva en
el pla de tecnificació esportiva de Piragüisme o Esquí".

SIMULTANEÏTAT D’ESTUDIS DE BATXILLERAT I DE MÚSICA (O DE DANSA)
• L’alumnat que estigui cursant BTX i estudis de música en l’Escola Municipal de Música de la Seu d’Urgell, escola
de música autoritzada, pot sol·licitar el reconeixement corresponent a les hores de la franja d’optativitat i una matèria
de modalitat de primer curs segona les situacions A i B que s’especifiquen a continuació:
Situació A: Si hi cursa estudis de música amb una dedicació horària entre tres i cinc hores setmanals
pot sol·licitar al director o directora del centre de secundària el reconeixement de les hores corresponents a
la franja d’optativitat (4 hores màxim per cada curs).
Situació B: Si hi cursa cursa estudis de música amb una dedicació horària de més de cinc hores
setmanals pot sol·licitar al director o directora del centre de secundària el reconeixement de les hores
corresponents a la franja d’optativitat (4 hores màxim per cada curs) i la matèria de modalitat de primer curs
(4 hores).
Les matèries que s’hagin reconegut no tindran qualificació ni computaran als efectes de càlcul de la nota
mitjana.
• Atès que totes aquestes possibilitats es fonamenten en el fet de simultaniejar estudis ordinaris amb els estudis de
música, la sol·licitud haurà de renovar-se cada curs. L’alumnat que ho vulgui pot sol·licitar el reconeixement d’un
nombre d’hores inferior a aquell a què en principi té dret. L’alumnat que en cada curs de batxillerat cursa més de tres
matèries de modalitat, per haver triat com a optativitat una matèria de modalitat, poden demanar el reconeixement
d’una matèria, encara que sigui de modalitat, si aquesta matèria excedeix de tres el nombre de matèries de modalitat
que cursa. L’alumnat que repeteix estudis de música no pot tornar a sol·licitar la convalidació o el reconeixement de
la reducció del nombre de matèries de BTX de què hagués gaudit en cursos acadèmics anteriors.
• CONDICIONS: L’alumnat que obtingui el reconeixement de les hores de la franja d’optativitat i una matèria de
modalitat de primer curs realitzarà aquestes hores reconegudes en un espai a determinar sota la supervisió del
professorat de guàrdia disponible. Si s’escau que aquestes hores reconegudes coincideixen en hores terminals de la
jornada lectiva, l’alumnat podrà optar per absentar-se de l’Institut, prèvia autorització signada dels seus pares.
• Documentació a presentar
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"Sol·licitud d'adaptació curricular del batxillerat (BTX) amb reducció del nombre d’hores per a l’alumnat que cursa
estudis de música en un conservatori o centre professional de música autoritzada” [BMU1].
"Certificat expedit per l’Escola de Música Municipal de la Seu d’Urgell on s'acredita que l'alumne/na realitza la
dedicació horària pertinent".
CONVALIDACIONS DE MATÈRIES DE BATXILLERAT PER A ALUMNAT PROCEDENT DE CICLES FORMATIUS
•

•

L’alumnat que disposa d'una titulació tècnic o tècnic superior de formació professional específica, d'arts plàstiques i
disseny o d'ensenyaments esportius, pot demanar-se la convalidació de matèries optatives i del treball de recerca.
En alguns casos també es convalida alguna matèria de modalitat, si és que aquesta excedeix de les tres matèries de
modalitat que l’alumne ha de cursar en cada curs de batxillerat.
A l'expedient acadèmic dels alumnes que hagin obtingut la convalidació, i a les actes corresponents, cal fer constar
l'expressió "Exempt" per al treball de recerca i per a les matèries optatives que escaigui. Pel que fa a aquestes
últimes, cal usar l'expressió genèrica "Matèries optatives", sense especificar cap nom de matèria

OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE BATXILLERAT PER PART DELS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
•

•

•

•
•

•

L’alumne que hagi obtingut un títol de tècnic –de formació professional exclusivament– obtindrà el títol de batxillerat
si supera les matèries comunes del batxillerat. La inscripció en aquestes condicions, que es pot fer en qualsevol
centre de batxillerat, no requereix una autorització específica, si bé en iniciar el batxillerat l'alumne que vulgui acollirse al que preveu la disposició addicional de l'Ordre ENS/62/2012, de 15 de març, ha de sol·licitar-ho explícitament al
director del centre on cursi els estudis de batxillerat.
Atès que l'obtenció del títol de batxillerat per aquesta via NO comporta el dret a reconeixement de modalitat, si
l'alumne vol comptar amb aquest reconeixement ha d'adscriure's a una modalitat i cursar-ne les matèries
corresponents. Pel que fa a les matèries optatives i al treball de recerca, en pot estar exempt si s'acull al que es
preveu a l'apartat anterior Convalidació de matèries de batxillerat per a alumnat procedent de cicles formatius.
En les certificacions acadèmiques d’aquests alumnes s’ha de fer constar que han obtingut el títol de batxiller en
aplicació de l’article 34.3 del Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació general de la
formació professional del sistema educatiu
La qualificació final de batxillerat d'aquests alumnes –que ha de calcular el centre educatiu– és la mitjana aritmètica
de la qualificació final del cicle formatiu de grau mitjà d'FP i la qualificació mitjana de les matèries comunes.
En el càlcul de la nota mitjana de batxillerat d’aquests alumnes no s’ha de tenir en compte cap matèria que no sigui
comuna, encara que puguin tenir cursades i aprovades matèries de modalitat o optatives o el treball de recerca, les
quals no computaran en el càlcul de la nota mitjana del seu expedient acadèmic.
Aquesta disposició addicional de l’Ordre ENS/62/2012 no és d’aplicació per als alumnes amb els títols de tècnic
auxiliar (FP1) i tècnic especialista (FP2), ni per als alumnes amb els títols de tècnic d'arts plàstiques i disseny o de
tècnic d’esport

Vinculació amb els ensenyaments de música i dansa

• L’alumnat que cursi una de les modalitats del batxillerat, i a més estigui fent algun dels sis cursos dels ensenyaments
•

professionals de música o dansa en un centre oficial, se li pot reconèixer, si ho demana, les matèries optatives del
batxillerat.
L’alumnat que cursi ensenyaments professionals de música o dansa pot optar per fer només les matèries comunes
del batxillerat. Quan superi aquestes matèries i finalitzi els ensenyaments professionals esmentats obtindrà el títol de
batxillerat.

Avaluació
•
•

•

•
•

En el batxillerat presencial és obligatòria l’assistència regular a classe i a les activitats programades.
L'avaluació és contínua, és a dir, es valora el treball regular de l'alumnat, no la nota obtinguda en un examen o un
treball final, i global, és a dir, es valora l'evolució de l'alumnat en el conjunt de les matèries i la seva maduresa
acadèmica.
Al final del curs, l'equip docent, alhora que duu a terme la darrera avaluació trimestral, ha de valorar quines matèries
considera que l'alumne/a ha superat com a conseqüència del seu treball al llarg del curs. Amb posterioritat a aquesta
avaluació final contínua, el centre duu a terme les proves extraordinàries de recuperació, després de les quals
es decideix si l'alumne/a està en condicions de passar de curs. Les proves extraordinàries es fan dins del període
lectiu establert pel Departament en el calendari escolar del curs.
Els resultats de l'avaluació de cada matèria s'expressen mitjançant qualificacions numèriques de zero a deu sense
decimals. Es consideraran superades les matèries amb qualificació igual o superior a cinc.
La qualificació final del batxillerat s'obté per mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en les matèries
cursades (excepte el treball de recerca), que és un 90% de la nota final, i el treball de recerca, que representa un
10%.
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Pas de curs i obtenció del títol de batxillerat
Si en acabar el 1r curs té:
Cap matèria pendent

Promociona a segon curs

1 o 2 matèries pendents

Promociona a segon curs, amb les matèries pendents.

3 o 4 matèries pendents (1)

Podrà optar:
• per regla general, a repetir el curs complet renunciant a totes les
qualificacions obtingudes en el curs finalitzat.
• excepcionalment, a matricular-se només de les tres o quatre matèries
pendents de primer (2).

5 o més matèries pendents Repeteix primer curs en la seva totalitat
(1)

Després de l’avaluació final de primer de batxillerat, l’Institut ha d’orientar l’alumnat que es trobi amb 3 o 4 matèries
pendents sobre les opcions possibles, considerant les seves condicions per al millor aprofitament de la repetició de
primer curs de batxillerat. En el moment de la formalització de la matrícula en aquestes condicions es requerirà
l’acceptació de l’alumne/a i de les mares, pares o tutors legals quan aquest/a sigui menor d’edat, amb concreció de
la via escollida.

(2)

L’alumne/a també podrà cursar per complementar el seu horari d’assistència, sense formalitzar matrícula,
voluntàriament i en funció de les disponibilitats organitzatives del centre, aquelles altres matèries que la direcció
del centre consideri més adequades per a la seva formació, com per exemple el treball de recerca. En aquest
cas, el centre ha de formalitzar, per a l’alumne/a, un pla individual que justifiqui aquesta mesura i que inclogui el
compromís i l’acceptació de l’alumne/a i de les mares, pares o tutors legals quan aquest/a sigui menor d’edat.

Si en acabar el 2n curs té:

(1)

Cap matèria pendent

Títol de batxiller

Alguna matèria pendent

Podrà optar:
• de manera general, a repetir solament les matèries pendents, sense
necessitat de tornar a cursar les matèries ja superades.
• en casos justificats, a repetir la totalitat de matèries de segon curs amb
renúncia explícita de les qualificacions obtingudes en totes les matèries
aprovades (1).

De l’anul·lació de les qualificacions en queden excloses, en el cas que haguessin estat aprovades, les matèries
següents: Treball de recerca, Estada a l’empresa, i les possibles matèries pendents de primer curs que l’alumne/a
hagués superat en cursar el segon curs
L’anul·lació de les qualificacions per renúncia té caràcter definitiu i irrevocable. L’any acadèmic cursat per al qual
es presenta la sol·licitud de renúncia computarà a efectes d’anys de permanència en el batxillerat en règim ordinari
diürn. El centre informarà per escrit l’alumne/a sol·licitant, o els seus pare, mare o tutor/a legals en el cas que sigui
menor, de les condicions de la renúncia.
Per sol·licitar la renúncia a les qualificacions de les matèries aprovades en el segon curs, l’alumne/a, o els seus
pares o tutors legals si és menor, presentarà la documentació següent al centre on està matriculat de segon curs
durant el primer mes de classes:
• Sol·licitud signada per l’alumne/a, o el pare, mare o tutor/a legal si cal, amb constància explícita que coneix el
caràcter irrevocable de la seva renúncia.
• Fotocòpia del DNI.
• Certificació acadèmica de cadascun dels cursos en què l’alumne/a ha estat matriculat en el batxillerat.
• Informe de la direcció del centre amb valoració explícita de si la mesura, de caràcter extraordinari, pot afavorir
el progrés acadèmic de l’alumne en el batxillerat i en els seus estudis posteriors, i tota la informació
complementària que consideri pertinent.
El centre trametrà la sol·licitud i la documentació que l’acompanyi a la direcció dels serveis territorials. Els serveis
territorials trametran la documentació a la Direcció General d’Atenció a la Comunitat Educativa, que dictarà
resolució. Contra la resolució, que no esgota la via administrativa, es podrà interposar recurs d’alçada davant el
conseller d’Educació en el termini d’un mes.
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La resolució s’incorporarà a l’expedient de l’alumne/a, es farà constar a l’historial acadèmic i se n’adjuntarà una
còpia a l’acta d’avaluació final del curs al qual s’hagi renunciat. La direcció del centre en lliurarà una còpia a la
persona sol·licitant.
Premis extraordinaris de batxillerat
•
•

•
•
•
•

Reconeixement oficial dels mèrits de l’alumnat que demostra una preparació d'excel·lència en aquesta etapa.
Aquest reconeixement:
o Consta a l’expedient de l’alumnat
o Li proporciona l’exempció de les taxes universitàries per al primer curs
o Li permet optar al Premio Nacional de Bachillerato que convoca el MEC
Es pot inscriure l’alumnat que hagi obtingut una qualificació mitjana de batxillerat ≥8,75.
S’atorguen en funció dels resultats d’unes proves específiques que tenen lloc a finals de juny
La sol·licitud d’inscripció a les proves es presenta al mateix centre on l’alumnat cursa els estudis, del 30 de maig al 6
de juny.
Les proves es realitzen el 30 de juny, a partir de les 9:00 h.

Continuïtat
•

Amb el títol de batxiller es pot accedir a:
la universitat (un cop aprovades les proves d’accés),
un cicle formatiu de grau superior de formació professional específica o d’arts plàstiques i disseny (si hi ha més
demanda que oferta, per accedir a determinats cicles té prioritat l’alumnat que ha cursat una modalitat de
batxillerat determinada)
un cicle formatiu de grau superior d’ensenyaments esportius, si es tenen els requisits d’accés (si hi ha més
demanda que oferta, per accedir a determinats cicles té prioritat l’alumnat que ha cursat una modalitat de
batxillerat determinada)
ensenyaments superiors artístics (un cop superada una prova específica d’accés)
el món laboral.

Batxillerat LOMCE [Promoció 2105-2017]: Proves d’Accés a la Universitat (PAU) vs Prova final de BTX

Accés als estudis universitaris: Proves d’Accés a la Universitat (PAU)
•
•

•
•

•

La prova d’accés als estudis universitaris diferencia entre la superació de la prova d’accés (requisit per anar a la
universitat, a qualsevol universitat) i el procediment d’admissió (d’admissió a un estudi de grau concret, d’una
determinada universitat).
Per això, es parla d’una fase general obligatòria la superació de la qual permet accedir a la universitat i té validesa
indefinida; i d’una fase específica, de caràcter voluntari, que té com a finalitat calcular una nota d’admissió per a
cada títol de grau on vulgui accedir un estudiant, en els casos en què calgui ordenar les sol·licituds d’ingrés - si
l’oferta de places és inferior a la demanda -.
La fase general consta de cinc exercicis (matèries comunes de segon de batxillerat + una matèria de modalitat que
tria l’examinand).
Pel que fa a la fase específica, la Comissió d’Accés i Afers Estudiantils del Consell Interuniversitari de Catalunya, a
proposta de la Comissió Organitzadora de les PAU, ha acordat limitar a tres, com a màxim, el nombre de matèries
que per convocatòria pot examinar cada examinand.
Només poden ésser objecte d'examen les matèries que el Departament d'Educació fixa com a pròpies de segon
curs, atès que la prova d'accés es basa en continguts de segon curs de batxillerat (Ordre EDU/340/2009, de 30 de
juny; «DOGC» 5417, de 9-7-2009).
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-B2
B2
B1
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
•

-5-6
6
3
3
3-4
3
1
4
4-5
1
2
1-2
1-2-3
1-2-3
2
1
4-5-6
4-5-6
4

Enginyeria
i arquitectura

Ciències socials
i jurídiques

Ciències
de la salut

MATÈRIES DE MODALITAT
Anàlisi musical II
Biologia II
Ciències de la terra i del medi ambient II
Cultura audiovisual
Dibuix artístic II
Dibuix tècnic II
Disseny
Economia de l’empresa
Electrotècnia
Física II
Geografia
Grec II
Història de l’art
Literatura catalana
Literatura castellana
Llatí II
Matemàtiques aplicades a les ciències socials II
Matemàtiques II
Química
Tecnologia industrial II

Ciències

Branques coneixement PAU

Arts
i humanitats

Itineraris

Adscripció BTX

INS

X
X
X

X
X

X

X
X
X
X

X
X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

És important tenir en compte que les matèries examinades com a fase específica només podran ser vàlides per
calcular nota d’admissió, si:
han estat superades, cadascuna d'elles independentment, amb una qualificació igual o superior a 5 punts.
són matèries vinculades a la branca de coneixement en què s’inscriu el grau per al qual es sol·licita
admissió. Taula de ponderacions:
http://www.gencat.cat/diue/ambits/ur/universitats/acces/prein/info/admissio/index.html
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Adscripció aproximada dels títols de grau a les branques de coneixement dels ensenyaments universitaris
Branca
de Ciències
Biologia
Bioquímica

Branca
de Ciències de la Salut
Biologia Humana
Ciències Biomèdiques

Biotecnologia

Ciències i Salut Animal

Ciències Ambientals
Ciències Biomèdiques
Ciència i Tecnologia dels Aliments
Enginyeria Agrícola
Enginyeria Alimentària
Enginyeria de Sistemes Biològics
Enginyeria del Medi Ambient
i del Paisatge
Enologia
Estadística aplicada
Física
Genètica
Geologia
Matemàtiques
Microbiologia
Nanociència i Nanotecnologia
Química
Tecnologia i Gestió Alimentària

Ciència i Tecnologia
dels Aliments
Ciències de l'Activitat Física
i de l'Esport
Farmàcia
Fisioteràpia
Infermeria
Logopèdia
Medicina

Branca
d'Enginyeria i Arquitectura
Arquitectura
Ciències de l'Enginyeria Civil
Ciències i Tecnologies
de la Telecomunicació
Disseny- Elisava
Enginyeries vàries
Fotografia i Creació Digital
Informàtica i Serveis
Matemàtiques i Enginyeria Informàtica
Mitjans Audiovisuals
Multimèdia

Ciències Mèdiques Bàsiques
Nutrició Humana i Dietètica
Odontologia
Òptica i Optometria
Podologia
Psicologia
Teràpia Ocupacional
Veterinària

Branca
de Ciències Socials i Jurídiques
Administració i Direcció d'Empreses
Antropologia Social i Cultural
Audiovisual i Multimèdia
Ciències Empresarials
Ciències Polítiques i de l'Administració
Ciència Política i Gestió Pública
Comunicació Audiovisual
Comptabilitat i Finances
Criminologia
Direcció de Comerç i Distribució
Dret
Economia
Estadística
Geografia
Gestió i Administració Pública
Gestió Aeronàutica
Gestió Comercial i Màrqueting
Gestió d'Empreses
Direcció Hotelera
Internacional Businnes Econòmics
Negocis i Màrqueting Internacionals-ESCI
Informació i Documentació
Educació Infantil
Educació Primària
Educació Social
Pedagogia
Periodisme
Publicitat i Relacions Públiques
Prevenció i Seguretat Integral

Branca
d’Arts i Humanitats
Arquelogia
Belles Arts
Arts i Disseny
Cinema i Mitjans Audiovisuals
Comunicació Cultural
Comunicació i Periodisme Audiovisuals
Conservació- Restauració
Disseny
Filologies diverses
Filosofia
Geografia i Ordenació del Territori
Història
Història de l'Art
Humanitats
Lingüística
Llengües i Literatures Modernes
Llengües Aplicades
Llengües Aplicades
i Comunicació Intercultural
Musicologia
Traducció i interpretació
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Branca
de Ciències Socials i Jurídiques
Relacions Laborals
Gestió de Recursos Humans
Sociologia
Treball Social
Turisme

Branca
d’Arts i Humanitats

Adscripció dels títols de tècnic superior de formació professional a les branques de coneixement dels
ensenyaments universitaris de grau
(Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre; «BOE» 283, de 24-11-2008)

X
X
X

X
X

X

X
X
X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

Enginyeria
i arquitectura

Ciències socials
i jurídiques

Ciències
de la salut

Ciències

TÍTOLS DE TÈCNIC SUPERIOR
Activitats físiques i esportives
Administració i Gestió / Administració
Agrària / Activitats agràries
Arts gràfiques
Arts i artesanies
Comerç i màrqueting
Edificació i obra civil
Electricitat i electrònica
Energia i aigua
Fabricació mecànica
Fusta, moble i suro / Fusta i moble
Hostaleria i turisme
Imatge i so / Comunicació, imatge i so
Imatge personal
Indústries alimentàries
Indústries extractives
Informàtica i comunicacions / Informàtica
Instal·lació i manteniment / Manteniment i serveis a la
producció
Maritimopesquera / Activitats maritimopesqueres
Química
Sanitat
Seguretat i medi ambient
Serveis socioculturals a la comunitat
Tèxtil, confecció i pell
Transport i manteniment de vehicles / Manteniment
de vehicles autopropulsats
Vidre i ceràmica

Arts
i humanitats

Branques coneixement PAU

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X
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Batxillerat LOMCE [Promoció 2105-2017]: Prova final de BTX

Comparativa prova final BTX – PAU
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B1

Llengua catalana i literatura I
Llengua espanyola i literatura I
Llengua estrangera I (anglès – francès)
Filosofia
Educació física
Tutoria
F1: Matèria comuna d’opció
F2: Matèria de modalitat 1
F3: Matèria de modalitat 2
F4: Matèria de modalitat 3 (4h) o
Matèria específica (2h+2h)

2.5
2,5
3
3
2
1
4
4
4

B2

4

Llengua catalana i literatura II
Llengua espanyola i literatura
Llengua estrangera II (anglès – francès)
Història
Treball de recerca
Tutoria
F1: Matèria comuna d’opció
F2: Matèria de modalitat 1
F3: Matèria de modalitat 2
F4: Matèria de modalitat 3 (4h) o
Matèria específica (2h+2h)

3
3
3
4
0
1
4
4
4
4

Itineraris de Batxillerat – LOMCE [Promoció 2015-2017]
MODALITAT D’HUMANITATS I
CIÈNCIES SOCIALS - 3000
CIÈNCIES SOCIALS

F1
F2
B1

F3

•
•
•
•
•

F4

1
2
Matemàtiques aplic CS
• Llatí I
I
Història del món
• Història del món
contemp.
contemp.
Economia de
• Grec I
l’empresa I
Literatura universal
• Literatura universal
Economia
• Psicologia (2h) + Sociologia (2h)
• 2LE Francès I (2h) + 2LE Francès II (2h)
• Religió (2h) + Sociologia (2h)
CIÈNCIES SOCIALS

F1
F2
B2

F3

HUMANITATS

1
Matemàtiques aplic
CS II
Història de l’art
Economia de
l’empresa II
Geografia

HUMANITATS
2

TECNOLÒGIC
4

CIÈNCIES
i TECNOLOGIA
5

CIÈNCIES
6

• Història de l’art

• Matemàtiques I

• Matemàtiques I

• Matemàtiques I

• Dibuix artístic I

• Tecnologia
industrial I

• Biologia I

• Biologia I

• Cultura audiovisual I

• Física I

• Física I

• Ciències de la
terra

• Dibuix tècnic I

• Química I
• Dibuix tècnic I

• Química I
• Dibuix tècnic I

• Química I

ARTS PLÀSTIQUES,
IMATGES I DISSENY
3

TECNOLÒGIC
4

CIÈNCIES
i TECNOLOGIA
5
Matemàtiques
II

CIÈNCIES
6
Matemàtiques
II

Fonaments de l’art

Matemàtiques II

Història de l’art

Disseny

Tecnologia
industrial II

Biologia II

Biologia II

Grec II

Cultura audiovisual II

Física II
Química II
Dibuix tècnic II

Física II
Química II
Dibuix tècnic II

Geologia

Dibuix tècnic II

Literatura catalana (2h) +
Literatura castellana (2h)
Prova final
LOMCE:

ARTS PLÀSTIQUES,
IMATGES I DISSENY
3

MODALITAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA - 2000

Llatí II

• Història de la filosofia
F4

MODALITAT
D’ARTS- 1001

Matèria
comuna d’opció (1)

Matèria
de modalitat (2)

Química II

Dibuix artístic II (2h) +
Tècn. d'expressió
graf. plàstica (2h)
Matèria específica (1)
[també altra matèria de modalitat]

PAU

Matèries d’examen PAU

[Currículum provisional tancat a 30 d'abril de 2015. Fins al moment de la matrícula de 1r de BTX, hi poden haver canvis. El currículum
de 2n BTX s'acabarà de concretar més endavant]]
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B1

Llengua catalana i literatura I
Llengua espanyola i literatura I
Llengua estrangera I (anglès – francès)
Filosofia i ciutadania
Ciències per al món contemporani
Educació física
Tutoria
Matèria de modalitat 1
Matèria de modalitat 2
Matèria de modalitat 3
Matèria de modalitat 4
Matèria optativa

2
2
3
2
2
2
1
4
4
4

B2

4

Llengua catalana i literatura II
Llengua espanyola i literatura
Llengua estrangera II (anglès – francès)
Història de la filosofia
Història
Treball de recerca
Tutoria
Matèria de modalitat 1
Matèria de modalitat 2
Matèria de modalitat 3

2
2
3
3
3
0
1
4
4
4

Matèria de modalitat 4

4

Itineraris de Batxillerat - LOE
MODALITAT D’HUMANITATS I
CIÈNCIES SOCIALS - 3000

F1
F2
F3

•
•
•
•

B1

F4

•
•
•
•

F1
F2
B2

CIÈNCIES
SOCIALS
1
Matemàtiques
aplic CS I
Història del món
contemporani
Economia de
l’empresa I
Literatura
universal
Economia
Psicologia i
sociologia
2LE Francès
Religió +
Sociologia (2h)

CIÈNCIES
SOCIALS
1
• Matemàtiques
aplic CS II
• Història de l’art
• Economia de
l’empresa II

HUMANITATS
2
• Llatí I

MODALITAT
D’ARTS- 1001
ARTS PLÀSTIQUES,
IMATGES I DISSENY
3

MODALITAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA - 2000
TECNOLÒGIC
4

CIÈNCIES
i TECNOLOGIA
5

CIÈNCIES
6
• Ciències de la terra i
del medi ambient I

• Dibuix artístic I

• Física I

• Física I

• Història del món
contemporani

• Cultura audiovisual

• Matemàtiques I

• Matemàtiques I

• Matemàtiques I

• Grec I

• Tècniques d’expressió
graf. plàstica

• Tecnologia
industrial I

• Biologia I

• Biologia I

• Literatura
universal

• Dibuix tècnic I

• Dibuix tècnic I
• Química I

• Química I

• Química I

• Psicologia i
sociologia
• 2LE Francès
• Religió +
Sociologia (2h)
HUMANITATS
2

ARTS PLÀSTIQUES,
IMATGES I DISSENY
3

TECNOLÒGIC
4

CIÈNCIES
i TECNOLOGIA
5

CIÈNCIES
6
• Ciències de la terra i del
medi ambient II

• Llatí II

• Dibuix artístic II

• Física II

• Física II

• Història de l’art

• Història de l’art

• Matemàtiques II

• Matemàtiques II

• Matemàtiques II

F3

• Geografia

• Grec II

• Disseny

• Tecnologia
industrial II

• Biologia II

• Biologia II

F4

• Literatura
catalana
• Literatura
castellana

• Literatura
catalana
• Literatura
castellana

• Dibuix tècnic II
• Literatura catalana
• Literatura castellana

• Dibuix tècnic II
• Química II

• Química II

• Química II
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Formació Professional
La formació professional: descripció
La formació professional capacita per a l'exercici qualificat de diverses professions i proporciona la formació
necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector.
S'organitza en cicles formatius de grau mitjà o de grau superior.
Els cicles s'agrupen en famílies professionals i tenen una durada variable: n'hi ha de 2.000, 1.700, 1.400 i 1.300 hores.
Una part d'aquestes hores es destina a la formació en un centre educatiu i una altra part a la formació pràctica en
centres de treball. Un cicle formatiu de 1.300 o de 1.400 hores correspon a un curs acadèmic, mentre que un cicle de
1.700 o de 2.000 hores correspon a dos cursos acadèmics.
Amb la superació d'un cicle formatiu de grau mitjà s'obté el títol de tècnic i amb la superació d'un de grau superior, el de
tècnic superior.
La formació professional: característiques
Els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu han de respondre a un perfil professional i
s’organitzen en mòduls professionals de durada variable.
ELS MÒDULS PROFESSIONALS
Els mòduls professionals estan constituïts per àrees de coneixement teoricopràctiques, en funció de les competències
professionals, socials i personals que es pretenguin assolir.
N’hi ha de diferent tipus:
a) Mòduls associats a una o més unitats de competència del Catàleg nacional de qualificacions professionals.
b) Mòduls de suport, que contenen formació de base o transversal a diferents cicles formatius.
c) Mòduls comuns a tots els títols:
• mòdul de formació i orientació laboral
• mòdul d'empresa i iniciativa emprenedora
• mòdul de formació en centres de treball.
d) Mòdul de síntesi, en tots els cicles formatius de grau mitjà.
e) Mòdul de projecte, en tots els cicles formatius de grau superior.
Amb la finalitat de promoure la formació al llarg de la vida, els mòduls professionals s’organitzen en unitats formatives
de menys durada. Aquestes unitats poden ser certificables. La certificació té validesa en l’àmbit de l’Administració
educativa corresponent. La superació de totes les unitats formatives que constitueixen un mòdul professional dóna dret
a la certificació d’aquest, que és la unitat mínima de certificació amb valor en tot el territori nacional.
Mòdul professional de formació i orientació laboral.
Tots els cicles formatius han d’incloure la formació necessària per conèixer les oportunitats d’aprenentatge, les
oportunitats de feina, l’organització del treball, les relacions a l’empresa, la legislació laboral bàsica, així com els drets i
deures que es deriven de les relacions laborals, per facilitar l’accés a l’ocupació o la reinserció laboral en igualtat de
gènere i no-discriminació de les persones amb discapacitat.
Aquest mòdul ha d’incorporar la formació en la prevenció de riscos laborals, sense perjudici del seu tractament
transversal en altres mòduls professionals, segons ho exigeixi el perfil professional.
La formació que estableix aquest mòdul professional capacita per portar a terme responsabilitats professionals
equivalents a les que necessiten les activitats de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals, establertes en el Reial
decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció.
Mòdul professional d’empresa i iniciativa emprenedora.
Tots els cicles formatius han d’incloure la formació necessària per conèixer els mecanismes de creació i gestió bàsica
de les empreses, l’autoocupació, el desenvolupament de la responsabilitat social de les empreses, així com la innovació
i la creativitat en els processos i tècniques de la seva activitat laboral.
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El mòdul professional de formació en centres de treball
El mòdul professional de formació en centres de treball forma part del currículum dels cicles formatius i no té caràcter
laboral. Les seves finalitats són:
a) Completar l’adquisició de competències professionals pròpies de cada títol assolides al centre educatiu.
b) Adquirir una identitat i maduresa professional motivadores per a l’aprenentatge al llarg de la vida i per a les
adaptacions als canvis que generin noves necessitats de qualificació professional.
c) Completar coneixements relacionats amb la producció, la comercialització, la gestió econòmica i el sistema de
relacions sociolaborals de les empreses, amb la finalitat de facilitar la inserció laboral.
d) Avaluar els aspectes més rellevants de la professionalitat assolida per l’alumne al centre educatiu i acreditar els
aspectes requerits en la feina que per verificar-se requereixen situacions reals de treball.
Pot quedar totalment exempt del mòdul professional de formació en centres de treball qui acrediti una experiència
corresponent al treball a temps complet d'un any, relacionada amb els estudis professionals respectius. També
s’estableixen supòsits d'exempció parcial.
EL PERFIL PROFESSIONAL
Els elements que defineixen el perfil professional de cada ensenyament són els següents:
a) La competència general. Descriu les funcions professionals més significatives del perfil professional. Pren com a
referent el conjunt de qualificacions professionals i les unitats de competència incloses. En els cursos
d’especialització, la competència general pot estar referida al Catàleg nacional de qualificacions professionals.
b) Les competències professionals, personals i socials. Descriuen el conjunt de coneixements, destreses i
competència, entesa aquesta en termes d’autonomia i responsabilitat, que permeten respondre als requeriments del
sector productiu, augmentar l’ocupabilitat i afavorir la cohesió social.
c) Les qualificacions professionals i, si s’escau, les unitats de competència quan es refereixin al Catàleg nacional
de qualificacions professionals
Cicles formatius de grau mitjà
Els cicles formatius de grau mitjà formen part de l’ensenyament secundari postobligatori.
COM ES POT ACCEDIR A UN CFM
• Accés mitjançant titulació o altres requisits acadèmics als cicles formatius de grau mitjà
S’ha de disposar d’alguna de les acreditacions acadèmiques següents
a) Títol de graduat en educació secundària obligatòria o d’un nivell acadèmic superior.
b) Títol de tècnic/a auxiliar (FP-1).
c) Títol de tècnic/a.
d) Haver superat els dos primers cursos del batxillerat unificat i polivalent (BUP) o bé tenir un màxim de dues
matèries pendents en el conjunt d’aquests dos cursos.
e) Haver superat el primer cicle d’ensenyament secundari experimental (cicle 14-16).
f) Haver superat un mòdul professional 2 experimental.
g) Haver superat, dins els ensenyaments d’arts aplicades i oficis artístics, el tercer curs del pla de 1963 o el segon
curs de comuns experimental.
h) Haver superat altres estudis declarats equivalents a algun dels anteriors, a efectes acadèmics.
i) Haver superat els curs de formació específic d’accés a CFGM (CAM)
•

Accés mitjançant prova als cicles formatius de grau mitjà
S’ha d’acreditar haver superat les proves esmentades en algun dels ítems següents:
a) Proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà.
b) Proves d’accés per a qualsevol cicle formatiu de grau superior.
c) Proves d'accés de grau mitjà o de grau superior d'ensenyaments esportius o d'ensenyaments d'arts plàstiques i
disseny (o haver-ne superat la part comuna).
d) Proves d’accés a la universitat per a més grans de 25 o 45 anys.
e) Accés a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional i tenir 40 anys o més.
f) Prova d'accés als mòduls professionals experimentals.

CRITERIS D’ADMISSIÓ A UN CFM
Les peticions s’ordenen, dins de cada via i d'acord amb les prioritats que pertoquin en cada cas, segons la qualificació
mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permeten l’accés al cicle, tenint en compte l'ordre de petició del
centre, ensenyament i torn expressats en la sol·licitud. Així, s'assignen primer les primeres opcions i després les
segones i successives opcions. Si en presentar la sol·licitud l’alumne encara no ha 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
està cursant. Si la qualificació de la prova d’accés no és numèrica, es considera que és un 5.
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Si per una de les vies d’accés no s’ocupen totes les places que li corresponen, s’ocupen pel possible alumnat excedent
de l’altra via.
QUÈ ES POT FER EN ACABAR UN CFM
1. Accedir a un treball de Tècnic/a
2. Continuar estudiant
— Cursar un altre CFM
— Accedir a un CFS, si es té el títol de batxillerat, tenint en compte les convalidacions que facilita el fet d’haver
cursat un CFM (convalidació de matèries optatives de batxillerat)
— Accedir a un CFS un cop superada la prova d’accés.
— Accedir a qualsevol de les modalitats de batxillerat així com a determinades convalidacions de matèries
— Obtenir el títol de batxiller si supera les matèries comunes del batxillerat.
Cicles formatius de grau superior
Els cicles formatius de grau superior formen part de l’educació superior del sistema educatiu.
COM ES POT ACCEDIR A UN CFS
• Accés mitjançant titulació o altres requisits acadèmics als cicles formatius de grau superior
S’ha de disposar d’alguna de les acreditacions acadèmiques següents
a) Títol de batxillerat.
b) Títol de tècnic/a especialista (FP-2).
c) Títol de tècnic/a superior.
d) Títol equivalent, a efectes acadèmics, a algun dels anteriors.
e) Titulació universitària o equivalent.
f) Certificat d’haver superat els ensenyaments substitutoris de la prova d’accés, per a determinats cicles formatius
de grau superior.
g) Haver superat el segon curs del batxillerat experimental, de qualsevol modalitat.
h) Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el curs preuniversitari.
i) Haver superat el curs de formació específic d’accés a CFGS (CAS)
•

Accés mitjançant prova als cicles formatius de grau superior
S’ha d’acreditar haver superat les proves esmentades en algun dels ítems següents:
a) Proves d’accés per al cicle formatiu de grau superior que vulguin cursar.
b) Proves d’accés a la universitat per a més grans de 25 o 45 anys.
c) Accés a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional i tenir 40 anys o més.
d) Prova d'accés corresponent als mòduls professionals 3, d’acord amb l’annex 8 de la Resolució ENS/310/2002, de
31 de gener (DOGC núm. 3581, de 22.2.2002).

CRITERIS D’ADMISSIÓ A UN CFS
Les peticions s’ordenen, dins de cada via i d'acord amb les prioritats que pertoquin en cada cas, segons la qualificació
mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permeten l’accés al cicle, tenint en compte l'ordre de petició del
centre, ensenyament i torn expressats en la sol·licitud. Així, s'assignen primer les primeres opcions i després les
segones i successives opcions. Si en presentar la sol·licitud l’alumne encara no ha 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
està cursant. Si la qualificació de la prova d’accés no és numèrica, es considera que és un 5.
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Si per alguna de les vies d’accés no s’ocupen totes les places reservades que li corresponen, les vacants es repartiran a
la resta de les vies de forma proporcional a les seves reserves.
PREU PÚBLIC PER A LA MATRÍCULA PER A CFS
Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d'Ensenyament són:
• per curs: 360 euros
• per crèdit: 65 euros
• per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 65 euros
• per la compleció, per crèdit: 20 euros
Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques a l'apartat de preus públics del web del
Departament d'Ensenyament. Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.
QUÈ ES POT FER EN ACABAR UN CFS
1. Accedir a un treball de Tècnic/a superior.
2. Accés directe als estudis universitaris d’acord amb la normativa vigent d’accés a la Universitat així com a les
convalidacions dels crèdits d’estudis universitaris que corresponguin.
3. Cursar altres cicles formatius de grau superior.
Formació professional flexible
L’FP es pot cursar de manera: Presencial – Semipresencial – No presencial (a distància).
Una persona, en el mateix curs acadèmic, no pot cursar el mateix cicle formatiu complet en més d’una modalitat. En el
mateix curs acadèmic, es poden cursar mòduls o unitats formatives del mateix cicle formatiu, distribuïts entre la
modalitat presencial i la modalitat no presencial. Un alumne no pot estar matriculat en el mateix any acadèmic en un
mateix mòdul professional en diferents comunitats autònomes. Tampoc pot estar matriculat simultàniament en un mateix
mòdul professional en la modalitat de formació professional i a distància. La normativa corresponent reglamentarà els
aspectes de custòdia de l’expedient acadèmic.
FP PRESENCIAL
Es caracteritza per l’obligatorietat de l'assistència de l'alumnat a totes les hores previstes per a cadascun dels mòduls i
de les unitats formatives que cursi i per l’avaluació continuada de l’aprenentatge de l’alumnat. En cas de manca
d'assistència sense justificació, s'aplicaran les normes d'organització i funcionament del centre. L'alumnat pot matricularse a la totalitat del cicle formatiu, o bé fer una matrícula parcial als Mòduls/crèdits que siguin del seu interès.
FP SEMIPRESENCIAL
La formació semipresencial és una modalitat impulsada pel Departament d'Ensenyament per flexibilitzar l'oferta dels
ensenyaments d'FP i afavorir la formació al llarg de tota la vida. Aquesta modalitat facilita el seguiment dels estudis a les
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persones que no poden assistir a totes les hores lectives (a causa de la feina, per tenir cura d'altres persones o per
qualsevol altra circumstància excepcional). Característiques:
•
La modalitat semipresencial pot aplicar-se a tots els crèdits que es cursen o a una part.
•
Cal assistir almenys a la meitat de les hores previstes per al crèdit.
•
Cal fer totes les activitats d'aprenentatge programades per al crèdit.
•
Les activitats que l'alumnat faci en la modalitat semipresencial han de comportar la mateixa càrrega horària que
les que faci en la modalitat presencial.
•
El canvi de la modalitat semipresencial a la presencial, o a l'inrevés, es pot fer en el curs següent.
•
El professorat tutela les activitats d'ensenyament semipresencial del seu alumnat de manera telemàtica o amb
els mitjans que acordi conjuntament amb l'alumnat.
•
Els continguts cursats en la modalitat semipresencial s'avaluen de manera presencial.
•
L'oferta de la modalitat semipresencial és potestat dels centres educatius.
•
La incompatibilitat amb l'horari lectiu cal acreditar-la documentalment.
FP NO PRESENCIAL A DISTÀNCIA
L'Institut Obert de Catalunya
L'Institut Obert de Catalunya (IOC) imparteix estudis de formació professional en la modalitat no presencial. Aquesta
modalitat és molt útil per aquelles persones que, per motius laborals i de mobilitat, tenen dificultats per seguir els estudis
de manera presencial. Per cursar FP a distància només cal tenir coneixements informàtics a nivell d'usuari i disposar
d'un equip informàtic amb connexió a Internet. Aprofitant les potencialitats del decret de mesures flexibilitzadores les
persones interessades en la FP oberta poden estar matriculades en el mateix de forma presencial i a distància sempre i
quan ho sigui en crèdits o matèries diferents.
Formació Professional a través d’Internet
L'alumnat de Catalunya pot cursar a distància estudis de formació professional que s'ofereixin en qualsevol comunitat
autònoma.
Mesures flexibilitzadores
El programa Qualifica't ha estat suprimit. Actualment, les persones interessades en aquest procés poden sol·licitar el
servei d'assessorament en la formació professional que s'informa a continuació. Un cop finalitzat l'assessorament,
les persones interessades poden sol·licitar el reconeixement acadèmic dels aprenentatges que hagin assolit
mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials.
SERVEI D’ASSESSORAMENT EN L’FP
El servei d'assessorament en la formació professional ofereix atenció personalitzada a la persona interessada en
millorar la seva qualificació a partir de la seva experiència laboral i formació prèvia i en funció de les capacitats i
expectatives professionals. Aquest servei té per objectiu la construcció de l'itinerari formatiu i professional específic
per a la persona que ho sol·licita. En finalitzar aquest procés la persona interessada obté un informe d'assessorament,
imprescindible per participar en el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o
en activitats socials.
Els destinataris d’aquest servei són les persones que disposen d'experiència laboral i formació prèvia que desitgin
obtenir un diagnòstic de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i conèixer l'itinerari formatiu i
professional més adequat per aconseguir l'objectiu de qualificació proposat.
RECONEIXEMENT ACADÈMIC DELS APRENENTATGES ASSOLITS MITJANÇANT L’EXPERIÈNCIA LABORAL O EN ACTIVITATS SOCIALS
El reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials permet a
les persones adultes posar en valor aquells aprenentatges que han adquirit i obtenir la correspondència amb els
ensenyaments de formació professional del sistema educatiu.
El reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials pot
correspondre, únicament, als continguts (crèdits, mòduls, o unitats formatives) que derivin d’unitats de competència dels
títols de formació professional inicial.
Aprenentatges reconeixibles
• Per als títols derivats de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, es poden
reconèixer els crèdits que derivin d’unitats de competència. Se certifica cada crèdit reconegut.
• Per als títols derivats de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, es poden reconèixer les unitats
formatives que componen un mòdul professional que derivi d’una unitat de competència. Se certifica cada unitat
formativa superada i, si les unitats formatives superades completen un mòdul, aquest també se certifica.
Persones destinatàries
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Les persones destinatàries han d’haver complert 18 anys i han d’acreditar, en relació al cicle formatiu, una experiència
laboral o en activitats socials d’almenys dos anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer
els aprenentatges. Per participar-hi, les persones han d’acreditar que han rebut el servei d’assessorament previ per al
mateix cicle formatiu. També hi poden participar les persones que hagin fet la fase d’orientació i assessorament o la fase
d’assessorament en qualsevol convocatòria del procés per a l’acreditació de les competències professionals relatives a
les unitats de competència establertes en els títols de tècnic i tècnic superior de cicles formatius de formació
professional del sistema educatiu; sempre que es tracti del mateix títol o un títol que es consideri afí, a tal efecte
presentaran el certificat d’orientació sobre l’acreditació de competències lliurat pel centre
Modificacions curriculars de Formació professional per a alumnat amb necessitats educatives específiques
Es pot cursar un títol de formació professional mitjançant modificacions curriculars per a alumnat amb necessitats
educatives específiques.
1. Perfil de l'alumnat: alumnat que presenta necessitats educatives especials derivades d'una discapacitat.
2. Procediment de sol·licitud:
o Sol·licitud signada per l’alumnat, o per la seva família si és menor d’edat.
o Documentació acreditativa de les causes que motiven la petició: certificat del centre d’atenció als disminuïts
(CAD) i certificat mèdic, en el qual constarà el caràcter permanent o temporal de la malaltia, lesió o trastorn.
o Unitats formatives que es proposa modificar.
3. Tipus de modificacions curriculars:
o les que condueixen a l'obtenció del títol de tècnic/a o de tècnic/a superior. La modificació curricular pot
comportar canvis en els resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació de les unitats formatives, o en la distribució
ordinària del cicle formatiu, o, en casos excepcionals, la supressió total d’alguna unitat formativa no relacionada
directament amb les unitats de competència professional del títol.
o les que condueixen a l'obtenció d'una certificació d'estudis parcials. Aquestes modificacions curriculars
poden preveure la supressió total d’alguns mòduls o unitats formatives, la modificació de la distribució ordinària
del cicle i la modificació, si cal, dels resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació de les unitats formatives que ho
necessitin. El centre expedirà un certificat d’estudis parcials dels mòduls o unitats formatives superades d’acord
amb la modificació feta i, si escau, el certificat d’acreditació de competències.
Avaluació del cicle formatiu - LOE
(Segons les Instruccions de 2 de setembre de 2009. Per tots els aspectes no regulats en aquestes Instruccions, cal aplicar allò que
estableix la normativa general vigent quant a organització i funcionament dels IES)

AVALUACIÓ DELS CICLES FORMATIUS - LOE
• Avaluació de les unitats formatives: L’avaluació dels aprenentatges de l’alumnat dels cicles formatius és contínua,
ha d’atendre l’organització modular i s’ha de fer per unitats formatives per tal de permetre una millor capitalització de
la formació. L’avaluació es farà tenint en compte els resultats d’aprenentatge i els criteris d’avaluació de les unitats
formatives. Cal concretar, per a cada alumne/a, el grau d’assoliment de cada resultat d’aprenentatge de les unitats
formatives.
• Avaluació dels mòduls professionals: Les unitats formatives es superen amb una qualificació de 5 punts o
superior. La superació del mòdul professional s’obté amb la superació de les unitats formatives. L’equip docent
podrà determinar criteris de ponderació de la qualificació obtinguda en les diferents unitats formatives, per tal
d’establir la qualificació final del mòdul professional corresponent. Els mòduls superats acrediten les unitats de
competència establertes en el perfil professional del títol.
• Avaluació del mòdul de síntesi i del mòdul de projecte: L’equip docent que hagi participat en la impartició del
mòdul de síntesi, en els cicles de grau mitjà, i del mòdul de projecte, en els cicles de grau superior, els avaluaran de
manera col·legiada. Els mòduls de síntesi i de projecte s’avaluaran positivament quan l’equip docent que l’hagi
impartit apreciï que l’alumne/a ha assolit en un grau suficient dels resultats d’aprenentatge en relació als objectius
generals del cicle formatiu. En cas contrari, l’avaluació serà negativa.
• Avaluació del mòdul de formació en centres de treball: L’avaluació del mòdul professional de formació en centres
de treball serà continuada durant l’estada de l’alumne/a a l’empresa. El tutor o tutora del cicle i la persona
responsable d’aquesta formació a l’empresa tindran en compte la valoració que l’alumnat en fa, a l’hora de
determinar la seva idoneïtat i corregir-ne, si cal, les possibles deficiències, la qual cosa quedarà recollida en el
quadern de pràctiques. En acabar l’FCT, la persona responsable de la formació a l’empresa valorarà l’evolució de
l’alumne/a, mitjançant un informe que incorporarà al quadern de pràctiques. L’avaluació del mòdul de formació en
centres de treball (FCT) la farà la junta d’avaluació, tenint en compte la valoració feta per l’empresa, i prenent com a
referència els resultats d’aprenentatge, els criteris d’avaluació i les activitats formatives de referència establertes en
el currículum.
QUALIFICACIONS DELS CICLES FORMATIUS - LOE
• La qualificació de les unitats formatives i dels mòduls professionals és numèrica, entre 1 i 10, sense decimals, a
excepció del mòdul de formació en centres de treball que es qualifica com a apte/no apte.
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•
•
•
•
•

•

•

La superació d'un mòdul professional requereix la superació de totes les unitats formatives que el componen.
La qualificació final del mòdul professional s’obté per l’aplicació dels criteris de ponderació, establerts en la
programació de cada mòdul, per a cadascuna de les unitats formatives.
La superació del cicle formatiu requereix la superació de tots els mòduls professionals que el componen.
La qualificació final del cicle formatiu serà la mitjana aritmètica ponderada per les hores del mòdul professional
expressada amb dos decimals.
Els mòduls o unitats formatives convalidades es qualificaran amb l’expressió “Convalidat” (Cv). Segons el RD
1147/2011, de 29 de juliol, els mòduls professionals convalidats es qualifiquen amb un 5, als efectes d’obtenció de la
nota mitjana.
En el cas d’haver obtingut l’exempció total del mòdul de formació en centres de treball, aquest es qualificarà amb
l’expressió “Exempt”(Xm). En el cas d’haver obtingut l’exempció parcial del mòdul de formació en centres de treball,
aquest es qualificarà com a “Apte” o “No apte” segons el que correspongui.
En el càlcul de la qualificació final del cicle formatiu no es tindran en compte les qualificacions d”apte”, ni les
d’“exempt”, però sí les de “convalidat”

CONVOCATÒRIES - LOE
• En règim presencial, cada unitat formativa pot ser objecte d’avaluació en quatre convocatòries ordinàries, excepte
el mòdul de formació en centres de treball que ho és en dues. Amb caràcter excepcional l’alumnat podrà sol·licitar
una cinquena convocatòria extraordinària per motius de malaltia, discapacitat o altres que condicionin o
impedeixin el desenvolupament del estudis. El director o directora del centre la resoldrà.
• Amb cada matrícula a les unitats formatives l’alumnat disposarà del dret a dues convocatòries. La presentació a la
segona convocatòria és voluntària. L’alumnat que no s’hi presenti no perdrà la convocatòria a efectes del còmput
màxim i constarà com a no presentat (NP).
• Cada professor/a establirà, el calendari i les estratègies de recuperació de la segona convocatòria, que podran
consistir en activitats puntuals o continuades, i hauran d’estar previstes en la programació de cada unitat formativa.
En tot cas, l’alumnat haurà d’estar informat de les activitats que haurà de dur a terme per recuperar les unitats
formatives suspeses, així com del període i les dates en què es faran les avaluacions corresponents a la segona
convocatòria.
Accés a la universitat dels alumnes de cicles formatius de grau superior i d’ensenyaments d’esports
Els alumnes que tinguin el títol de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o
tècnic esportiu superior (i assimilats) tenen accés a la universitat sense haver de fer cap prova obligatòria i la seva
nota d’accés és la qualificació mitjana dels estudis cursats per obtenir el títol de tècnic superior. Aquesta
qualificació té validesa indefinida i ha d’estar compresa entre cinc i deu punts.
Els estudiants amb el títol de tècnic superior i equivalents, si volen accedir a un estudi de Grau amb concurrència
competitiva, és a dir, amb més demanda que oferta de places, poden tenir una nota d’admissió ponderada (que els
permet d’arribar fins a una qualificació de 14) que millori la seva nota d’accés si, voluntàriament, s’examinen de
matèries de modalitat vinculades als estudis universitaris que desitgin cursar. Caldrà, per tant, que es presentin a la fase
específica de les PAU, examinar-se de tres matèries, com a màxim, per convocatòria, de les que es consideren
matèries de modalitat de batxillerat a efectes dels exàmens de les PAU, i tenir en compte dos requisits:
• Una matèria només es tindrà en compte per calcular la nota d’admissió ponderada si ha estat superada amb
una qualificació igual o superior a cinc punts.
• La matèria ha d’estar vinculada a la branca de coneixement en què s’inscriu el títol de grau al qual es vol
accedir, atès que en el context de l’Espai Europeu d’Educació Superior els títols de grau necessàriament estan
adscrits a una d’aquestes cinc branques de coneixement: Arts i Humanitats, Ciències de la salut, Ciències
Socials i Jurídiques, Enginyeria i Arquitectura.
Les qualificacions de les matèries específiques tenen validesa per als dos cursos acadèmics següents.
La nota d'admissió es calcula amb la fórmula:
•

Nota d'admissió = NMC+ a*M1 + b*M2
NMC=
M1, M2 =
a, b =

Nota mitjana del cicle formatiu.
Les dues millors qualificacions de les matèries superades a la fase específica de les PAU.
Paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2).

La nota d'admissió (mínim 5 i màxim 14) a un determinat estudi de grau incorpora les qualificacions de les matèries de
la fase específica, ponderant-les segons el coeficient que correspongui (0,1 o 0,2). Aquestes matèries hauran d'estar
vinculades a la branca de coneixement en què s'inscriu el títol de grau al qual es vol accedir.
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Important: Per calcular la nota d'admissió, s'escolliran les dues qualificacions de les matèries superades a la fase
específica que, un cop ponderades, donin les notes més altes.
Els paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat adscrites a les branques de coneixement dels
títols de grau es poden consultar al web (són annexos que poden presentar modificacions; per tant, es recomana
consultar-ne la darrera actualització):
http://www.gencat.cat/diue/ambits/ur/universitats/acces/prein/info/admissio/index.html
Les sol·licituds de plaça dels Titulats Tècnics Superiors (i assimilats), no s’ordenaran, amb caràcter preferent, segons
l’adscripció de les famílies de formació professional a les branques de coneixement en què s’inscriuen els títols de grau,
sinó només per nota d’accés (qualificació mitjana dels estudis cursats per obtenir el títol de tècnic superior) o nota
d’admissió ponderada que incorpora, com a màxim, les dues millors qualificacions, un cop ponderades, de les
matèries superades en fase específica.
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CICLES FORMATIUS PER FAMÍLIES PROFESSIONALS
Activitats físiques i esportives
CFM
CFS
CFM
CFS

CFM

CFS

CFM

CFS

CFM
CFS
CFM
CFS

CFM
CFS

CFM
CFS

CFM
CFS

CFM

CFS

Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural
Explotació d’estacions d’esquí (adaptació)
Animació d’activitats físiques i esportives
Administració i gestió
Gestió administrativa
Gestió administrativa (àmbit jurídic)
Administració i finances
Assistència a la direcció
Agrària
Aprofitament i conservació del medi natural
Jardineria i floristeria
Producció agroecològica
Producció agropecuària
Gestió forestal i del medi natural
Paisatgisme i medi natural
Ramaderia i assistència en sanitat animal
Arts gràfiques
Impressió gràfica
Postimpressió i acabats gràfics
Preimpressió digital
Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia
Disseny i gestió de la producció gràfica
Arts i artesanies
??
??
Comerç i màrqueting
Activitats comercials
Comerç internacional
Gestió de vendes i espais comercials
Màrqueting i publicitat
Serveis al consumidor
Transport i logística
Edificació i obra civil
Construcció
Obres d’interior, decoració i rehabilitació
Projectes d’edificació
Projectes d’obra civil
Realització i plans d’obres
Sobreestant en l’àmbit de l’obra civil (adaptació)
Electricitat i electrònica
Instal·lacions de telecomunicacions
Instal·lacions elèctriques i automàtiques
Automatització i robòtica industrial
Manteniment electrònic
Sistemes de telecomunicacions i informàtics
Sistemes electrotècnics i automatitzats
Energia i aigua
Xarxes, instal·lacions i estacions de tractament d'aigua
Eficiència energètica i energia solar tèrmica
Energies renovables
Fabricació mecànica
Mecanització
Mecanització (manteniment i reparació en rellotgeria)
Soldadura i caldereria
Construccions metàl·liques
Disseny en fabricació mecànica
Òptica d’ullera
Programació de la producció en emmotllament de metalls i polímers

CFM
CFS

Programació de la producció en fabricació mecànica
Fusta, moble i suro
Fusteria i moble
Instal·lació i moblament
Disseny i moblament

LOGSE

LOE

1.400
1.800
2.000

Prioritat
BTX LOGSE

Prioritat
BTX LOE

Qualsevol

Qualsevol

-----

2.000
2.000
2.000
2.000

HCS
HCS

HS
HS

--------

2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000

CNS TEC
CNS TEC
CNS-TEC

CT
CT
CT

------

2.000
2.000
2.000
2.000
2.000

CNS TEC ART
CNS TEC

CT ART
CT

----1.400
--

2.000
2.000
2.000
2.000
2.000

HCS
HCS
HCS
CNS HCS
HCS

HS
HS
HS
CT HS
HS

----1.700
--

2.000
2.000
2.000
2.000
-2.000

CNS TEC ART
CNS TEC ART
CNS TEC
??

CT ART
CT ART
CT
??

-------

2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000

CNS TEC
CNS TEC
CNS TEC
CNS TEC

CT
CT
CT
CT

----

2.000
2.000
2.000

CNS TEC
CNS TEC

CT
CT

-----2.000
---

2.000
2.000
2.000
2,000
2.000
2.000
2.000

CNS TEC
CNS TEC
CNS TEC
??
CNS TEC

CT
CT
CT
??
CT

----

2.000
2.000
2.000

CNS TEC ART

CT ART
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Hoteleria i turisme
CFM
CFS

CFM
CFS

CFM
CFS

CFM

CFS

CFM
CFS
CFM
CFS

CFM

CFS

CFM

CFS

CFM

CFS

Cuina i gastronomia
Serveis de restauració
Agències de viatges i gestió d’esdeveniments
Direcció de cuina
Direcció de serveis de restauració
Gestió d’allotjaments turístic
Guia, informació i assistència turístiques
Imatge i so
Laboratori d’imatge
Video, discjòquei i so
Animacions 3D, jocs i entorns interactius
Il·luminació, captació i tractament de la imatge
Producció d’audiovisuals i espectacles
Realització de projectes audiovisuals i espectacles
So per a audiovisuals i espectacles
Imatge personal
Estètica i bellesa
Perruqueria i cosmètica capil·lar
Assessoria d’imatge personal i corporativa
Caracterització i maquillatge professional
Estètica integral i benestar
Estilisme i direcció de perruqueria
Indústries alimentàries
Elaboració de productes alimentaris
Forneria, pastisseria i confiteria
Olis d’oliva i vins
Processos i qualitat en indústria alimentària
Vitivinicultura
Indústries extractives
Excavacions i sondatges
??
Informàtica i comunicació
Sistemes microinformàtics i xarxes
Administració de sistemes informàtics en xarxa
Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
Desenvolupament d’aplicacions per a webs
Instal·lació i manteniment
Instal·lacions de producció de calor
Instal·lacions frigorífiques i de climatització
Manteniment electromecànic
Desenvolupament de projectes d’instal·lacions
tèrmiques i de fluids

Manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids
Mecatrònica industrial
Prevenció de riscos professionals
Maritimopesquera
Cultius aqüícoles

Prioritat
BTX LOGSE

Prioritat
BTX LOE

LOGSE

LOE

--------

2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000

HCS
CNS TEC
CNS TEC
HCS
HCS

HS
CT
CT
HS
HS

------

2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000

CNS TEC
CNS TEC
CNS TEC
CNS TEC
CNS TEC

CT
CT
CT
CT
CT

-------

2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000

CNS TEC HCS
??
CNS TEC
CNS TEC HCS

CT HS
??
CT
CT HS

------

2.000
2.000
2.000
2.000
2.000

CNS TEC
CNS TEC

CT
CT

??

??

CNS TEC
CNS TEC
CNS TEC

CT
CT
CT

1.400

2.000

-----

2.000
2.000
2.000
2.000

----

2.000
2.000
2.000

--

2.000

CNS TEC

CT

--2.000

2.000
2.000
--

CNS TEC
CNS TEC
CNS TEC HCS

CT
CT
CT HS

CT

--

2.000

Manteniment i control de la maquinària
de vaixells i embarcacions

--

2.000

Navegació i pesca de litoral
Operacions subaquàtiques i hiperbàriques
Aqüicultura

----

2.000
2.000
2.000

CNS TEC

Organització del manteniment de maquinària
de vaixells i embarcacions

--

2.000

??

??

--

2.000

CNS TEC

CT

CNS TEC
CNS TEC
CNS TEC
CNS TEC
CNS TEC

CT
CT
CT
CT
CT

Transport marítim i pesca d’altura
Química
Operacions de fabricació de productes farmacèutics
Operacions de laboratori
Operacions de procés de pasta i paper
Planta química
Fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins

Indústries de procés de pasta i paper
Laboratori d’anàlisi i de control de qualitat
Química ambiental
Química industrial

1.400
-1.400
--1.400
-1.400
--

2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
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Sanitat
CFM

CFS

CFM
CFS
CFM
CFS

CFM
CFS

CFM

Cures auxiliars d’infermeria
Emergències sanitàries
Farmàcia i parafarmàcia
Anatomia patològica i citodiagnòstic
Audiologia pròtetica
Dietètica
Documentació sanitària
Higiene bucodental
Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear
Laboratori clínic i biomèdic
Ortopròtesi i productes de suport
Pròtesis dentals
Radioteràpia i dosimetria
Salut ambiental
Seguretat i medi ambient
Prevenció, extinció d’incendis i salvaments (títol propi)
Educació i control ambiental
Serveis socioculturals i a la comunitat
Atenció a persones en situació de dependència
Animació sociocultural i turística
Educació infantil
Integració social
Mediació comunicativa
Promoció d’igualtat de gènere
Tèxtil, confecció i pell
Confecció i moda
Fabricació i ennobliment de productes tèxtils
Disseny tècnic en tèxtil i pell
Patronatge i moda
Vestuari a mida i per a espectacles
Tranport i manteniment de vehicles
Carrosseria
Electromecànica de maquinària
Electromecànica de vehicles automòbils
Electromecànica de vehicles automòbils
(avions amb motor de pistó)
Electromecànica de vehicles automòbils
(vehicles industrials)

CFS

Manteniment de material rodant ferroviari
Automoció
Manteniment aeromecànic
Manteniment d’aviònica
Modalitats BTX LOGSE
CNS Ciències de la naturalesa i de la salut
TEC Tecnologia
HCS Humanitats i ciències socials
ART Arts

Prioritat
BTX LOGSE

Prioritat
BTX LOE

LOGSE

LOE

1.400
----2.000
-------2.000

-2.000
2.000
2.000
2.000
-2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
--

CNS
CNS TEC
CNS
CNS HCS
CNS TEC
CNS TEC
CNS TEC
CNS TEC
CNS TEC
CNS TEC
CNS TEC

CT
CT
CT
CT HS
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT

2.000
2.000

CNS TEC

CT

HCS
HCS
??
Qualsevol

HS
HS
??
Qualsevol

CNS TEC ART
CNS TEC
ART HCS

CT ART
CT
ART HS

CNS TEC
CNS TEC
CNS TEC

CT
CT
CT

-------

2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000

------

2.000
2.000
2.000
2.000
2.000

----

2.000
2.000
2.000

--

2.000

--

2.000

--2.000
2.000

2.000
2.000

Modalitats BTX LOE
CT
Ciències i tecnologia
HS
Humanitats i ciències socials
ART Arts

Per a l’alumnat que accedeix al cicles formatius de grau superior per la via de batxillerat o estudis equivalents, es fa una
reserva de places del 60%. Té prioritat l’alumnat que ha cursat les modalitats prioritàries per al cicle corresponent, o el
COU amb una opció equivalent a una de les modalitats prioritàries.
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L’FP a l’Institut Joan Brudieu
L’Institut Joan Brudieu i l’FP
«una relació a 5 anys vista»
1r any

SMX+GAD
1r curs

CAI+APD
1r curs

2n any

SMX+GAD
2n curs – 1r títol

CAI+APD
2n curs – 2 títols

CFM

3r any

Curs
de formació
específic
per a l’accés
a CFS

SMX+GAD
3r curs
2n títol

cal tenir un títol de tècnic

4t any

ASIX
1r curs

EDI
1r curs

5è any

ASIX
2n curs

EDI
2n curs

CFS

LLEGENDA:
CFM CAI+APD:
CFS EDI:

Cures Auxiliars d’Infermeria (LOGSE)+ Atenció a persones en situació de dependència
Educació Infantil

CFM SMX+GAD:
CFS ASIX:
CFS DAW:

Sistemes microinformàtics i xarxes + Gestió Administrativa
Administració de Sistemes Informàtics en xarxa
Desenvolupament d’aplicacions per a web
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ORGANITZACIÓ CURRICULAR SINGULAR
CICLE FORMATIU GRAU MITJÀ

«SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES»
+

CICLE FORMATIU GRAU MITJÀ

«GESTIÓ ADMINISTRATIVA»
Partint de la premissa d’obtenir dues titulacions alhora un cop finalitzats i superats tres cursos escolars, a l’INS Joan
Brudieu proposem d’organitzar els continguts curriculars del CFM «Sistemes microinformàtics i xarxes» [2000 hores
– 2 cursos acadèmics] i del CFM «Gestió administrativa» [2000 hores – 2 cursos acadèmics] amb una distribució
conjunta, aprofitant i optimitzant la formació comuna d’ambdós cicles, a l’empara del Decret 284/2011, d’ 1 de març,
d’ordenació general de la formació professional inicial i de la Resolució de 12 de novembre de 2012 en què el
Departament d’Ensenyament actualitza a la normativa vigent l’autorització d’1 de setembre de 2007 a l’Institut Joan
Brudieu a impartir conjuntament en tres anys els CFGM de Gestió Administrativa i de Sistemes Microinformàtics i
Xarxes, per a les promocions 2012-2015 i posteriors.
Famílies:
Títols:

«Informàtica i comunicacions» i «Administració i gestió»
Tècnic/a en Sistemes microinformàtics i xarxes
Tècnic/a en Gestió administrativa
Cicle formatiu: Grau mitjà
Durada:
3107 hores (3 cursos acadèmics)
2607 h. de formació al centre i 500 h de FCT [no es realitzen 693 de formació al centre i 200 de FCT]

CFGM «SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES»
Família:
Informàtica i comunicacions
Títol:
Tècnic/a en Sistemes microinformàtics i xarxes
Cicle formatiu: Grau mitjà
DESCRIPCIÓ
Aquests estudis postobligatoris capaciten per instal·lar i mantenir serveis de xarxes fixes i mòbils, serveis d’Internet i
sistemes informàtics i també per prestar suport als usuaris i usuàries.
Tenen una durada de 2.000 hores (1.584 lectives en un centre educatiu i 416 pràctiques en un centre de treball)
distribuïdes en dos cursos acadèmics.
CONTINGUT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Muntatge i manteniment d’equips
Sistemes operatius monolloc
Aplicacions ofimàtiques
Sistemes operatius en xarxa
Xarxes locals
Seguretat informàtica
Serveis en xarxa
Aplicacions web
Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa empresarial
Anglès tècnic
Síntesi
Formació en centres de treball

DE QUÈ ES TREBALLA?
•
•
•
•
•
•
•

Tècnic/a instal·lació i reparació d’equips informàtics
Tècnic/a en manteniment de sistemes informàtics en entorns monousuari i multiusuari
Tècnic/a en manteniment de serveis d’Internet
Tècnic/a en suport informàtic
Tècnic/a en xarxes de dades
Tècnic/a en vendes de TIC per a sectors industrials
Reparador/a de perifèrics de sistemes microinformàtics
Aquest document (15_BTX-CF_Estudis_postobligatoris_Llibret) pot quedar obsolet una vegada imprès (3-maig-15)
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•
•
•

Comercial de microinformàtica
Operador/a de teleassistència
Operador/a de sistemes

ON ES TREBALLA?
En empreses en diversos sectors d’activitat econòmica, en el departament d’informàtica o de processament de dades,
departament tècnic, etc.; en empreses proveïdores/distribuïdores de serveis informàtics, en el sector de serveis a les
empreses; en empreses de comunicacions; en empreses proveïdores de serveis d’Internet

CFGM «GESTIÓ ADMINISTRATIVA»
Família:
Administració i gestió
Títol:
Tècnic/a en Gestió administrativa
Cicle formatiu: Grau mitjà
DESCRIPCIÓ
Aquests estudis postobligatoris capaciten per exercir tasques de suport administratiu en l’àmbit laboral, comptable,
comercial, financer i fiscal i tasques de suport a les persones, en empreses públiques o privades.
Tenen una durada oficial de 2.000 hores (1.650 lectives en un centre educatiu i 350 pràctiques en un centre de
treball) concentrades en dos cursos acadèmics.
CONTINGUT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comunicació empresarial i atenció al client
Operacions administratives de compravenda
Empresa i Administració
Tractament informàtic de la informació
Tècnica comptable
Operacions administratives de recursos humans
Tractament de la documentació comptable
Anglès
Empresa a l'aula
Operacions auxiliars de gestió de tresoreria
Formació i orientació laboral
Formació en centres de treball

DE QUÈ ES TREBALLA?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Auxiliar administratiu/iva
Ajudant d’oficina
Auxiliar administratiu/iva de cobraments i pagaments
Administratiu/iva comercial
Auxiliar administratiu/iva de gestió de personal
Auxiliar administratiu/iva de les administracions públiques
Recepcionista
Empleat/ada d’atenció al client
Empleat/ada de tresoreria
Empleat/ada en mitjans de pagament

ON ES TREBALLA?
En grans, mitjanes i petites empreses, en qualsevol sector d’activitat, però particularment en el sector dels serveis, i en
administracions públiques, oferint suport administratiu en les tasques d’administració i gestió d’empreses i institucions i
atenent a clients i clientes i a la ciutadania.
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ORGANITZACIÓ CURRICULAR SINGULAR
CICLE FORMATIU GRAU MITJÀ

«CURES AUXILIARS D’INFERMERIA» [LOGSE]
+

CICLE FORMATIU GRAU MITJÀ

«ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA»
Partint de la premissa d’obtenir dues titulacions alhora un cop finalitzats i superats tres cursos escolars, a l’INS Joan
Brudieu proposem d’organitzar els continguts curriculars del CFM «Cures auxiliars d’Infermeria» [1400 hores – 1 curs
acadèmic] i del CFM «Atenció a persones en situació de dependència» [2000 hores – 2 cursos acadèmics] amb una
distribució conjunta, aprofitant i optimitzant la formació comuna d’ambdós cicles, a l’empara del Decret 284/2011, d’ 1
de març, d’ordenació general de la formació professional inicial i de la Resolució de 20 de juny de 2012 en què el
Departament d’Ensenyament autoritza l’Institut Joan Brudieu a impartir conjuntament en dos anys els CFGM de Cures
auxiliars d’infermeria i Atenció a persones en situació de dependència, per a les promocions 2012-2014 i posteriors
Famílies:
Títols:

«Sanitat» i «Serveis socioculturals i a la comunitat»
Tècnic/a en Cures auxiliars d’infermeria
Tècnic/a en Atenció a persones en situació de dependència
Cicle formatiu: Grau mitjà
Durada:
2607 hores. (2 cursos acadèmics)
2007 h. de formació al centre i 600 h de FCT [no es realitzen 500 de formació al centre i 193 de FCT]

CFGM «CURES AUXILIARS D’INFERMERIA»
Família:
Sanitat
Títol:
Tècnic/a en Cures auxiliars d’infermeria [LOGSE]
Cicle formatiu: Grau mitjà
DESCRIPCIÓ
Aquests estudis postobligatoris capaciten per fer cures auxiliars d'infermeria, controlar les condicions sanitàries de
l'entorn i del material o l'instrumental sanitari i portar a terme tasques relacionades amb l'instrumental d'equips de salut
bucodental.
Tenen una durada oficial és de 1.400 hores (990 lectives en un centre educatiu i 410 pràctiques en un centre de
treball) distribuïdes en un curs acadèmic.
QUÈ S’ESTUDIA?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Operacions administratives i documentació sanitària
L’ésser humà davant la malaltia
Benestar del/de la pacient: necessitats d’higiene, repòs i moviment
Cures bàsiques d’infermeria aplicades a les necessitats de l’ésser humà
Primers auxilis
Higiene del medi hospitalari i neteja de material
Suport psicològic al pacient/client
Educació per a la salut
Tècniques d’ajuda odontològica i estomatològica
Relacions en l’equip de treball
Formació i orientació laboral
Formació en centres de treball

DE QUÈ ES TREBALLA?
•
•
•
•

Tècnic/a auxiliar d’infermeria.
Tècnic/a auxiliar d’atenció primària.
Tècnic/a d’atenció domiciliària.
Tècnic/a auxiliar d’unitats especials i salut mental.
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ON ES TREBALLA?
En hospitals, consultes mèdiques, clíniques dentals, centres geriàtrics, centres de salut mental, centres de
balneoteràpia, centres o hospitals de dia, unitats d’atenció sociosanitària d’entitats públiques o privades

CFGM «ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA»
Família:
Serveis socioculturals i a la comunitat
Títol:
Tècnic/a en Atenció a persones en situació de dependència
Cicle formatiu: Grau mitjà
DESCRIPCIÓ
Aquests estudis capaciten per atendre les persones en situació de dependència, en l'àmbit domiciliari i institucional,
a fi de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, fent activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la
gestió domèstica, i aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant-les a altres serveis quan calgui.
Tenen una durada oficial de 2.000 hores (1.600 en un centre educatiu i 400 en un centre de treball) distribuïdes en
dos cursos acadèmics.
QUÈ S’ESTUDIA?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organització de l’atenció a les persones en situació de dependència
Destreses socials
Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència
Atenció i suport psicosocial
Suport a la comunicació
Suport domiciliari
Atenció sanitària
Atenció higiènica
Teleassistència
Primers auxilis
Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa emprenedora
Anglès tècnic
Síntesi
Formació en centres de treball

DE QUÈ ES TREBALLA?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assistent/a de persones en situació de dependència en institucions i/o domicilis
Governant/a i subgovernant/a 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/a d’atenció domiciliària
Treballador/a familiar
Auxiliar d’educació especial
Assistent/a personal
Teleoperador/a de teleassistència

ON ES TREBALLA?
En el sector de serveis a les persones: assistencials, psicosocials i de suport a la gestió domèstica
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CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR
«ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA»
Família:
Títols:
Cicle formatiu:
Durada:

Informàtica i comunicacions
Tècnic/a superior en Administració de sistemes informàtics en xarxa
Grau superior
2000 hores. (2 cursos acadèmics):
1600 h. de formació al centre i 400 h de FCT.

DESCRIPCIÓ
Aquests estudis postobligatoris capaciten per configurar, administrar i mantenir els sistemes informàtics i per garantir
la funcionalitat, la integritat i els serveis del sistema.
Tenen una durada oficial de 2.000 hores (aproximadament 1.600 en un centre educatiu i 400 en un centre de treball)
distribuïdes en dos cursos acadèmics.
CONTINGUTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Implantació de sistemes operatius
Planificació i administració de xarxes
Fonaments de maquinari
Gestió de base de dades
Llenguatges de marques i sistemes de gestió
d’informació
Administració de sistemes operatius
Serveis de xarxa i Internet
Implantació d’aplicacions web
Administració de sistemes gestors de bases de
dades
Seguretat i alta disponibilitat
Projecte d’administració de sistemes informàtics en
xarxa
Formació i orientació laboral

•
•

Empresa i iniciativa emprenedora
Formació en centres de treball

DE QUÈ ES TREBALLA?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tècnic/a en administració de sistemes
Responsable d’informàtica
Tècnic/a en serveis d’Internet
Tècnic/a en serveis de missatgeria electrònica
Personal de suport tècnic
Tècnic/a en teleassistència
Tècnic/a en administració de base de dades
Tècnic/a de xarxes
Supervisor/a de sistemes
Tècnic/a en serveis de comunicacions
Tècnic/a en entorns web

ON ES TREBALLA?
A l’àrea d’informàtica d’entitats amb sistemes per a la gestió de dades i infraestructura de xarxes (intranet, Internet i
extranet).
FP EN ALTERNANÇA I DUAL
És la modalitat de formació professional (FP) en la qual l’estudiant esdevé aprenent i combina la
formació en el centre educatiu amb l’activitat productiva en l’empresa.
1. El centre docent ofereix el cicle formatiu en la modalitat d’alternança indicada, d’acord amb la
Resolució ENS/1204/2012, de 25 de maig, d’organització de la formació en alternança en els
ensenyaments de formació professional inicial i pel conveni de col·laboració signat entre el
Departament d’Ensenyament (o la titularitat del centre) i les empreses col·laboradores.
2. La formació en alternança permet fer una estada remunerada en una empresa, a través de la
qual poden ser avaluades i reconegudes acadèmicament, de forma total o parcial, algunes unitats formatives a partir
dels aprenentatges assolits.
3. Entre d’altres novetats, aquesta formació comportarà:
- cursar el mòdul de formació en centres de treball (FCT) a partir del segon o tercer trimestre del primer curs
acadèmic;
- compatibilitzar les classes al centre educatiu amb l’estada a l’empresa, a través d’una beca formativa o un
contracte laboral, a partir de finals de juny o principis de juliol del primer curs i durant tot el segon curs.
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CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR

«EDUCACIÓ INFANTIL»
Família:
Títols:
Cicle formatiu:
Durada:

Serveis socioculturals i a la comunitat
Tècnic/a superior en Educació infantil
Grau superior
2000 hores. (2 cursos acadèmics):
1600 h. de formació al centre i 400 h de FCT.

DESCRIPCIÓ
Aquests estudis postobligatoris capaciten dissenyar, posar en marxa i avaluar projectes i programes educatius
d'atenció a la infància en el primer cicle d'educació infantil en l'àmbit formal, d'acord amb la proposta pedagògica
elaborada per un mestre o mestra.
La durada és de 2.000 hores (aproximadament 1.600 en un centre educatiu i 400 en un centre de treball) distribuïdes
en dos cursos acadèmics.
CONTINGUTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Didàctica de l’educació infantil
Autonomia personal i salut infantil
El joc infantil i la seva metodologia
Expressió i comunicació
Desenvolupament cognitiu i motor
Desenvolupament socioafectiu
Habilitats socials
Intervenció amb famílies i atenció a menors en risc social
Projecte d’atenció a la infància
Primers auxilis
Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa emprenedora
Formació en centres de treball

DE QUÈ ES TREBALLA?
•
•
•

Educador/a infantil en primer cicle d'educació infantil, sota la supervisió d'un/a mestre/a.
Educador/a en institucions i/o en programes específics de treball amb menors (0-6 anys) en situació de risc social,
seguint les directrius d'altres professionals.
Educador/a en programes o activitats d'oci i temps lliure infantil: ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres
educatius, etc.

ON ES TREBALLA?
En programes de serveis socials i culturals, en el sector de l'educació formal i no formal.
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CURS DE FORMACIÓ ESPECÍFICA
PER A L’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
DESTINATARIS
El curs de formació específic s’adreça a les persones que posseeixen el títol de Tècnic.
HORARI I ASSISTÈNCIA
Es du a terme a la tarda. És presencial. No es podrà expedir el certificat d’haver superat el curs en cas de no haver
assistit, almenys, al vuitanta per cent del conjunt de les activitats lectives i de la tutoria.
CONTINGUTS
El curs s’organitza en dues parts: la comuna i l’específica. La part específica té 4 opcions:
CT
HS

Científicotecnològica
Humanística i social

AR
EE

Artística
Esportiva

Les matèries del curs amb la seva atribució horària setmanal són:
Hores/setmana
Matèries de la part comuna
•
Llengua catalana
•
Llengua castellana
•
Llengua anglesa
Total hores de la part comuna
Matèries de la part específica

Opcions del curs d’accés
CT
HS
AR
EE

3
3
5
11

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

4
4
4
4
4
4
4
8
1
20

X
X
X

X

X
X

X

(l’alumnat en cursarà 2)

•
Matemàtiques (obligatòria)
•
Física-Tecnologia
•
Química-Biologia
•
Economia d’empresa
•
Psicologia i sociologia
•
Expressió gràfica i plàstica
•
Ciències de l’esport (1)
Total hores de la part específica
•
Tutoria (2)
Total hores del curs

X
X
X
X
X

X

X

X

X

(1) Matèria vàlida també per a la família d’Activitats físiques i esportives
(2) No avaluable

L’alumnat ha de cursar totes les matèries de la part comuna i dues matèries de la part específica, i una d’aquestes són
les matemàtiques.
Nota: L’Institut no disposa de l’oferta de matèries específiques opcionals. Per tant, el seguiment d’aquesta formació es
realitzarà a distància, mitjançant l’Institut Obert de Catalunya, la inscripció al qual es tramitarà des del mateix centre.
ORGANITZACIÓ DEL CURS ESPECÍFIC A L'IOC:
A l'IOC, el contingut de cada una de les matèries objecte de formació es divideix en dues parts, que a partir d'ara
s’anomenaran bloc 1 i bloc 2, respectivament.
Docència del bloc 1 en cada matèria
• S'imparteix durant la primera meitat del curs acadèmic.
• Consta de 5 quinzenes amb activitats avaluables.
• En finalitzar, l'estudiant ha de fer un examen presencial
Docència del bloc 2 en cada matèria
• S'imparteix durant la segona meitat del curs acadèmic (a partir de l'11 de gener).
• Consta de 5 quinzenes amb activitats avaluables.
• En acabar-lo (maig), l'alumne/a ha de fer un examen presencial amb caràcter d'examen global de la matèria.
o A les matèries comunes, qui no les superi, haurà de presentar-se a l’examen de recuperació.
o A les matèries específiques l’examen final conté només el que s’ha treballat al segon semestre. La
mitjana entre la nota del 1r semestre i la del 2n semestre dóna la nota de cada matèria. Si la mitjana
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dóna 5 o més, la matèria queda superada. Si no arriba al 5, l’alumne/a haurà de fer l’examen de
recuperació dels continguts del semestre o semestres que no hagi superar. La mitjana de la millor
nota de cada semestre és la nota de recuperació de la matèria.
• Els que no superin el curs tenen dret a un examen extraordinari. En els centres presencials es fa al setembre,
però al IOC es farà durant el juny. Aquestes qualificacions no es faran públiques fins el setembre.
A la qualificació final de cada bloc es tindran en compte les notes obtingudes en la realització de les activitats avaluables
proposades quinzenalment. La superació de cada matèria serà el resultat de la valoració ponderada de les notes de tots
dos blocs.
QUALIFICACIÓ
La qualificació de cada matèria serà numèrica entre 1 i 10. La nota final del curs serà la mitjana aritmètica de les
qualificacions de les matèries expressada amb 2 decimals, i és positiva la qualificació de 5 punts o superior. Cal obtenir
un mínim de 4 punts en cadascun dels àmbits per realitzar la mitjana.
EFECTES DE LA SUPERACIÓ DEL CURS
La superació del curs té els efectes següents:
a) En els ensenyaments de formació professional inicial, l’accés directe per a qui, havent superat un cicle formatiu de
grau mitjà de formació professional, vulgui accedir als cicles formatius de grau superior, mitjançant la reserva de
places prevista específicament per als alumnes que superin aquest curs (20%). Dins d’aquesta reserva, en els
centres dependents del Departament d’Ensenyament les sol·licituds s’ordenaran seguint els blocs de prioritat
següents:
1r En primer lloc els alumnes procedents de la mateixa família professional que han cursat l’opció prioritària.
2n En segon lloc els alumnes procedents d’una altra família professional que han cursat l’opció prioritària.
3r En tercer lloc els alumnes procedents de la mateixa família professional que no han cursat l’opció prioritària.
4t En quart lloc els alumnes procedents d’una altra família professional que no han cursat l’opció prioritària.
Dins de cada bloc de prioritat, les sol·licituds d’admissió dels alumnes s’ordenaran seguint l’ordre decreixent de la
qualificació obtinguda en el curs de formació específic per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà i, en cas
d’empat, es resoldrà pel sorteig organitzat pel centre.
b) En els ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny, l’exempció de la part comuna de la prova d’accés. En
tot cas l’alumnat haurà de superar la part específica de la prova d’accés.
c) En els ensenyaments esportius de règim especial, l’exempció de la prova d’accés de caràcter general.
RELACIÓ ENTRE ELS ENSENYAMENTS I LES OPCIONS DEL CURS D’ACCÉS
Ensenyaments
a) Famílies professionals de FP
Activitats físiques i esportives
Administració i gestió
Agrària
Arts gràfiques
Arts i artesanies
Comerç i màrqueting
Edificació i obra civil
Electricitat i electrònica
Energia i aigua
Fabricació mecànica
Fusta, moble i suro
Hoteleria i turisme
Imatge i so
Imatge personal
Indústries alimentàries
Indústries extractives
Informàtica i comunicacions
Instal·lació i manteniment
Marítimopesquera
Química
Sanitat
Seguretat i medi ambient
Serveis socioculturals i a la comunitat
Tèxtil, confecció i pell
Transport i manteniment de vehicles
Vidres i ceràmica
b) Cicles formatius d’Arts plàstiques i disseny
c) Ensenyaments esportius

Opcions del curs d’accés
CT
HS
AR
EE
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Informació per a l’alumnat que no obté el
títol de GESO
Vies per continuar la formació
L’alumnat podrà seguir totes aquestes vies (excepte potser la 1 i la 2, que estan sotmeses a les condicions indicades)
VIA
Repetició de curs
Proves lliures,
en el mateix centre on
s’ha estudiat ESO,
per recuperar les matèries
suspeses a 4t curs, en
l'any en què facis 18 o 19
anys

1
2

3a

Programes de formació i
inserció (PFI)

3b
4

Programes de promoció
professional (PPP)
Ensenyaments d'adults

5

Ensenyaments a distància

6

Proves lliures, fora del
centre, per obtenir el títol
GESO
Prova d'accés a CFGM
(cicle formatiu de grau
mitjà)

7

8

Curs específic per a
l’accés als cicles de grau
mitjà . CAM

OBSERVACIONS
Podràs repetir curs si quan acabi aquest any encara tens 16 o 17 anys.
Podràs fer aquestes proves si:
• Has cursat 4t d'ESO i no has suspès més de 5 matèries (només t'hauràs
d'examinar d'allò que t'hagi quedat pendent).
• Fas 18 o 19 anys en l'any natural de realització de les proves (indica en la
primera columna els anys en què et correspon fer aquestes proves). En tot cas,
si ara o més endavant tens un contracte de treball, ets esportista d’elit o estàs en
fase d'obtenció d'un permís de treball, podràs fer la prova abans dels 18 anys.
Posa't en contacte amb el centre per obtenir més informació.
Tingues en compte que el mes de febrer de l'any corresponent has de venir al
centre a matricular-te i que les proves es fan al març.
Entre els 16 i 21 anys. La superació de tots els mòduls dels programes de formació
i inserció permet obtenir el títol de GESO. Es preveuen altres avantatges per al cas
de superació parcial.
2 cursos, inclouen FP bàsica, preferentment a partir de 16 anys
A partir dels 18 anys (o dels 16, si et trobes en determinades circumstàncies
especials), pots estudiar a un centre d'adults, de forma presencial o semipresencial,
per obtenir el títol de GESO. Aquests ensenyaments s'organitzen en dos nivells, I i
II.
Podràs obtenir convalidacions si has superat matèries de l'ESO.
A partir dels 18 anys (o dels 16, si et trobes en determinades circumstàncies
especials), pots estudiar a distància a través de l'IOC (Institut Obert de Catalunya)
per obtenir el títol de GESO. Necessitaràs un ordinador amb connexió a Internet.
Podràs obtenir convalidacions si has superat matèries de l'ESO o si superes una
prova inicial que et proposarà l'IOC per comprovar si pot escurçar la durada dels
teus estudis.
L'únic requisit per fer aquesta prova és que hagis complert 18 anys el dia en què es
realitzen.
Podràs obtenir convalidacions si has superat matèries de l'ESO.
L'any vinent podràs fer la prova d'accés a grau mitjà, atès que ja tindràs o compliràs
17 anys.
Si has aprovat alguns mòduls d'un PQPI o pots acreditar experiència laboral de
determinades característiques potser no hauràs de fer tota la prova.
MOLT IMPORTANT:
• Si superes la prova d'accés a CFGM i tens algun altre requisit (per exemple,
haver passat a 3r d'ESO sense haver repetit 2n curs), el Departament
d’Ensenyament et reconeixerà l'equivalència a efectes laborals amb el títol de
GESO, la qual cosa significa que podràs optar a un lloc de treball, públic o privat,
en què es demani el títol de GESO encara que no tinguis el propi títol.
• Si després de superar la prova d'accés a CFGM curses i superes el GM, serà
com si tinguessis els dos títols: el de tècnic - corresponent al GM -i el de GESO.
Persones que no tenen el títol de Graduat en ESO i que tinguin almenys 17 anys
complerts l’any de l’inici del curs. La superació del CAM permet l’accés directe als
ensenyaments de formació professional inicial.
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Programes de formació i inserció (PFI):
Pla de transició al treball (PTT)
Descripció
Els programes de formació i inserció (PFI) són voluntaris i estan adreçats als joves no ocupats que compleixin com a
mínim 16 anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa, que hagin deixat l'educació secundària obligatòria
(ESO) sense obtenir-ne el títol i que, en el moment d'iniciar els programes, no segueixin estudis en el sistema educatiu
ni participin en altres accions de formació
Finalitat
La finalitat d'aquests programes és proporcionar a aquests joves la possibilitat d'incorporar-se de nou al sistema
educatiu per continuar estudis de formació professional. Han de facilitar, també, l'aprenentatge imprescindible per
accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d'obtenir una ocupació qualificada i duradora
Perfil professional que es realitza a la Seu d'Urgell i durada
A La Seu d’Urgell s’ofereix un Pla de Transició al Treball (PTT), organitzat en col·laboració entre el Departament
d’Ensenyament i l’Ajuntament de La Seu d’Urgell, amb el perfil de: Auxiliar en vendes, oficina i atenció al públic.
Aquest estudi capacita per dur a terme tasques auxiliars de comercialització, marxandatge i emmagatzematge de
productes i mercaderies, així com organitzar els procediments administratius d’aquesta activitat. Té una durada total de
1.000 hores, un curs acadèmic
Estructura
Mòduls de formació professional (entre 615 i 665
Mòduls de formació general (entre 295 i 345 hores): Per
hores): Per assolir les competències professionals.
adquirir les competències instrumentals que han de facilitar
Inclouen pràctiques en centres de treball.
l’assoliment de les competències professionals.
• Tècniques bàsiques de comercialització
• Estratègies i eines de comunicació
• Atenció al client
• Entorn social i territorial
• Preparació de comandes i venda de productes
• Estratègies i eines matemàtiques
• Ofimàtica i tècniques administratives bàsiques
• Incorporació al món professional
• Projecte integrat
Accions de tutoria, seguiment i orientació personalitzada
• Formació bàsica en prevenció de riscos laborals
(40 hores)
• Formació pràctica en empreses (mínim 180 hores)
Inclouen Qualificació professional completa: COM412_1: Activitats auxiliars de comerç
Certificació i efectes
La superació d’un Programa de formació i inserció (PFI) comporta:
Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció
(PFI) i acredita les competències professionals assolides.
Millors possibilitats per a la superació de la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà.
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.
Informació
Al web www.gencat.cat/ensenyament

A la seu del Pla de Transició al treball (PTT) a La Seu d’Urgell:
PTT La Seu d'Urgell (codi de centre 25960028)
Professor-tutor: Marc Llovera Navés
C/ Capdevila 29, 3r pis (Telecentre)
25700 La Seu d’Urgell
Telèfon: 973 35 00 10 extensió 8089
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Convalidacions i equivalències dels títols
Convalidacions amb els estudis d’ESO d’adults
MATÈRIES D’ESO
SUPERADES
1r, 2n i 3r d’ESO
complets
3r d’ESO
parcialment superat
Llengua catalana 3r
Llengua castellana 3r
Llengua estrangera 3r
Matemàtiques 3r
Ciències naturals 3r
Tecnologies 3r
Ciències socials 3r
4t d’ESO
parcialment superat
Llengua catalana 4t
Llengua castellana 4t
Llengua estrangera 4t
Matemàtiques 4t +
2 matèries entre:
· Biologia i geologia
· Física i química
· Tecnologia
· Informàtica
Ciències socials 4t

CONVALIDACIONS AMB ELS ESTUDIS D’ESO D’ADULTS
(Establertes al Decret 161/2009, de 27 d’octubre, d’ordenació dels ensenyaments de l’ESO per a les persones adultes)

MÒDULS DEL NIVELL I D'ADULTS
Convalidació total dels mòduls del nivell I d'adults
Convalidacions parcials del nivell I
Àmbit de la comunicació I
Havent superat les 3 matèries de 3r d’ESO de la primera columna es convalida aquest àmbit
Àmbit cientificotecnològic I
Havent superat les 3 matèries de 3r d’ESO de la primera columna es convalida aquest àmbit
Àmbit social I
Havent superat la matèria de 3r d’ESO de la primera columna es convalida aquest àmbit
MÒDULS DEL NIVELL II D'ADULTS
Convalidacions parcials del nivell II
Àmbit de la comunicació II
Havent superat les 3 matèries de 4t d’ESO de la primera columna es convalida aquest àmbit

Àmbit cientificotecnològic II
Havent superat les 3 matèries de 4t d’ESO de la primera columna es convalida aquest àmbit

Àmbit social II
Havent superat la matèria de 4t d’ESO de la primera columna es convalida aquest àmbit de nivell II

Efectes i equivalències dels títols
Efectes

Equivalències

Efectes acadèmics: Utilitat d’un títol per continuar estudis
Exemple:
• Amb el títol de GESO es pot accedir al batxillerat o a un CFGM
Efectes laborals: Utilitat d’un títol per incorporar-se a un lloc de treball
Exemple:
• Amb el títol de GESO es pot concórrer a oposicions a auxiliar administratiu
Equivalència acadèmica: Similitud entre dos títols o cursos per continuar estudis
Exemples:
• Títol de tècnic (CFGM) = Títol de GESO a efectes acadèmics
• 1r i 2n d’ESO aprovats: Sense utilitat acadèmica
• Antic títol de graduat escolar (EGB) = 1r i 2n curs d’ESO a efectes acadèmics
• Antic títol de BUP = 1r curs de batxillerat a efectes acadèmics
Equivalència laboral: Similitud entre dos títols per incorporar-se a un lloc de treball
Exemples:
• Títol de tècnic (CFGM) = Títol de Batxiller a efectes laborals
• 1r i 2n d’ESO aprovats + prova d’accés a GM = Títol de GESO a efectes laborals
• Antic títol de graduat escolar (EGB) = Títol de GESO a efectes laborals
• Antic títol de BUP = Títol de Batxiller a efectes laborals

Estudis equivalents a efectes laborals al títol de GESO
Prova d’accés a CFGM, a CFGS o a ensenyaments artístics superiors per a majors de 19 anys + 1r i 2n ESO (*)
(*) A aquests efectes, es consideren equivalents a 1r i 2n d’ESO els estudis següents:
• Haver accedit a 3r d’ESO per decisió de la junta d’avaluació i no per la impossibilitat legal de repetir 2n
• Escolaritat a l’estranger equivalent a la necessària per cursar 3r d’ESO
• Antic 8è EGB + Certificat d’escolaritat
• Haver superat algun dels estudis següents:
Nivell I ESO adults
Un PGS i 1/3 dels mòduls del CFGM
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Mòduls A i B d’un PQPI i 1/3 dels mòduls del CFGM
½ dels mòduls d’un CFGM
1/3 dels mòduls d’un CFGS
10 crèdits ECTS dels ensenyaments artístics superiors
Prova d’accés a la universitat per als més grans de 25 anys
Antic certificat d’estudis primaris
Antic títol de graduat escolar (EGB)
Estudis equivalents a efectes laborals al títol de Batxiller
Títol de tècnic (CFGM)
Antic títol de tècnic auxiliar (FP1)
Antic títol de BUP
Prova d’accés a CFGS o a ensenyaments artístics superiors per a majors 19 anys + títol de GESO o equivalent
acadèmic (*)
(*) A aquests efectes, es consideren acadèmicament equivalents al títol de GESO els estudis següents:
• 15 crèdits ECTS dels ensenyaments artístics superiors
• Antics 1r i 2n de BUP amb un màxim de 2 assignatures suspeses
Prova d’accés a la universitat per als més grans de 25 anys + títol de GESO o equivalent acadèmic o laboral (**)
(**) Els equivalents laborals al títol de GESO són els que consten a l’apartat anterior
Equivalència a efectes laborals de la prova d’accés a cicles formatius
EQUIVALÈNCIA A EFECTES LABORALS DE LA PROVA D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS
(Establerta a l’Ordre ministerial EDU/1603/2009, de 10 de juny, per la qual s’estableixen equivalències amb els títols de Graduat en Educació Secundària
Obligatòria i de Batxiller regulats en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, de Educació)

La superació de la prova d’accés als cicles formatius, de grau mitjà (CFGM) o de grau superior (CFGS), permet obtenir l’equivalència
a efectes laborals amb el títol de GESO si, a més, es compleix alguna de les condicions següents:
•
•

Haver accedit a 3r d’ESO per decisió de la junta d’avaluació i no per la impossibilitat legal de repetir 2n curs
Haver superat algun dels estudis següents:
1r i 2n d’ESO
Nivell I d’adults
Un PGS i 1/3 dels mòduls d’un CFGM
Els mòduls obligatoris d’un PQPI i 1/3 dels mòduls d’un CFGM
½ dels mòduls d’un CFGM
1/3 dels mòduls d’un CFGS

Aquesta equivalència a efectes laborals permet incorporar-se a un lloc de treball, públic o privat, en què es demani el títol de GESO.
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Serveis
Taquilles

•
•
•
•
•
•

Comoditat per a l’alumnat.
Evita transportar càrregues pesades.
S’eviten possibles robatoris.
Manté la intimitat.
Obertura personalitzada amb combinació, sense claus
Lloguer 9 mesos del curs: 50€.

Horari marc general
HORARI MARC

ESO
BTX - CF matí
CF tarda (dl-dt-dj-dv) CF tarda (dimecres)
1a
08:45 a 09:40 1a 08:45 a 09:40
2a
09:40 a 10:35 2a 09:40 a 10:35
3a
10:35 a 11:30 3a 10:35 a 11.30
Esb. 11:30 a 12:00 Esb. 11:30 a 12:00
MATÍ
4a
12:00 a 12:55 4a 12:00 a 12:55
5a
12:55 a 13:50 5a 12:55 a 13:50
6a (dj) 13:50 a 14:45 6a 13:50 a 14:45
Din. 14:45 a 15:30 Din. 14:45 a 15:30 Din. 14:45 a 15:30 Din. 14:45 a 15:30
7a (dl-dt) 15:30 a 16:25
7a 15:30 a 16:25
8a (dl-dt) 16:25 a 17:20
8a 16:25 a 17:20
9a 17:20 a 18:15 9a 17:20 a 18:15
Desc 18:15 a 18:45 10a 18:15 a 19:10
TARDA
10a 18:45 a 19:40 Desc 19:10 a 19:40
11a 19:40 a 20:35 11a 19:40 a 20:35
12a 20:35 a 21:30 12a 20:35 a 21:30
CFM «SMX+GAD»-1r (CF matí) té classe les tardes de dimarts i dijous (7a i 8a hora)
CFM «SMX+GAD»-2n (CF tarda) té classe el matí del dimecres (4a, 5a i 6a hora)

Llibres
Des del curs 2012-2013, l'AMPA, conjuntament amb la DIRECCIÓ de l'Institut, ha decidit contractar els serveis de
l'empresa IDDINK per organitzar la l’adquisició de llibres de text pels nostres fills i filles i per tal d’engegar un projecte
de reutilització de llibres
IDDINK s'encarrega de gestionar la venda de llibres nous i usats (els anomenats,
ECO-books) i de la recollida d’aquests al finalitzar el curs. Després l’empresa els
verifica i els prepara per lliurar-los posteriorment al setembre. Amb aquest sistema les
famílies tenen la possibilitat d'adquirir tots els llibres de text amb un estalvi del 50%
sobre el preu dels nous, sempre i quan es tornin en bon estat a final de curs.
Si l’empresa no tingués suficients llibres usats us els enviarà nous, però sempre us respectarà l’estalvi del 50%,
independentment de si el llibre us arriba nou o usat.
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S’ha escollit aquest projecte de reutilització de llibres amb l’empresa IDDINK pels següents motius:
• Garanteixen un estalvi tant en el cas de llibres nous, com en el cas de llibres reutilitzats.
• Porten quasi 90 anys fent el mateix, amb provada solvència, a altres països d’Europa, com Holanda, que és el país
d’origen. A Catalunya, s’implanten a partir del 2009.
• Són l’única empresa del sector amb una plataforma logística i tecnològica especialitzada en la reutilització de llibres
de text i amb una qualitat garantida per la ISO 9001.
• És un sistema molt flexible, ja que cada família pot escollir entre:
1) Comprar els llibres nous i/o reutilitzats (ECO-books) a IDDINK.
2) Adquirir alguns llibres a través d’IDDINK i la resta en un altre lloc.
3) No comprar cap llibre a través d’IDDINK i comprar-los en un altre lloc.
Les llistes de llibres apareixen a finals del mes de juny i es publiquen a la pàgina web de l’Institut.

ALEXIA
Alexia és una plataforma de comunicació per a tota la comunitat educativa. S’hi pot accedir a la informació des de
qualsevol navegador actualitzat, tot i que sembla ser que l’IE9 dóna problemes, a través de la icona ALEXIA que es
troba a la pàgina web de l’Institut. A continuació us apareix una pantalleta on heu de seleccionar la via d’entrada a
ALEXIA WEB, així com enllaços als diferents manuals d’usuari explicatius. Seguidament, apareix l’espai on heu
d’introduir el codi d’usuari i contrasenya que se us ha proporcionat.

El primer cop que l'usuari accedeixi a Alexia Web haurà d'omplir els camps que apareixen com a “Dades obligatòries”.
En cas que el sistema ja conegui les dades no serà necessari tornar-les a escriure. Alexia permetrà que l'usuari les
canviï, enregistrant-se a la fitxa personal. SI l'usuari modifica la pregunta secreta, aquesta quedarà gravada a la fitxa de
l'usuari. L'usuari haurà d'acceptar les condicions d'ús, marcant les caselles corresponents. En cas d'oblidar la
contrasenya, l'usuari podrà prémer sobre "Ha oblidat la seva clau d'accés?", del quadre inicial. El sistema li demanarà
que escrigui el mail relacionat amb el compte d'usuari, on, posteriorment, rebrà la clau d'accés. Quan l'usuari roman
durant uns minuts amb l'accés obert però sense navegar, Alexia Web protegeix el sistema i tanca el programa.
La pantalla d'inici està basada en el concepte “Dashboard” o tauler de comandament, amb el que des d'un mateix espai
s'ofereix a l'usuari tota la informació i eines necessàries per a desenvolupar les seves tasques de forma senzilla i eficaç.
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La pantalla d'inici consta de dues seccions:
• Capçalera, en la que l'usuari podrà trobar:
— Accés a la pàgina principal.
— Menú: en col·locar el cursor sobre este l'espai, apareixerà el conjunt de categories i funcions.
— Nom del centre: si l'usuari té permís podrà visualitzar la fitxa del centre.
— Curs actiu.
— Nom de l'usuari: des del que podrà accedir a la seva fitxa personal.
— Sortir: funció amb la que podrà tancar la sessió.
• Cos: en aquest espai l'usuari trobarà les categories d'informació des de les que podrà realitzar les consultes i/o
tasques.
Alexia Web distribueix tota la informació a la que l'usuari té accés agrupant-la en categories d'informació. Depenent de
les llicències contractades pel centre educatiu, del rol de l'usuari i dels permisos que aquest tingui assignats, Alexia
oferirà les següents categories d'informació:
• Agenda:
• Aniversaris: mostra les dates i edats dels alumnes que en els propers 7 dies celebraran el seu aniversari.
• Comunicats: mostra els 4 últims comunicats i anuncis del tauler pendents encara de lectura.
• Enllaços: ofereix aquelles adreces externes destacades pel centre.
• Les meves àrees: mostra fins a un màxim de 10 àrees. (Activa per a professors i alumnes).
• Seguiment escolar: informa sobre el rendiment escolar de l'alumne. (Activa per a famílies i alumnes)
• Els meus fills: permet l'accés a la fitxa del fill/s. (Activa per a famílies) i la família podrà fer consultes relacionades
directament amb els resultats acadèmics i el comportament del seu fill. Per accedir a la fitxa personal del seu/seva
fill/a haurà de situar el cursor sobre el seu nom. Des de la pantalla emergent podrà accedir a la fitxa del alumne.
Aquesta ofereix diverses possibilitats, com consultar les notes, els butlletins, les incidències produïdes, justificar-les i
d'altres.

Aquest document (15_BTX-CF_Estudis_postobligatoris_Llibret) pot quedar obsolet una vegada imprès (3-maig-15)

Pàgina
43 de 48

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament

C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27 25700 - La Seu d'Urgell
Telèfons: 973 35 04 03 Faxos: 973 35 56 50 — 973 35 56 49
A/e: iesjoanbrudieu@xtec.cat – Web: www.iesjoanbrudieu.net

Institut Joan Brudieu

Associació de Pares
Què és l’APA de l’Institut Joan Brudieu?
És una associació de pares i mares d’alumnes del centre que es reuneixen
periòdicament per decidir plegats com contribuir a la millora de la qualitat de
l’ensenyament que reben els nostres fills i filles. El seu funcionament es basa en el
diàleg i en la col·laboració amb els diversos sectors de la comunitat educativa.
Per què és important l’APA a Secundària?
Amb l’actual sistema educatiu, el paper de les APA als instituts ha adquirit una nova
dimensió com a conseqüència de l’escolarització d’alumnat a partir dels 12 anys,
cosa que ha de suposar una major implicació dels pares en la gestió, participació i organització d’activitats al centre.
Quins són els seus objectius bàsics?
-

Participar en la gestió del centre, per mitjà del Consell Escolar.
Col·laborar i participar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats
complementàries, extraescolars o de serveis.
Proposar i/o programar activitats per l’alumnat
Promoure activitats de formació de pares
Potenciar l’organització de l’alumnat
Facilitar la col·laboració del centre amb el seu entorn social
Canalitzar les propostes dels pares als òrgans corresponents

Com es pot participar?
S’ha de partir de la premissa que l’APA és uns institució legal i voluntària de la qual poden formar part tots els pares i
mares que tinguin fills al centre. Tots els pares i mares de l’institut poden ser representants i contribuir a la millora de
l’educació. La junta directiva us convidar a participar-hi com un dret que teniu, però també com una obligació. Es pot
participar de les següents formes:
- Associant-se, la quota és per família i no per fills.
- Assistint als actes i reunions que convoca l’APA, la junta ordinària és el tercer dimarts de cada mes.
- Participant en les comissions de treball creades per la Junta Directiva de l’APA. (Pla d’entorn, Xarxa d’Apes,
Comissions internes de l’INS (econòmica, de convivència, etc), esports, convivència butlletí informatiu.)
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Calendari de preinscripció i matriculació
El calendari de preinscripció i matriculació per al curs 2015-2016 és el següent:
PERÍODE ORDINARI

BTX-CFM

Presentació sol·licituds
Llistes baremades
provisionals
Reclamació al barem

12 al 19 de maig

CFS
26 de maig
al 3 de juny

CAS

PFI

6 al 10 de juliol

19 al 29 de maig

27 de maig

11 de juny

13 de juliol

9 de juny

28 de maig al 2 de
juny

12 al 16 de juny

14 i 15 de juliol

10 al 12 de juny

16 de juliol

16 de juny

17 de juliol
20 al 24 de
juliol

3 de juliol
1 al 10 de
setembre

19 de juny
(sense nota dels aprovats
B2 EXTRA)

Llistes baremades
definitives

5 de juny

fins a 25 de juny
(introducció nota dels
aprovats
B2 EXTRA)

Llistes d’admesos
Període de matriculació
Matriculació
o confirmació de plaça
(pels pendents amb 3
o més exàmens de setembre)

30 de juny
CFM:
1 al 8 de juliol

30 de juny
1 al 8 de juliol

BTX:
1 al 8 de juliol

---

---

---

1r BTX:
8 al 12 de setembre

---

---

---

Matrícula extraordinària
(per als pendents amb 3 o
més
exàmens de setembre)

PERÍODE EXTRAORDINARI
Oferta de cicles amb vacants
Preinscripció
Llistes d’admeso
Matrícula CFM i CFS

CFM
4 de setembre
7 al 9 de setembre
15 de setembre
15 i 16 de setembre

CFS
4 de setembre
7 al 9 de setembre
21 de setembre
21 i 22 de setembre

MATRÍCULA A BTX
•

•

•

•

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates del període ordinari detallades en el quadre
superior. Els alumnes que no formalitzen la matrícula en aquest període es considera que renuncien a la plaça
adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades.
Els alumnes de primer de batxillerat, llevat del batxillerat de la modalitat d’arts, que hagin participat en el procés de
preinscripció del batxillerat, tinguin plaça assignada i estiguin pendents dels resultats de l’avaluació de setembre, per
poder formalitzar la matrícula han de confirmar al centre assignat, durant el període de matrícula ordinari establert, la
seva voluntat de mantenir la plaça a l’espera dels resultats de l’avaluació de setembre. Un cop feta aquesta
avaluació, els alumnes que reuneixen els requisits acadèmics per matricular-se, ho han de fer dins el període
extraordinari de matrícula de setembre establert o perden la plaça assignada.
Als alumnes que hagin participat en el procés de preinscripció del batxillerat de la modalitat d’arts i que no
compleixin els requisits acadèmics per matricular-se en aquests ensenyaments durant el període de matrícula
ordinari establert, no se’ls mantindrà la plaça assignada.
Quan, després del procés ordinari de matrícula, quedin places vacants, el centre oferirà aquestes places als
participants que en el procés de preinscripció no hagin estat assignats, respectant l’ordre obtingut en el procés de
preinscripció.

MATRÍCULA A CFM I CFS
•

•

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates del període ordinari detallades en el quadre
superior. Els alumnes que no formalitzen la matrícula en aquest període es considera que renuncien a la plaça
adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades.
En el cas dels cicles formatius de grau superior de formació professional, els alumnes, en formalitzar la matrícula fan
efectiu l’import del preu públic corresponent.
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•

•

•
•

Als alumnes que hagin participat en el procés de preinscripció per als cicles formatius de grau mitjà de formació
professional i que no tenen els requisits acadèmics per matricular-s’hi durant el període de matrícula ordinari
establert, no se’ls manté la plaça assignada.
Quan, després del període ordinari de matrícula, quedin places vacants, el centre oferirà aquestes places als
participants en el procés de preinscripció que no hagin estat assignats, respectant l’ordre de la llista de sol·licituds de
preinscripció al centre amb la puntuació definitiva, que té consideració de llista d’espera dins de cada via d’accés. Si
no hi ha llista d’espera, les comissions de garanties d’admissió corresponents poden establir mecanismes
d’orientació i oferta d’aquestes places a participants en el procés de preinscripció que no hagin obtingut plaça.
La gestió d’aquestes vacants i la matrícula que correspongui i la vigència i gestió de la llista d’espera es durà a terme
fins al 24 de juliol de 2015
Per als centres i cicles que, finalitzats els processos anteriors, tinguin places vacants, s’estableix un procés
extraordinari de preinscripció i matrícula d’acord amb el calendari i el procediment establert en el quadre de més
amunt anomenat "Període extraordinari".

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR PER FER LA PREINSCRIPCIÓ
•

•
•
•
•

Imprès de sol·licitud que faciliten els centres, a l’oficina municipal d’escolarització i al web del Departament, a
l’adreça http://www.gencat.cat/preinscripcio. La sol·licitud es pot presentar al centre demanat en primer lloc o a
l’oficina municipal d’escolarització.
Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne o alumna.
Original i fotocòpia del la TSI (targeta sanitària individual) de l'alumne o alumna.
Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
Si l'alumne o alumna és menor d'edat també s'ha de presentar:
— Original i fotocòpia del DNI del pare i mare o tutor/ra o guardador/ra de fet o de la targeta de residència on
consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
— Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment,
la resolució d'acolliment del Departament de Benestar Social i Família

•

Per a 1r de BTX:
— Document intern de Preinscripció a la modalitat i a l’itinerari
— Certificació acadèmica de la qualificació mitjana dels estudis que en permeten l'accés per a l’alumnat que no
sigui de l’Institut Joan Brudieu.
En el cas dels alumnes que hagin completat l'etapa d'educació secundària obligatòria, certificació
acadèmica de la qualificació mitjana numèrica de l'etapa, o bé, si es tracta d'estudis antics, original i
fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d'escolaritat d'ensenyament bàsic, si hi apareix la qualificació mitjana de
l'etapa en forma numèrica.
Si l'alumne o alumna encara cursa els estudis en el moment de presentar la sol·licitud d'admissió,
certificació de la qualificació mitjana dels cursos d'aquests estudis ja avaluats definitivament, tal com
s'indica en l'apartat Càlcul de la qualificació mitjana per als alumnes que no han finalitzat l'ESO La
qualificació mitjana s'ha d'expressar amb dos decimals.
En el cas de l'alumnat procedent d'estudis estrangers, credencial d'homologació dels seus estudis. [llegiu
l'apartat de qualificació mitjana en estudis estrangers homologats de més avall].

•

Per a 2n de BTX: Document intern de Preinscripció a la modalitat i a l’itinerari

•

Per a CFM:
— Certificació acadèmica de la qualificació de la prova d'accés o la qualificació mitjana dels estudis que en
permeten l'accés.
Si la qualificació de la prova d'accés no és numèrica, es considera que és un 5. En el cas que la prova
d’accés s’hagi superat el maig de l’any 2015 a la convocatòria d’aquestes proves de la Generalitat de
Catalunya, no cal presentar certificat de superació de la prova. La qualificació de la prova d’accés s’obtindrà
de l’aplicació de gestió de proves del Departament d’Ensenyament i es mostrarà en la llista de sol·licituds
de preinscripció al centre amb el barem provisional. Si no s’ha pogut obtenir, es podrà acreditar la superació
de la prova documentalment fins al final del període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció
al centre amb el barem provisional..
En el cas dels alumnes que hagin completat l'etapa d'educació secundària obligatòria, certificació
acadèmica de la qualificació mitjana numèrica de l'etapa, o bé, en el cas d'estudis antics, original i fotocòpia
de la pàgina 27 del llibre d'escolaritat d'ensenyament bàsic, si hi apareix la qualificació mitjana de l'etapa en
forma numèrica.
Si l'alumne o alumna encara cursa els estudis en el moment de presentar la sol·licitud d'admissió,
certificació de la qualificació mitjana dels cursos d'aquests estudis ja avaluats definitivament, tal com
s'indica en l'apartat Càlcul de la qualificació mitjana per als alumnes que no han finalitzat l'ESO.
En el cas de l'alumnat procedent d'estudis estrangers, credencial d'homologació dels seus estudis. [llegiu
l'apartat de qualificació mitjana en estudis estrangers homologats de més avall].
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En el cas de l'alumnat que ha superat la prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys en l’any
actual, copia impresa de la consulta dels resultats a través de la web corresponent. Caldrà presentar el
certificat de superació de la prova al centre en el moment de la matrícula
•

Per a CFS:
— Certificació acadèmica de la qualificació de la prova d'accés o de les qualificacions obtingudes al batxillerat
o estudis equivalents, o a altres estudis que permeten accedir-hi o, si es tracta d'estudis de batxillerat LOGSE,
original i fotocòpia de les pàgines 22 i 23 del llibre de qualificacions del batxillerat.
Si la qualificació de la prova d'accés no és numèrica, es considera que és un 5. En el cas que la prova
d’accés s’hagi superat el maig de l’any 2015 a la convocatòria d’aquestes proves de la Generalitat de
Catalunya, no cal presentar certificat de superació de la prova. La qualificació de la prova d’accés s’obtindrà
de l’aplicació de gestió de proves del Departament d’Ensenyament i es mostrarà en la llista de sol·licituds
de preinscripció al centre amb el barem provisional. Si no s’ha pogut obtenir, es podrà acreditar la superació
de la prova documentalment fins al final del període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció
al centre amb el barem provisional.
En el cas de l'alumnat procedent d'estudis estrangers, credencial d'homologació dels seus estudis. [llegiu
l'apartat de qualificació mitjana en estudis estrangers homologats de més avall].
En el cas d’alumnes que han superat la prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys en l’any actual,
còpia impresa de la consulta dels resultats a través de la web corresponent. Caldrà presentar el certificat de
superació de la prova al centre en el moment de la matrícula

•

Per a CAS:
— Certificació acadèmica de la qualificació obtinguda en el títol de tècnic o tècnica.

CÀLCUL DE LA QUALIFICACIÓ MITJANA PER A ALUMNES QUE NO HAN FINALITZAT L’ESO
•

•

El càlcul de la qualificació mitjana (Q) dels tres primers cursos de l’educació secundària obligatòria es fa seguint la
fórmula següent: (q1+q2+q3)/3=Q , en què:
q1 = qualificació mitjana del primer curs d’ESO.
q2 = qualificació mitjana del segon curs d’ESO.
q3 = qualificació mitjana del tercer curs d’ESO.
Q es calcula amb dos decimals.
Per calcular la qualificació mitjana d’un curs de l’etapa d’ESO:
— En el cas de cursos LOGSE es calcula la mitjana aritmètica de les àrees comunes, sense tenir en compte l’àrea
de religió ni el crèdit de síntesi, amb arrodoniment científic a sencer. Els crèdits variables estan avaluats dins
l’àrea comuna corresponent. En el cas de recuperacions de matèries pendents, la nota que es té en compte és
un 5.
— En el cas de cursos LOE es calcula la mitjana aritmètica de les matèries comunes i el global optatiu amb
arrodoniment científic a un decimal. La nota del global optatiu s’obté calculant la mitjana aritmètica, amb
arrodoniment científic a número sencer, de la nota del treball de síntesi i de la mitjana de les matèries optatives.
— En cap dels dos casos no es té en compte la nota de religió per calcular la mitjana.
— En el cas que en algun curs no hi hagi qualificacions numèriques, cal utilitzar les equivalències següents:
insuficient: 3; suficient: 5,5; bé: 6,5; notable: 8; excel·lent: 10.
— Per als casos d’incorporació tardana al sistema educatiu, educació d’adults per a l’obtenció del títol d’educació
secundària o altres situacions no estàndard, a la pàgina web
http://educacio.gencat.cat/portaldecentre o http://educacio.gencat.cat/gestiocentre.
hi ha instruccions per al càlcul de la nota mitjana corresponent.

QUALIFICACIÓ MITJANA EN ESTUDIS ESTRANGERS HOMOLOGATS
•
•

•
•

Si a la credencial d’homologació hi consta la qualificació mitjana, es considera aquesta qualificació i s’acredita amb
una fotocòpia compulsada de la credencial.
Si a la credencial d’homologació no hi consta la qualificació mitjana, la persona interessada pot demanar-ne el càlcul
a la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa. Si no ho fa o no se li pot calcular dins de termini,
es considera que és un 5.
Si la persona interessada té pendent la resolució de l’homologació pot demanar que en fer la resolució també es faci
el càlcul de la qualificació mitjana. Si no ho fa o no se li pot calcular dins de termini, es considera que és un 5.
Terminis per al càlcul de la qualificació mitjana d’estudis estrangers homologats.
— En els casos que es presenta la credencial d’homologació, la qualificació mitjana es calcula en el termini màxim
d’un mes des que s’ha presentat la sol·licitud de càlcul i la documentació completa que permet el càlcul.
— Si el que es presenta és la sol·licitud d’homologació, la qualificació mitjana es calcula en el termini màxim de
tres mesos des que s’ha presentat la sol·licitud de càlcul i la documentació completa que permet l’homologació
o convalidació i el càlcul de la qualificació mitjana.
— En ambdós casos els expedients es resolen per ordre d’entrada de les sol·licituds o, si s’escau, de la
documentació complementària en els registres d’entrada del Departament d’Ensenyament.
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SI VOLS SABER-NE MÉS:
Web Institut Joan Brudieu:
http://www.iesjoanbrudieu.net
Web XTEC – Currículum i orientació:
http://www.xtec.cat/web/curriculum
Estudiar a Catalunya:
http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar
Estudis a distància IOC:
http://ioc.xtec.cat
Orienta’t: Portal d’orientació acadèmica i professional
http://phobos.xtec.cat/orientacio/orientacio/web/index.php

Ploteus: Portal sobre oportunitats d’aprenentatge a tot l’espai
europeu
http://ec.europa.eu/ploteus/home_es.htm
TodoFP.es: Portal de l’orientació professional
http://www.todofp.es/
http://www.unportal.net/
Demaneu-ne l’usuari i la contrasenya al
vostre professor/ra tutor/ra
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