
3r d’ESO



● A 4t hi ha dos itineraris:
− Ensenyament acadèmic→ Batxiller

− Ensenyament aplicat→ FP

És molt important que els alumnes triïn bé 
l'itinerari que més els convengui a 4t d'ESO, perquè 
la seva elecció condicionarà de cara els estudis 
posteriors!

3r D’ESO



4t d’ESO



En cas contrari:
− Es repetirà 3r. Opcions:

■ Repetició dins grup ordinari

■ Repetició a grup 3r PMAR

− Formació Professional Bàsica

− ESPA (Formació d’Adults)

− Inserció món laboral

3r D’ESO



● ESTRUCTURA

Àmbit Lingüístic i Social (3)
Geografia i història, llengua catalana i literatura i llengua castellana i literatura.

Àmbit  Científic i Matemàtic (3) 
Matemàtiques,  Física i Química , Biologia i Geologia.                                                                                                                                      

Àmbit Llengua Estrangera (1)
Anglès

Àmbit Pràctic (1)
Tecnologia, Educació plàstica, visual i audiovisual.

Educació física

Tutoria

Valors ètics /Religió

3r PMAR



● DURADA:  2 anys

● ESTRUCTURA:
-Mòduls professionals 
-Mòduls comuns 

Comunicació i societat: socials, català, castellà i anglès
Ciències aplicades: matemàtiques i ciències aplicades

-FCT 240 hores de pràctiques

● TITULACIÓ: “Tècnic Professional Bàsic”
L’obtenció del títol d’ESO, una vegada superat la FPB dependrà dels 
criteris establerts de cada centre.

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA



● Inscripció i matrícula:

- Termini de sol·licitud d’admissió serà de l’1 al 30 de juny de 2021
- Procediment per a la sol·licitud d’admissió FP:

■ Tràmit telemàtic: via “GESTIB” o “Cl@ave”
- Des de l’IES  es recomana sol·licitar les màximes opcions 

permeses dels cicles que es vol cursar. 
- Consultar la pàgina web de FP: formacioprofessional.caib.es
- POAP (PUNT D’ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL): 

971 17 78 59

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA



4t d’ESO

● AMB EL TÍTOL D’ESO
- FP de Grau Mitjà 
- Batxillerat



● REQUISITS:

-Haver superat l’ESO.
-Superar una prova d’accés i tenir 17 anys o complir-los 
el mateix any.

● DURADA:
-2 cursos acadèmics (2000h inclòs el mòdul de FCT).
- Excepcionalment 1 curs acadèmic i 3 mesos de 
pràctiques.

 

FP DE GRAU MITJÀ



● En el cas de superar Grau Mitjà s’obté:
-TÍTOL DE TÈCNIC

● Amb aquest títol es podrà:
-Accedir a FP de Grau Superior
-Accedir a una altra FP de Grau Mitjà
-Accedir a batxillerat
-Incorporar al món laboral

FP DE GRAU MITJÀ



Es pot consultar l’Oferta Formativa a: www.formacioprofessional.caib.es 

FP DE GRAU MITJÀ
-Administració i gestió -Fabricació mecànica -Fusta, moble i suro

-Activitats físiques i 
esportives

-Hoteleria i turisme -Maritimopesquera

-Agrària -Informàtica i 
comunicacions

-Sanitat

-Arts gràfiques -Instal·lació i 
manteniment

-Seguretat i medi ambient

-Comer i màrqueting -Imatge personal -Serveis Socioculturals i a 
la comunitat

-Electricitat i electrònica -Imatge i so -Transport i manteniment 
de vehicles

-Edificació i obra civil -Indústries alimentàries



BATXILLERAT
● Itineraris:

− Científic: tecnològic o de la salut

− Social

− Humanístic

− Artístic (no s’imparteix a l’IES Sineu)

●



Batxillerat



1r BATX.



2n BATX.



Batxillerat

● Amb el títol de batxillerat es pot 
optar a:
− FP de GRAU SUPERIOR
−Estudis universitaris superant la 

PBAU
Recomanam que tothom vagi a PBAU!


