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Després de 4t d’ESO 

 

Ara com a alumne/a de 4t d'ESO et trobes davant un moment de reflexió. Estàs a 

punt d’acabar els estudis obligatoris i has de triar el teu futur vocacional. 

 

El sistema educatiu està canviant i és necessari aturar-nos a pensar i a veure totes 

les possibilitats, així que ara et passarem a informar de totes elles. Esperam que 

aquest breu dossier t'aporti la informació necessària i que t'ajudi a escollir amb 

major seguretat. 

 

Llegeix-lo amb tranquil·litat; parla’n amb els pares, t’ajudaran a aclarir la teva 

decisió. Si tens qualque pregunta o inquietud, no dubtis a demanar-nos-la al centre. 

 

Juntament amb l'informe de la tercera avaluació rebràs un informe personal: el 

consell orientador; pensa que, tot i que no sigui vinculant, és molt aconsellable que 

en segueixis les seves recomanacions. 

 

 

 

 

Tutors, tutores, l’equip Directiu i departament d'Orientació. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Més informació del nostre institut a la web http://www.iessineu.net 

http://www.iessineu.net/
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EL SISTEMA EDUCATIU 

 

Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa 
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PROMOCIÓ I TITULACIÓ A 4t D’ESO 

 

Titularan els alumnes que a l'avaluació ordinària de juny o a l'avaluació  
extraordinària del mes de setembre hagin superat totes les matèries. 

 

De manera excepcional, podran titular, tant al juny com al setembre, els alumnes 
que tenguin una o dues àrees o matèries suspeses d’un o més cursos, en les 
condicions que s'estableixin en aplicació de la normativa vigent: 

- Que les matèries suspeses no siguin simultàniament llengua catalana i 
literatura i matemàtiques o llengua castellana i literatura i matemàtiques. 
- Que 2/3 parts de l’equip docent considerin que l’alumne ha assolit els 
objectius de l’etapa i ha desenvolupat les competències corresponents. 
 

A la convocatòria ordinària de juny titularan aquells alumnes que només en duguin 
dues (que no siguin simultàniament matemàtiques i una de les dues llengües 
oficials), totes dues amb una nota de 4, si la nota mitjana de l’etapa és superior a 5,5 
i així ho acorda l’equip educatiu per majoria de dos terços. 
 
A la convocatòria extraordinària de setembre titularan aquells alumnes que 
duguin una o dues assignatures suspeses amb una nota de 4 (que no siguin 
simultàniament matemàtiques i una de les dues llengües oficials) o amb una nota de 
3 si la mitjana de l’etapa és igual o superior a 5,5. 
 
L’alumnat que no superi els supòsits anteriors haurà de repetir el 4t curs complet. Si 
l’hagués repetit, no hagués complert els divuit anys i l’equip docent consideràs que 
ha de seguir escolaritzat, podrà repetir una segona vegada o se li podrà aplicar el 
programa més adient dels que hi ha establerts a la legislació vigent. 

 

Es computaran com a àrees o matèries suspeses, tant les corresponents a quart 
curs com les dels cursos anteriors i tendran la mateixa consideració cada una de les 
àrees o matèries de cada curs, encara que tenguin la mateixa denominació. 
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I DESPRÉS DE L'ESO, QUÈ PUC FER? 

 
 

SENSE EL TÍTOL DE GRADUAT EN ESO 

 

• Cursar un cicle de Formació Professional Bàsica, que et proporcionarà 
una formació bàsica i professional amb la que podràs incorporar-te a la vida 
activa o seguir els estudis. 
 

• Realitzar la prova lliure per a l’obtenció del Títol de Graduat en Educació 
Secundària per a les persones de 18 anys, com a mínim, o que els 
compleixen durant l’any de fer la prova.  

 
• Cursar l’Educació Secundària per a Persones Adultes (ESPA)  si tens 18 

anys o els compleixes durant l’any en què et matricules per cursar aquests 
estudis. Si tens 16 anys i vols anar a un centre d’adults has de tenir un 
contracte de feina. 

 
• Presentar-se a la prova d’accés d’un Cicle Formatiu de Grau Mitjà, si es 

compleixen els requisits d’accés a la prova (complir 17 anys o més l'any de 
fer la prova). 

 
Si la superes pots accedir directament a un Cicle Formatiu de Grau Mitjà al 
final del qual obtindràs el Títol de Tècnic. Amb ell pots accedir a la vida activa 
i et permetrà tenir accés al Batxillerat o a un Cicle Formatiu de Grau Superior. 
 
Termini d'inscripció: 3 al 17 de març de 2021, ambdós inclosos 
 Data de les proves: 12 i 13 de maig de 2021 
 

• Incorporació al món laboral. No tendries cap titulació, tan sols un certificat 
dels estudis cursats. Hi accediries sense cap tipus de qualificació 
professional. Seria convenient que t'inscrivissis com a demandant de feina a 
l'oficina del Servei d'Orientació de les Illes Balears (SOIB). 
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FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA 
 

 

La formació professional s’estructura en els següents cicles formatius: 
 

• Formació Professional Bàsica 
• Cicles Formatius de Grau Mitjà 

• Cicles Formatius de Grau Superior 
 
Els cicles de Formació Professional Bàsica són cicles formatius d’una durada de 
dos anys acadèmics destinats a persones que no han finalitzat l’ESO i que volen 
prosseguir els estudis cap a un camp de la formació professional. Aquests estudis 
formen part de l’educació obligatòria i gratuïta. Les característiques pedagògiques 
s’adapten a les característiques específiques de l’alumnat. S’hi fomenta el treball en 
equip, la tutoria i l’orientació educativa i professional. 
 
Com s'hi pot accedir? 
 
Podran accedir a aquestes ensenyaments els alumnes que compleixin 
simultàniament els següents requisits: 

• Tenir complerts 15 anys, o complir-los durant l'any natural en curs, i no 
superar els 17 anys en el moment de l'accés ni durant l'any natural en curs. 

• Haver cursat 3r d'ESO o, excepcionalment, haver cursat 2n curs d'ESO. 
• Haver estat proposat per l'equip docent als pares i amb el consentiment dels 

tutors legals de l'alumne/a. 
 
Estructura: 
 
Els estudis de formació professional bàsica es componen dels mòduls següents: 
 
1. Mòduls professionals associats a unitats de competència del Catàleg Nacional 
de Qualificacions Professionals. 
 
2. Mòduls associats als blocs comuns següents: 
 
    2.1. Comunicació i societat: llengua catalana, llengua castellana, llengua 
estrangera i ciències  socials. 
 
 2.2. Ciències aplicades: matemàtiques i ciències aplicades al context personal i 
d’aprenentatge en un camp professional. 
 
3. Mòdul de Formació en centres de treball: 
La duració és de 240 hores, que es duen a terme en 6 setmanes durant els darrers 
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mesos del segon curs. Es fan a empreses relacionades amb el sector del cicle. 
 
Títol que s'obté: 
 

• Títol professional bàsic corresponent als ensenyaments cursats, amb valor 
acadèmic i professional i amb validesa en tot el territori nacional. 

• Qualificació de nivell 1 del Catàleg Nacional de les Qualificacions 
Professionals. 

• L’opció d'obtenir el títol de graduat en ESO depèn dels criteris de cada centre. 
 
A quina formació posterior dóna accés? 
 
El títol de tècnic professional bàsic permet l’accés a: 

• Cicle Formatiu de de Grau Mitjà. 
 

 
Oferta formativa a les Illes Balears: 
 
L’oferta formativa en el curs 2020-2021 és la següent: 
 

• Serveis administratius 
• Agrojardineria i composicions florals 
• Accés i conservació d’instal·lacions esportives 
• Arts gràfiques 
• Aprofitaments forestals  
• Serveis comercials 
• Electricitat i electrònica (S'imparteix en el nostre centre) 

• Fabricació i muntatge 
• Fusteria i moble 
• Cuina i restauració 
• Perruqueria i estètica 
• Informàtica i comunicacions 
• Informàtica d’oficina 
• Manteniment de vehicles 

• Manteniment d’habitatges 
• Manteniment d'embarcacions esportives i d'esbarjo 

 
 

 
Els centre que la imparteixen i les actualitzacions es poden consultar a l'enllaç següent: 
                            http://formacioprofessional.caib.es 

 
 
 

http://formacioprofessional.caib.es/
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LA FPB QUE ES FA EN EL NOSTRE IES 

 

En el nostre institut es realitza el cicle de Formació Professional Bàsica d' 
Electricitat i electrònica 
   

ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA 
 
Competències professionals: 
• Muntar canalitzacions i tubs en condicions de qualitat i seguretat seguint el 

procediment establert. 
• Estendre el cablejat en instal·lacions elèctriques de baixa tensió i domòtiques en 

edificis, aplicant les tècniques i els procediments normalitzats. 
• Muntar equips i altres elements auxiliars de les instal·lacions electrotècniques en 

condicions de qualitat i seguretat i seguint el procediment establert. 
• Aplicar tècniques de mecanització i unió per al manteniment i muntatge 

d’instal·lacions, d’acord amb les necessitats d’aquestes. 
• Fer proves i verificacions bàsiques, tant funcionals com reglamentàries, de les 

instal·lacions, utilitzant els instruments adequats i el procediment establert. 
• Fer operacions auxiliars de manteniment i reparació d’equips i elements 

d’instal·lacions i garantir-ne el funcionament. 
 
 
Durada: Dos cursos acadèmics (2000 hores). 
 
Currículum: 
 

Mòduls 1r curs:                                                                                     Hores/setmana 
• Ciències aplicades I                                                                                      5                                                             
• Comunicació i societat I                                                                                6                               
• Instal·lacions elèctriques i domòtiques                                                        10 
• Equips elèctrics i electrònics                                                                         8            
• Tutoria                                                                                                           1                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Mòduls 2n curs:                                                                                     Hores/setmana                                                                                                                
• Ciències aplicades II                                                                                     6                                                                                                         
• Comunicació i societat II                                                                               8                                                                                                                                                                            
• Instal·lacions de telecomunicacions                                                              8 
• Instal·lacions i manteniment de xarxes per a la distribució de dades           7 
• Tutoria                                                                                                           1                                                                                                                                                
• Formació en centres de treball                                                          Total: 240 h                                                                                                                                                        

 
Títol que se n’obté: 
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Títol professional bàsic d'electricitat i electrònica 
 
Sortides professionals: 

• Ajudant d'instal·lador d'equips i sistemes de comunicació. 
• Ajudant d'instal·lador i reparador d'instal·lacions telefòniques. 
• Ajudant d'instal·lador d'equips telefònics i telegràfics. 
• Ajudant de muntador d'antenes receptores/televisió per satèl·lit 
• Operari d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió. 
• Peó de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 
• Ajudant d'instal·lador de sistemes microinformàtics 
• Ajudant d'operacions d'ensamblament i manteniments d'equips 
• Provador i ajustador de plaques i equips 
• Muntador de plaques de circuit imprès 
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EDUCACIÓ SECUNDÀRIA PER A PERSONES ADULTES (ESPA) 
 

Els Centres d'Educació per a Persones Adultes (CEPA) permeten obtenir el títol de 
Graduat en Educació Secundària Obligatòria . 
 
Requisits d'accés: 
 

1. Els qui compleixin els 18 anys, l’any en què comencin el curs. 
 
2. Excepcionalment, poden cursar aquests ensenyaments els majors de 16 anys 
que ho sol·licitin i que es trobin en una d’aquestes situacions: 
 
a) Amb contracte laboral que no els permeti anar als centres educatius en règim 
ordinari. 
b) Esportistes d’alt rendiment 
c) Internats en un centre específic quan les mesures judicials així ho estableixin. 
 
Hi ha tres modalitats: 
 

− Modalitat presencial: Realitzaràs cada curs de l'ESO en un quadrimestre 
(d'octubre a febrer i/o febrer a juny), amb la qual cosa, en dos cursos pots fer 
tota l'ESPA. L’assistència és obligatòria. 

− Modalitat semipresencial, si no pots assistir habitualment a classe. Es fa una 
combinació de sessions col·lectives i individuals de caràcter presencial i unes 
activitats de caràcter no presencial.  

− Modalitat per lliure: Si tens 18 anys en el moment de formalitzar la matrícula, 
et pots presentar per lliure a la convocatòria anual d'exàmens que convoca la 
Conselleria d'Educació i Universitat, normalment en el mes de maig o juny. 
Cal fer la inscripció el mes de març. Si aproves els diferents exàmens pots 
aconseguir el títol de Graduat en ESO. 

 
Estructura: 
 

Els continguts de l’ESPA (conceptes, procediments i actituds) s’organitzen en tres 
àmbits: 

− Àmbit de Comunicació: Inclou llengua i literatura catalana, llengua i 
literatura castellana i anglès. 

− Àmbit Social: Inclou ciències socials, geografia i història. 
− Àmbit Cientificotecnològic: Inclou matemàtiques, ciències de la naturalesa, 

tecnologia/salut. 
 
Cada Àmbit es desenvolupa en dos nivells de dos cursos quadrimestrals cada un, 
organitzats en dos cursos acadèmics. En lloc d’assignatures, àrees o matèries, es 
parla de mòduls. Aquesta estructura és flexible i oberta quant a l’organització i a 
l’accés de l’alumnat al sistema. 
 
Si en un quadrimestre no aproves tots els àmbits de coneixement, te guarden la 
nota dels mòduls aprovats de cada àmbits i sols t’hauràs d'examinar de nou dels 
que has suspès. Els mòduls (assignatures) aprovats, queden aprovats per sempre.
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LA FORMACIÓ NO REGLADA 

 
La formació no reglada és tota aquella que s'imparteix fora del sistema educatiu del 
Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Actualment trobam una gran oferta per a 
joves: cursos i cursets de major o menor durada, oficials o subvencionats o també 
privats. Són organitzats per diferents entitats: SOIB, PIME, CAEB, Acadèmies, 
Escoles privades... 
 
 

Per a consultes de cursos de formació a la nostra comunitat es pot accedir a la 
plana Web de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, concretament al Servei 
d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB): 
 

www.soib.es 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.soib.es/
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Si acabes l’etapa de l’Educació Secundària Obligatòria satisfactòriament: 

 
Obtindràs el Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, amb el que 
podràs accedir a: 
 

• Cicle Formatiu de Grau Mitjà. 
• Batxillerat. 
• Món laboral. 

 
 

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ 

 
Els cicles formatius de grau mitjà ofereixen a l’alumne una preparació teoricopràctica 
per realitzar una professió concreta, a nivell de tècnic mitjà. Les assignatures 
s’anomenen "mòduls" i ja no són de formació general, com a l'ESO, sinó enfocats a 
aprendre la professió escollida. 
  
Com s'accedeix als cicles formatius de grau mitjà: 
 

L'accés a cicles formatius de grau mitjà requereix el compliment d'almenys una de 
les condicions següents: 
a) Tenir almenys un dels títols següents: 

• Títol de graduat en ESO. 
• Títol professional bàsic. 
• Títol de batxillerat. 
• Títol de tècnic de FP. 
• Títol de tècnic superior de FP. 
• Títol universitari. 

 

b) Tenir un certificat acreditatiu d'haver superat totes les matèries de batxillerat. 
 

c) Haver superat un curs de formació específic per a l'accés a cicles de grau mitjà, i 
tenir 17 anys complerts l'any de finalització del curs. 
 
d) Haver superat la prova d'accés, i tenir 17 anys complerts l'any de realització de la 
prova. 
  
Tots els cicles formatius inclouen una assignatura o "mòdul" anomenat Formació en 
Centres de Treball (FCT) que consisteix en una fase de pràctiques a un lloc de 
feina real: dins una empresa, taller, hotel, oficina, etc. on l’alumne tendrà la 
possibilitat d’aprendre in situ l’exercici de la professió. Aquestes pràctiques 
gestionades i coordinades pels instituts no suposen un vincle laboral i per tant 
l'alumne que aprèn no cobra una paga, però sovint és una oportunitat per trobar 
feina més aviat. 
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La durada dels cicles formatius és diferent per cada cicle. Els més breus duren 1300 
hores (1 curs i un trimestre) i els més llargs duren 2000 hores (2 cursos). Encara 
que s'està reestructurant per tenir tots la mateixa durada durant els propers cursos 
escolars. 
 
Si un alumne suspèn un o més mòduls pot recuperar-los sense haver de repetir tots 
els altres mòduls que ja ha aprovat. Quan l'alumne supera positivament tots els 
mòduls i també el mòdul de FCT, obté el Títol de TÈCNIC de la professió 
corresponent. 
 
Accés a altres estudis: 
 

Els alumnes que obtenguin el títol de Tècnic podran accedir als següents estudis: 
 

• Cicles formatius de Grau Mitjà de la FP (amb la possibilitat de convalidacions 
de mòduls d'acord amb la normativa vigent). 

• Cicles formatius de Grau Superior de la FP. 
• Batxillerat, en qualsevol de les modalitat.   

 
Oferta formativa de les famílies professionals (2020-2021): 
 

• Activitats físiques i  esportives • Conducció d'activitats 
fisicoesportives en el medi natural. 

• Administració i gestió • Gestió administrativa. 

• Agrària • Producció agropecuària. 
• Producció agroecològica. (Eivissa) 
• Jardineria i floristeria. 
• Aprofitament i conservació del 

medi natural. 

• Arts gràfiques • Preimpressió digital. 
• Impressió gràfica. 

• Comerç i màrqueting • Activitats comercials. 

• Edificació i obra civil • Tècnic en 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. 
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• Imatge i so • Video discjòquei i so. 

• Imatge personal • Estètica i bellesa. 
• Perruqueria i cosmètica capil·lar. 

• Informàtica i comunicacions • Sistemes microinformàtics en 
xarxa. 

• 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 

• Maritimopesquera • Manteniment i control de la 
maquinària de bucs i 
embarcacions. 

• Pesca i navegació litoral 

• Sanitat • Emergències sanitàries. 
• Farmàcia i parafarmàcia. 
• Cures auxiliars d'infermeria. 

• Seguretat i medi ambient • Emergències i protecció civil. 

• Serveis socioculturals i a la 
comunitat 

• Atenció a persones en situació de 
dependència. 

• Transport i manteniment de 
vehicles 

• Carrosseria. 
• Electromecànica de vehicles 

automòbils. 
• Manteniment d’embarcacions 

d’esbarjo 
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CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR 

 
 

Com s'accedeix als cicles formatius de grau superior? 
 
L'accés a cicles formatius de grau superior requereix el compliment de les 
condicions següents: 

• Títol de batxillerat. 

• Títol universitari. 
• Títol de tècnic de FP. 
• Títol de tècnic superior de FP. 
• Certificat acreditatiu d'haver superat totes les matèries de batxillerat. 
• Haver superat una prova d'accés i tenir 19 anys complerts l'any de realització 

de la prova. 
 
Quan un alumne supera positivament tots els mòduls del cicle obté el Títol de 
TÈCNIC SUPERIOR. 
 
Accés a altres estudis: 
 

Els alumnes que obtenguin el títol de Tècnic Superior podran accedir als següents 
estudis: 
 

• Cicles formatius de Grau Superior de la FP (amb la possibilitat de 
convalidacions de mòduls d'acord amb la normativa vigent). 

• Graus universitaris. 
 
Oferta formativa de les famílies professionals (2020-2021): 
 

• Activitats físiques i  esportives • Ensenyament i animació 
socioesportiva 

• Condicionament físic. 

• Administració i gestió • Assistència a la direcció. 
• Administració i finances. 

• Agrària • Paisatgisme i medi rural. 
• Gestió Forestal i medi natural. 

• Arts gràfiques • Disseny i edició de publicacions 
impreses i multimèdia. 

• Comerç i màrqueting • Màrqueting i publicitat. 
• Gestió de vendes i espais 

comercials. 
• Comerç internacional. 



 

 

 

 

 

 

 

Quadern d’Orientació Acadèmica i Professional per a 4t d’ESO                                                 16 

 

 

• Transport i logística. 

• Edificació i obra civil • Projectes d'edificació. 
• Projectes d'obres civil. 

• Electricitat i electrònica • Sistemes electrònics i 
automatitzats. 

• Sistemes de telecomunicacions i 
informàtics. 

• Manteniment electrònic. 
• Automatització i robòtica 

industrial. 

• Energia i aigua • Energies renovables 

• Hoteleria i turisme • Gestió d'allotjaments turístic. 
• Agències de viatges i gestió 

d'esdeveniments. 
• Guia, informació i assistències 

turístiques. 
• Direcció de cuina. 
• Direcció de serveis en restauració. 

• Imatge i so • Animacions 3D, jocs i entorns 
interactius. 

• Projectes d'audiovisuals i 
espectacles. 

• So per audiovisuals  i espectacles. 
• Il·luminació, captació i tractament 

d’imatge. 

• Imatge personal • Assessoria d'imatge personal i 
corporativa. 

• Estètica integral i benestar. 

• Indústries alimentàries  • Vitivinicultura 

• Informàtica i comunicacions • Administració de sistemes 
informàtics en xarxa. 

• Desenvolupament d'aplicacions 
multiplataforma. 

• Desenvolupament d'aplicacions 
web. 

• Instal·lacions i manteniment • Manteniment d'instal·lacions 
tèrmiques i de fluids. 

• Maritimopesquera • Transport marítim i pesca d'altura. 
• Organització del manteniment de 
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maquinària de bucs i 
embarcacions. 

• Química • Laboratori d’anàlisi i control de 
qualitat 

• Sanitat • Dietètica. 
• Anatomia patològica i 

citodiagnòstic. 

• Documentació i administració 
sanitàries. 

• Higiene bucodental. 
• Imatge per al diagnòstic i 

medicina nuclear. 
• Laboratori clínic i biomèdic. 
• Pròtesis dentals. 

• Serveis socioculturals i a la 
comunitat 

• Educació infantil. 
• Animació sociocultural i turística. 
• Integració social. 
• Mediació comunicativa. 
• Promoció de la igualtat de gènere. 

• Transport i manteniment de 
vehicles 

• Automoció. 
• Manteniment aeromecànic 

d’avions amb motor de turbina. 

 
 
 
 
 
 

 

L’oferta dels cicles formatius es pot consultar a la pàgina web 
http://formacioprofessional.caib.es 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://formacioprofessional.caib.es/
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EL CICLE QUE ES FAN EN EL NOSTRE IES 

 
En el nostre institut es realitza el Cicle Formatiu de Grau Mitjà Tècnic en Sistemes 
microinformàtics i xarxes de la família professional d’informàtica i comunicacions. 
 

TÈCNIC EN SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES 
 
Competència professional: Instal·lar, configurar i mantenir sistemes 
microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, 
assegurant la seva funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i 
respecte al medi ambient establerts. 
 
Durada: Dos cursos acadèmics. 
 
Currículum: 
 

Mòduls 1r                                                                                      Hores anuals 
• Muntatge i manteniment d’equip                                                        235                                                                                                 
• Sistemes operatius monoestació                                                       155                                                                                                        
• Aplicacions Ofimàtiques                                                                     235                                                                                                                     
• Xarxes Locals                                                                                     235                                                                                                                                     
• Formació i Orientació Laboral                                                            90                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Mòduls 2n                                                                                      Hores anuals                                                                                                                                   
• Seguretat informàtica                                                                         140                                                                                                                   
• Serveis en xarxa                                                                                170                                                                                                                                 
• Aplicacions Web                                                                                100                                                                                                                                
• Sistemes Operatius en xarxa                                                             180                                                                                                              
• Empresa i iniciativa emprenedora                                                      60                                                                                                        
• Formació en centres de treball                                                           400                                                                                                           

 
Títol que se n’obté: 
Tècnic en Sistemes microinformàtics i xarxes. 
 
Sortides professionals: 

• Tècnic/a instal·lador mantenidor/a d’equips informàtics 
• Tècnic/a de suport informàtic 
• Tècnic/a de xarxes de dades 
• Reparador/a de perifèrics de sistemes microinformàtics 
• Comercial de microinformàtica   
• Operador/a de teleassistència 
• Operador/a de sistemes. 



IES SINEU 
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BATXILLERAT 

 
 

Finalitats: 
 
Les finalitats del batxillerat són les següents: 
 

• Proporcionar als alumnes formació, maduresa intel·lectual i humana, 
coneixements i habilitats que els permetin desenvolupar funcions socials i 
incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i competència. 

• Capacitar els alumnes a accedir a l’educació superior (a la Formació 
Professional de Grau Superior i als Estudis Universitaris). 

 
 
Estructura: 
 
El batxillerat forma part de l’educació secundària postobligatòria i comprèn dos 
cursos acadèmics (16-18 anys). Els alumnes poden romandre cursant el batxillerat 
en règim ordinari durant 4 anys, consecutius o no. En els règims de nocturn i a 
distància no hi ha limitació de permanència. 
 
Les modalitats del batxillerat són les següents: 

• Ciències. (El centre organitzarà dos itineraris a elegir en aquesta modalitat: 
un referit a tecnologia i l'altre a ciències). 

• Humanitats i Ciències Socials: S'organitza en dos itineraris: 
 - Itinerari d’humanitats. 
 - Itinerari de ciències socials. 

• Arts. 
 
En el nostre institut s’imparteix el batxillerat de Ciències i el batxillerat d’Humanitats i 
Ciències Socials. 
 
 
Promoció i permanència: 
 
Els alumnes promocionen de 1r a 2n del batxillerat quan: 

• Hagin superat totes les matèries cursades. 
• Tenguin una avaluació negativa en dues matèries com a màxim. En tot cas, 

s'han de matricular al 2n curs de les matèries pendents de 1r. 
 
Els alumnes que cursen batxillerat poden repetir cada un dels cursos del batxillerat 
una sola vegada com a màxim. 
 
Els alumnes que en finalitzar el 2n curs tenguin una avaluació negativa en algunes 
matèries poden: 

• Matricular-se de les matèries suspeses sense necessitat de cursar de nou les 
matèries superades. 
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• O bé poden optar per repetir el curs complet. 
 
Els alumnes que han triat no repetir el curs sencer també es poden matricular de 
matèries del segon curs ja superades. En aquest cas, disposen fins al 30 d'abril per 
decidir si anul·len la matrícula d'aquestes matèries i, per tant, es queden amb la nota 
prèvia o si mantenen la matrícula i renuncien a la nota anterior. 
 
 
Després de cada batxillerat es poden elegir diferents itineraris en funció de l'interès 
cap a les diferents matèries o camps de coneixements. Cada modalitat de Batxillerat 
permet l’accés a un conjunt d’estudis universitaris. Per tant, l’elecció de la modalitat 
que es vol cursar determina en gran part el futur professional dels alumnes. Els 
estudis tenen una durada, majoritàriament, de 4 anys i en finalitzar obtenen el títol 
de  grau. 
 
 
Organització curricular: 
 
L'etapa de batxillerat s'organitza en matèries les quals s'agrupen en tres blocs 
d'assignatures: 
 

1. Assignatures troncals: Inclou matèries generals (obligatòries) i matèries 
d'opció (Se n'han de triar 2). 

2. Matèries específiques. 
3. Assignatures de lliure configuració autonòmica: Llengua catalana i literatura. 

 
Excepcionalment els alumnes poden, en passar a segon de batxillerat, canviar 
d’una modalitat a una altra, però han de matricular-se de les matèries troncals de 
primer curs de la nova modalitat o itinerari que no tengui superades.   
   
    
Títol de batxiller: 
 
Per obtenir el títol de batxiller serà necessària la superació de totes les matèries del 
dos cursos de batxillerat. 
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1r DE BATXILLERAT 

 

MODALITATS Assignatures TRONCALS i de 
LLIURE CONFIGURACIÓ 

Assignatures ESPECÍFIQUES 

CIÈNCIES - Filosofia 
- Llengua castellana i literatura I 
- Llengua catalana i literatura I 
- Primera llengua estrangera I 
- Educació física 
- Tutoria 

Se n'ha de triar 1 
entre: 
- Anatomia aplicada 
- Biologia i geologia 
- Dibuix tècnic I 
-Tecnologia industrial I 
 
 
 
 
 

Se n'ha de triar 1 
entre: 
-TIC I 
-Religió Catòlica I 
-Alemany I 
-Volum 
-Cultura científica 

 - Matemàtiques I 
- Física i química 
Se n’han de triar 1 entre: 
- Biologia i geologia 
- Dibuix tècnic I 

HUMANITATS - Filosofia 
- Llengua castellana i literatura I 
- Llengua catalana i literatura I 
- Primera llengua estrangera I 
- Educació física 
- Tutoria 

Se n'ha de triar 1 
entre: 
-TIC I 
-Religió Catòlica I 
-Alemany I 
-Volum 
-Cultura científica 

 

- Grec I 
- Llatí I 
- Història del món contemporani 
- Literatura universal 

CIÈNCIES 
SOCIALS 

- Filosofia 
- Llengua castellana i literatura I 
- Llengua catalana i literatura I 
- Primera llengua estrangera I 
- Educació física 
- Tutoria 

Se n'ha de triar 1 
entre: 
-Llatí I 
-HMC 
-Literatura Universal 

Se n'ha de triar 1 
entre: 
-TIC I 
- Religió Catòlica I 
-Alemany I 
-Volum 
-Cultura científica 
 
 

- Matemàtiques aplicades a CS I 
- Economia 
Se n'han de triar 1 entre: 
- Història del món 
  contemporani 
- Literatura universal 

ARTS - Filosofia 
- Llengua castellana i literatura I 
- Llengua catalana i literatura I 
- Primera llengua estrangera I 
- Educació física 
- Fonaments de l’art 
- Tutoria 

Se n'ha de triar 2 
entre: 
-Anàlisi musical I 
-Anatomia aplicada 
-Cultura científica 
-Dibuix artístic I 
-Dibuix tècnic I 
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 -Llenguatge i pràctica 
musical 
-Religió 
-Segona Llengua 
estrangera I 
-Tecnologia industrial 
-TIC I 
-Volum 

Se n'han de triar 2 entre: 
- Cultura audiovisual I 
- Història del món 
  contemporani 
- Literatura universal 

 
TOTAL: 10 assignatures + 1 hora de TUTORIA 

 
 

2n DE BATXILLERAT 

 

MODALITATS Assignatures TRONCALS Assignatures ESPECÍFIQUES 

CIÈNCIES - Història d'Espanya 
- Història de la filosofia 
- Llengua castellana i literatura II 
- Llengua catalana i literatura II 
- Primera llengua estrangera II 
- Tutoria 

Se n'ha de triar 1 entre: 
-Dibuix tècnic II 
-Física 
-Química 
-Biologia 
-Geologia 
-Tecnologia industrial II 
-Alemany II 

-TIC II 
-CTMA 
-Religió Catòlica II 

- Matemàtiques II 
Se n'han de triar 2 entre: 
- Biologia          
- Física             
- Química 
- Dibuix tècnic II 
- Geologia 

HUMANITATS - Història d'Espanya 
- Història de la filosofia 
- Llengua castellana i literatura II 
- Llengua catalana i literatura II 
- Primera llengua estrangera II 
- Tutoria 
 

Se n'ha de triar 1 entre: 
- Geografia 
- Alemany II 
- TIC II 
- Religió Catòlica II 

- Llatí II 
- Grec II 
- Història de l'art 

CIÈNCIES 
SOCIALS 

- Història d'Espanya 
- Història de la filosofia 
- Llengua castellana i literatura II 
- Llengua catalana i literatura II 
- Primera llengua estrangera II 
- Tutoria 

Se n'ha de triar 1 entre: 
- Història de l'art 
- Llatí II 
- Fonaments d'administració i gestió 
- Alemany II 
- TIC II 
- Religió Catòlica II 

- Geografia 
- Economia de l'empresa II 
- Matemàtiques aplicades a CS II 
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ARTS - Història d'Espanya 
- Història de la filosofia 
- Llengua castellana i literatura II 
- Llengua catalana i literatura II 
- Fonaments de l'art II 
- Primera llengua estrangera II 

Se n'han de triar dues entre: 
- Anàlisi musical II 
- Ciències de la terra i del 
  medi ambient 
- Dibuix artístic II 
- Fonaments 
  d'administració i gestió 
- Història de la filosofia 
- Història de la música i 
  dansa 
- Psicologia 
- Religió 
- Segona llengua 
  estrangera II 
- Tècniques d'expressió 
   graficoplàstica 
- Tecnologia industrial II 
- Tecnologies de la 
   informació i la 
   comunicació II 

Se n'han de triar 2 entre: 
- Arts escèniques 
- Disseny 
- Cultura audiovisual II 

 
TOTAL: 9 assignatures + 1 hora de TUTORIA 
 

 
 

A l'hora d'escollir les assignatures del vostre itinerari cal evitar eleccions 
incongruents i il·lògiques, que no tinguin cap sentit de cara als estudis 
universitaris que es vulgui cursar.   
 
Heu de pensar que probablement determinades combinacions no seran 
factibles a nivell d'horaris i que tanmateix haureu d'acabar modificant la vostra 
elecció. 
 
 
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Quadern d’Orientació Acadèmica i Professional per a 4t d’ESO                                                 24 

 

 

 

PBAU 

 
La PBAU (prova de batxillerat per a l'accés a la universitat) és la prova d’accés 
destinada a atorgar un requisit d’accés a la Universitat a les persones amb el títol de 
batxiller. 
Cada any es fan dues convocatòries: una d’ordinària al juny i una altra 
d'extraordinària al juliol. Per poder examinar-se, s’ha de formalitzar la matrícula i 
pagar-la prèviament dins els terminis publicats a la convocatòria. 
 
Aquesta prova d'accés consta de dues parts: bloc d'accés (obligatori per obtenir la 
nota d’accés a la universitat: matèries troncals generals) i bloc d'admissió (de 
caràcter voluntari; fins a tres matèries d’opció del bloc d’assignatures troncals de 2n 
Batx). 
 

 Nota d’accés 
 
La nota d’accés és la nota que permet accedir a estudis universitaris de grau i es 
calcula sobre 10 punts i és el resultat de la mitjana ponderada del 60 per cent de la 
nota mitjana de batxillerat (QEB) i el 40 per cent de la qualificació del bloc d'accés 
(QPBAU), sempre que aquesta sigui superior o igual a 4 punts, és a dir: 
 
Nota d'accés = 0,6 × QEB + 0,4 × QPBAU 
 
Per tenir accés als estudis de grau, la nota d'accés ha de ser igual o superior a 5 
punts. 
 
                                                    

 Nota d'admissió 
 
En els casos en què l'oferta de places és inferior a la demanda, les sol·licituds 
s'ordenen segons la nota d'admissió. Aquesta nota es calcula sobre 14 punts a les 
vies de títol de batxiller + prova d'accés i títol de tècnic superior (+ prova d'accés), 
en funció dels paràmetres de ponderació establerts a cada universitat. La nota 
d'admissió incorpora a la nota d'accés les dues millors notes ponderades de les 
matèries superades al bloc específic o la nota ponderada de la matèria de modalitat 
del bloc general si és millor. 
 
Nota d'admissió = Nota d'accés + a × M1 + b × M2 
 
M1 i M2 = les qualificacions d'un màxim de dues matèries superades al bloc 
específic o de la matèria de modalitat del bloc general que proporcionin millor nota 
d’admissió. Les qualificacions M1 i M2 tenen validesa l’any que s’obtenen més els 
dos anys següents. 
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a i b = paràmetres de ponderació del bloc específic de la UIB (0,2). 
 
La nota d'admissió pot ser diferent per a cada títol de grau i universitat on l'estudiant 
sol·liciti ser admès. 
 
S’ha de tenir present que: 
 
Els alumnes de batxillerat han de superar el bloc d’accés per tenir accés a la 
universitat i es poden presentar al bloc d’admissió per millorar la nota d’admissió. 
 
La superació del bloc d’accés no caduca (té vigència per a qualsevol convocatòria) 
mentre que els resultats del bloc d’admissió tenen un període de validesa segons 
els criteris d’admissió de cada universitat. 
 
 
 

 
 
 

 

Simulador per calcular les notes d’admissió als estudis de grau de la UIB 
https://seras.uib.cat/simulador_notes/ 
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ENLLAÇOS D’INTERÈS 

 
 

 
• Formació Professional de les Illes Balears: 

http://www.formacioprofessional.caib.es 
 

• Formació Professional Estatal: 
http://www.todofp.es/ 
 

• Universitat de les Illes Balears: 
http://www.estudis.uib.cat/ 

 
• Servei d'Ocupació de les Illes Balears: 

http://www.soib.es 
 

• Oficina d'informació juvenil de les Illes Balears: 
http://www.infojove.caib.es  
 

 Consultar les notes de tall segons el grau i/o Comunitat Autònom: 
http://www.notasdecorte.es 
 

http://www.formacioprofessional.caib.es/
http://www.todofp.es/
http://www.estudis.uib.cat/
http://www.soib.es/
http://www.infojove.caib.es/

