
ACABA L’ESO...I 
ARA QUÈ?

ORIENTACIÓ ACADÈMICA I 
PROFESSIONAL 4t ESO



PRESA DE DECISIONS
Passes a seguir:

1) Identifica el problema.
2) Cerca la informació 

important.
3) Quins són els criteris de 

decisió?
4) Existeix prioritat?
5) Alternatives.
6) Anàlisi de les alternatives.
7) Seleccionar la millor 

alternativa.



QUINS SÓN ELS 
CRITERIS DE DECISIÓ?

Aspectes a tenir en compte .

- AUTOCONEIXEMENT: Quines 
aptituds tenc, quins interessos 
personals i professionals….

- OFERTA EDUCATIVA / 
FORMATIVA: Coneixement del 
sistema educatiu, d’estudis 
existents, vies d’accés…

- ENTORN SOCIOFAMILIAR: Què 
en pensa la meva família, 
oportunitats reals d’on cursar 
els estudis, mercat laboral, 
etc...



AMB EL TÍTOL DE GRADUAT EN ESO:
◼ BATXILLERAT.

◼ CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ.

◼ ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE GRAU MITJÀ.

◼ CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ D’ARTS I DISSENY.

◼  MÓN LABORAL.

MÓN LABORAL



SENSE EL TÍTOL DE GRADUAT EN ESO: 
◼  Cursar un cicle de FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA (FPB).

◼ Realitzar la PROVA LLIURE per a l’obtenció del Títol de Graduat en ESO (majors de 18 anys).

◼ Cursar L’ENSENYAMENT SECUNDARI PER A PERSONES ADULTES (ESPA), cal tenir 18 anys o més. O bé a partir de 
16, amb un contracte laboral.

◼ Realitzar la PROVA D’ACCÉS als cicles formatius de grau mitjà (CFGM).

◼ Accés al món laboral. Cal tenir en compte que hi accediràs sense cap titulació ni qualificació professional, per 
aquest motiu recomanam accedir a la formació mitjançant organismes com el Servei d’Ocupació de les Illes Balears, 
SOIB, o l’Ajuntament (SOIB jove i actualment a Alcúdia el PQI, programa de qualificació inicial de manteniment 
d’embarcacions), entre altres.







BATXILLERAT
∎ OBJECTIUS:

- Millorar la formació integral de l’alumnat.
- Orientar i preparar per a la continuïtat d’estudis universitaris.
- Orientar i preparar per a la continuïtat d’estudis de formació 

professional específica (cicles formatius de grau superior).
- Orientar i preparar per a la vida laboral i activa.



∎ ORGANITZACIÓ del BATXILLERAT:

- 2 cursos.
- Màxim en 4 anys (en règim ordinari).
- 3 modalitats, amb itineraris:

a) Ciències: El batxillerat de Ciències i Tecnologia s’adreça a alumnes interessats en cursar posteriorment estudis relacionats 
amb les ciències experimentals (biologia, química, geologia, matemàtiques…), estudis relacionats amb la sanitat (medicina, farmàcia, infermeria, 
psicologia, odontologia, òptica, veterinària, fisioteràpia, ciències de l’activitat física i l’esport…), estudis relacionats amb la tecnologia i el funcionament 
de màquines (arquitectura, disseny i desenvolupament de videojocs, enginyeria informàtica, electrònica, mecànica, telecomunicacions…)

b) Humanitats i Ciències Socials: El batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials s’adreça a alumnes 
interessats en cursar posteriorment estudis relacionats amb el camp de l’economia i de l’empresa (administració d’empreses, 
màrqueting, economia, turisme…) ciències jurídiques (dret, criminologia, relacions laborals…), estudis relacionats amb l’àmbit de 
l’educació i serveis personals (educació infantil i primària, serveis socials, pedagogia…), estudis lingüístics i literaris, o altres com 
periodisme, comunicació audiovisual, geografia i història…

c) Arts:La modalitat d'arts s'adreça a persones interessades en els fenòmens artístics, caracteritzats per la 
sensibilitat,l'expressió i la creativitat; un alumne amb inquietuds per l’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.



 MODALITAT CIÈNCIES MODALITAT HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS (CCSS) MODALITAT ARTS

 1r 2n 1r 2n 1r 2n

  LLIURE CONFIGURACIÓ 
AUTONÒMICA

-Ll. catalana i literatura 1.  -Ll. catalana i lit. 2  -Ll. catalana i literatura 1.   -Ll. catalana i lit. 2 - Ll. catalana i literatura 1.   -Ll. catalana i lit. 2

TRONCALS

 

- Llengua castellana i 
literatura 1.
-Primera llengua estrangera 1.
-Filosofia.
- Matemàtiques 1.

 - Llengua castellana i 
literatura 2.
-Primera llengua estrangera 
2..
-Hª Espanya.
- Matemàtiques 2.

  -Llengua castellana i literatura 1.
-Primera llengua estrangera 1.
-Filosofia.
-a) Humanitats: Llatí 1.
b) CCSS: Matemàtiques aplicades. 

 - Llengua castell. i literatura 2.
-Primera llengua estrangera 2..
-Hª Espanya
-a) Humanitats: Llatí 2.
b) CCSS: Matemàtiques 
aplicades 2.

  Llengua castellana i literatura 1.
-Primera llengua estrangera 1.
-Filosofia.
- Fonaments d’art 1.

 -Ll. castellana i lit. 2.
-Primera llengua estrang. 2.
-Hª Espanya.
- Fonaments de l’art 2.

TRONCALS D’OPCIÓ 
(triar-ne 2)

 -Biologia i Geologia
- Dibuix Tècnic.
- Física i Química

 -Biologia.
-Dibuix Tècnic 2.
-Física.
-Geologia.
-Química.

 -Economia.
-Grec 1.
-Hª del món contemporani.
-Literatura Universal.

 -Economia de l’empresa.
-Grec 2.
-Hª de l’Art.
-Geografia.

-Cultura Audiovisual 1.
-Hª del món contemporani.
-Literatura universal.

 -Arts escèniques.
-Cult. Audiovisual 2.
-Disseny.

ESPECÍFIQUES  a) Educació Física.
b) Triar-ne 1: 
-troncal (de qualsevol 
modalitat) no cursada.
-anàlisi musical 1 / anatomia 
aplicada/ cultura científica / 
dibuix artístic 1 / Llenguatge i 
pràctiques musicals / Religió / 
Segona llengua estrangera 
1 / tecnologia industrial / 
Tecnologies de l'informació i la 
comunicació 1 / Volum.

a)Hª de la filosofia.
b) Triar-ne 1:
-troncal (de qualsevol 
modalitat) no cursada.
-anàlisi musical 2 / anatomia 
aplicada/ ccies de la terra i el 
medi ambient / dibuix artístic 
2 / Fonaments d’administració 
i gestió/Hº filosofia/Hª de la 
música i la dansa/Imatge i 
so/psicologia/2ªllengua 
estrangera 2 / tecnologia 
industrial 2/ Tecnologies de 
l'informació i la comunicació 
2.

  a) Educació Física.
b) Triar-ne 1: 
-troncal (de qualsevol modalitat) no 
cursada.
-anàlisi musical 1 / anatomia 
aplicada/ cultura científica / dibuix 
artístic 1 / Llenguatge i pràctiques 
musicals / Religió / Segona 
llengua estrangera 1 / tecnologia 
industrial / Tecnologies de 
l'informació i la comunicació 1 / 
Volum.

 a)Hª de la filosofia.
b) Triar-ne 1:
-troncal (de qualsevol 
modalitat) no cursada.
-anàlisi musical 2 / anatomia 
aplicada/ ccies de la terra i el 
medi ambient / dibuix artístic 2 / 
Fonaments d’administració i 
gestió/Hº filosofia/Hª de la 
música i la dansa/Imatge i 
so/psicologia/2ªllengua 
estrangera 2 / tecnologia 
industrial 2/ Tecnologies de 
l'informació i la comunicació 2.

  a) Educació Física.
b) Triar-ne 1: 
-troncal (de qualsevol modalitat) 
no cursada.
-anàlisi musical 1 / anatomia 
aplicada/ cultura científica / 
dibuix artístic 1 / Llenguatge i 
pràctiques musicals / Religió / 
Segona llengua estrangera 1 / 
tecnologia industrial / 
Tecnologies de l'informació i la 
comunicació 1 / Volum.

 Triar-ne 2:
-troncal (de qualsevol 
modalitat) no cursada.
-anàlisi musical 2 / anatomia 
aplicada/ ccies de la terra i el 
medi ambient / dibuix artístic 
2 / Fonaments 
d’administració i gestió/Hº 
filosofia/Hª de la música i la 
dansa/Imatge i 
so/psicologia/2ªllengua 
estrangera 2 / tecnologia 
industrial 2/ Tecnologies de 
l'informació i la comunicació 
2.

ALTRES tutoria  tutoria  tutoria  tutoria  tutoria  tutoria

CURRÍCULUM BATXILLERAT: *

 



∎ OFERTA ACADÈMICA:

IES ALCÚDIA

Modalitat Ciències

Modalitat Humanitats i Ciències Socials

https://aulavirtual.caib.es/c07007851/pluginfile.php/9238/mod_resource/
content/5/AS%201R%20BAT%20mar%C3%A7%2020.pdf

IES BERENGUER D’ANOIA

Modalitat arts

http://redols.caib.es/c07001551/batxillerat/batxillerat-darts/

https://aulavirtual.caib.es/c07007851/pluginfile.php/9238/mod_resource/content/5/AS%201R%20BAT%20mar%C3%A7%2020.pdf
https://aulavirtual.caib.es/c07007851/pluginfile.php/9238/mod_resource/content/5/AS%201R%20BAT%20mar%C3%A7%2020.pdf
http://redols.caib.es/c07001551/batxillerat/batxillerat-darts/


PBAU : PROVA DE BATXILLERAT D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT
        ≥
≥≥≥≥≥≥≥≥BLOC D’ACCÉS: obligatori

Examen de les matèries troncals:
-Ll.catalana i literatura II
-Ll.castellana i literatura II
-Hªd’Espanya
-1ª ll. estrangera (anglès) II.

D’una matèria de modalitat cursada:
◼Ciències: Matemàtiques II
◼ Humanitats i Ciències Socials:
-Humanitats: Llatí II
-Ciències Socials: Matemàtiques aplicades a 
les ciències socials.
◼ Arts: Fonaments de l’Art II.

Per aprovar cal mínim un 4 sempre i quan la mitjana 
amb batxillerat (60%) sumi ≥ 5    Validesa indefinida
Nota d'accés  = 0,6 × qualif.Batx + 0,4 × qualif.PBAU 

BLOC D’ADMISSIÓ voluntari (relacionat amb els 
estudis/ titulació que es pretenen cursar)

Poden examinar-se fins de 3 matèries (de les matèries troncals 
d’opció de 2n de batx.). 
La qualificació obtinguda de cada matèria superada (nota igual o 
superior a 5 punts) pot servir per calcular la nota d’admissió si 
aquesta matèria pondera en el grau (es multiplicaran pels 
paràmetres de ponderació 0.1 o 0.2).
https://estudis.uib.cat/grau/acces/parametres

Aquest bloc consta de les següents matèries:

• Ciències : Biologia, Dibuix tècnic II, Física, Geologia i Química, Matemàtiques
II *
• Humanitats i Ciències Socials: Economia de l'Empresa, Geografia, Grec II,
Història de l'Art, Llatí II, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II*.
• Arts: Arts Escèniques, Cultura Audiovisual II i Disseny Tècnic I I, Fonaments
de l’Art II *.
• Història de la Filosofia.
*La matèria de modalitat matriculada en el bloc d'accés ja es considerarà per a
l'admissió i no es pot matricular en el bloc d'admissió en la mateixa 
convocatòria.        

 Nota d’admissió (màx. 4 punts). Validesa 2 anys

https://estudis.uib.cat/grau/acces/parametres


FORMACIÓ PROFESSIONAL
∎ ESTRUCTURA DE LA F.P.:

•Formació Professional Bàsica

•Cicles Formatius de Grau Mitjà

•Cicles Formatius de Grau Superior

∎ CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ:  Durada: Entre 1 curs i 1 trimestre 
(1300h) fins a 2 cursos (2000h). S’estructuren en mòduls i FCT (formació en 
centres de treball). Si es supera s’obté el títol de TÈCNIC.



Oferta formativa CICLES FORMATIUS G.M. curs 20/21
http://www.caib.es/sites/fp/ca/oferta_formativa_2020-2021/ (pot sofrir algunes modificacions; consultar la web, veure enllaç)

ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES CONDUCCIÓ D’ACTIVITATS FÍSIQUES EN EL MEDI RURAL

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ GESTIÓ ADMINISTRATIVA

AGRÀRIA

PRODUCCIÓ AGROECOLÒGICA

PRODUCCIÓ AGROPECUÀRIA

JARDINERIA I FLORISTERIA

APROFITAMENT I CONSERVACIÓ DEL MEDI NATURAL

ARTS GRÀFIQUES PREIMPRESSIÓ DIGITAL

IMPRESSIÓ GRÀFICA

COMERÇ I MÀRQUETING ACTIVITATS COMERCIALS

EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL CONSTRUCCIÓ

ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES

INSTAL.LACIONS DE TELECOMUNICACIONS

FABRICACIÓ MECÀNICA MECANITZACIÓ

FUSTA, MOBLE I SURO FUSTERIA I MOBLE

HOTELERIA I TURISME CUINA I GASTRONOMIA

SERVEIS EN RESTAURACIÓ

http://www.caib.es/sites/fp/ca/oferta_formativa_2020-2021/


IMATGE I SO VÍDEO DISC-JOCKEY I SO

IMATGE PERSONAL ESTÈTICA I BELLESA

PERRUQUERIA I ESTÈTICA CAPIL.LAR

INFORMÀTICA I COMUNICACIONS SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES

INSTAL.LACIONS I MANTENIMENT INSTAL.LACIONS DE PRODUCCIÓ DE CALOR

INSTAL.LACIONS FRIGORÍFIQUES I DE CLIMATITZACIÓ

MANTENIMENT ELECTROMECÀNIC

INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES FORNERIA, REBOSTERIA I CONFITERIA

OLIS D’OLIVA I VINS

MARÍTIMO-PESQUERA MANTENIMENT I CONTROL DE LA MAQUINÀRIA DE VAIXELLS I EMBARCACIONS

NAVEGACIÓ I PESCA LITORAL

SANITAT
EMERGÈNCIES SANITÀRIES

FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA

CURES AUXILIARS D’INFERMERIA

SEGURETAT I MEDI AMBIENT EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL

SERVEIS SOCIOCULTURALS ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES CARROSSERIA

ELECTROMECÀNCIA DE VEHICLES AUTOMÒBILS

MANTENIMENT D’EMBARCACIONS D’ESBARJO



Cicles formatius de GRAU SUPERIOR
∎ ACCÉS:  - via BATXILLER 
                 - títol de TÈCNIC (CFGM)

 - Altres vies: Prova d’accés. 
                                            CFGS.
                                            Prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

∎ S’obté el Títol de Tècnic Superior. Permet l’accés a altres estudis.

∎ OFERTA FORMATIVA CAIB:  

http://www.caib.es/sites/fp/ca/oferta_formativa_2020-2021/

http://www.caib.es/sites/fp/ca/oferta_formativa_2020-2021/


Modalitats FORMACIÓ PROFESSIONAL
∎ FORMACIÓ PROFESSIONAL PRESENCIAL

∎ FORMACIÓ PROFESSIONAL A DISTÀNCIA

∎ FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL







ADRECES D’INTERÈS:
∎ QÜESTIONARIS D’AUTOCONEIXEMENT, PREFERÈNCIES: https://yaq.es/profesiones (entrevistes a diferents professionals)  

https://www.educaweb.com/orientacion/intereses-profesionales/ (qüestionari d’interessos professionals) 
http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/joves/conec-interessos/questionari-autoconeixement/  (qüestionari interessos i professions) 
http://w28.bcn.cat/___ch___/_pit/_app.php?gAppId=pit&gInterfaceLanguage=ct&gEnvironment=singleWeb (test d’interessos professionals, Barcelona activa) 
http://aprendre.vilafranca.cat/ipsum/ipsum  (qüestionari procés d’autoconeixement) http://www.orientaline.es/?yafxb=96404 (programa ORIENTA).

∎ FORMACIÓ PROFESSIONAL: http://www.caib.es/sites/fp/ca/portada-77258/?campa=yes

∎ IES ALCÚDIA: http://www.iesalcudia.com/joomlacat/

∎ IES BERENGUER D’ANOIA: https://redols.caib.es/c07001551/

∎ CIFP PAU CASESNOVES: https://paucasesnovescifp.cat/

∎ IES GUILLEM CIFRE DE COLONYA: https://sites.google.com/iesguillemcifre.cat/iesguillemcifre/inici

https://yaq.es/profesiones
https://www.educaweb.com/orientacion/intereses-profesionales/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/joves/conec-interessos/questionari-autoconeixement/
http://w28.bcn.cat/___ch___/_pit/_app.php?gAppId=pit&gInterfaceLanguage=ct&gEnvironment=singleWeb
http://aprendre.vilafranca.cat/ipsum/ipsum
http://www.orientaline.es/?yafxb=96404
http://www.caib.es/sites/fp/ca/portada-77258/?campa=yes
http://www.iesalcudia.com/joomlacat/
https://redols.caib.es/c07001551/
https://paucasesnovescifp.cat/
https://sites.google.com/iesguillemcifre.cat/iesguillemcifre/inici


∎ Universitat Illes Balears: https://estudis.uib.cat/grau/ (quins graus estudiar) 
https://seras.uib.cat/orientacio/atencio_personalitzada/ (orientació)

∎ Altres:

- Escola d’Art Superior i Disseny de les IB: www.escoladisseny.com https://www.facebook.com/escoladisseny  
https://www.instagram.com/easdib.oficial/

- CIFP nauticopesquera de Palma: http://cifpnauticopesquera.es/

- CEPA Borja Moll (Inca): https://www.cepaborjamoll.cat/

- http://www.caib.es/sites/fp/ca/preguntes_freqaents_2/#1A preguntes freqüents, formació professional

https://estudis.uib.cat/grau/
https://seras.uib.cat/orientacio/atencio_personalitzada/
http://www.escoladisseny.com/
https://www.facebook.com/escoladisseny
https://www.instagram.com/easdib.oficial/
http://cifpnauticopesquera.es/
https://www.cepaborjamoll.cat/
http://www.caib.es/sites/fp/ca/preguntes_freqaents_2/#1A

