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1 Objectius de la 
XERRADA

1.- Compartir les 
actuacions realitzades 

2.- Informar sobre el 
sistema educatiu 

3.- Informar d’aspectes 
d’interès en relació a la 
preinscripció i altres

4.- Proporcionar recursos

5.- Explicar-vos les 
novetats

6.- Implicar les famílies



2 Actuacions realitzades (CLASSROOM)
BLOC 3

PRESA DE DECISIONS i 
SISTEMA LABORAL

SISTEMA LABORAL

BLOC 1
QUI SÓC 

AUTOCONEIXEMENT

BLOC 2
ON SÓC

              ENTORN

TESTS
QÜESTIONARIS

PREGUNTES 
OBERTES

FIRES

TREBALL 
GRUPAL

XERRADES 

TROBADA 
EXALUMNAT

ORIENTACIÓ 
PERSONALITZADA

DINÀMIQUES

 FITXES

VIDEOS

VIDEOCURRICULUM

Currículum

Autocandidatura

Projecte de 
recerca

Taula: 
presa de 
decisionsFem 

d’orientadors



3 ITINERARIS ACADÈMICS AMB L’ESO

      Batxillerat

     Formació professional

     Ensenyaments de règim especial: arts plàstiques i

     disseny, música, dansa, ensenyaments esportius, etc



3 ITINERARis acadèmics sense l’eso

SENSE L’ESO

PROVES 
LLIURES 
(17anys)

CURS 
ESPECÍFIC 
D’ACCÉS A 

CFGM (17anys)

CICLES 
FORMATIUS DE 
GRAU BÀSIC 

(ESO+TÈCNIC BÀSIC)

CFGM

PROGRAMES DE 
FORMACIÓ I 
INSERCIÓ 
(16anys)

FORMACIÓ 
OCUPACIONA/ 
NO REGLADA

El títol del GESO sempre es pot acreditar amb 
posterioritat: escola d’adults, proves 
lliures, al centre, IOC, ...

Itineraris formatius 
específics (NEE)



formació professional: CICLES FORMATIUS de grau mitjà

CICLE FORMATIU DE GRAU 
MITJÀ (CFGM)

● 1 o 2 cursos acadèmics
● Formació pràctica (350h)

CICLE FORMATIU DUAL: 

● 2 cursos acadèmics
● Formació pràctica (1000h)+ 

remuneració

● Finalitat professionalitzadora
● Presencials o a distància
● Famílies professionals
● Mòduls transversals
● Continuïtat formativa: cursos 

especialització

● Títol de tècnic
● Pas d’un CFGM a un 

CFGS (afinitat entre 
famílies)

https://triaeducativa.gencat.cat/ca/fp/cataleg-serveis/cataleg/fp-dual/
https://triaeducativa.gencat.cat/ca/fp/afinitat-families-professionals/
https://triaeducativa.gencat.cat/ca/fp/afinitat-families-professionals/


formació professional: QUÈ CAL TENIR EN COMPTE
● A la formació professional l’admissió la determina únicament 

la nota mitjana de l’ESO o la prova d’accés.
● La nota de tall dependrà de l’oferta i la demanda.
● Distribució percentual en l’admissió a cicles:

○ 70% ESO ordenats per nota
○ 20% CFGB i PQPI 
○ 10% prova lliure i curs específic d’accés al CFGM

● Si us quedeu sense plaça preguntar al setembre per places 
vacants (2a fase d’admissió).

● Els que provenen de CFGS poden incorporar-se a la universitat 
sense fer les PAU però no hi ha reserva de places per als 
estudiants d’FP.



formació professional (https://triaeducativa.gencat.cat/ca/fp/gm/cicles-mes-demanats-preinscripcio/curs-2021-2022/)

● CFGM més sol·licitats en la preiscripció del curs 21-22:
1. Cures Auxiliars d'Infermeria
2. Sistemes Microinformàtics i Xarxes
3. Gestió Administrativa

● CFGS més sol·licitats en la preinscripció del curs 21-22:
1. Integració social
2. Administració i finances
3. Educació infantil

● Servei Orienta’t de l’Institut Cal·lípolis 
● Portes obertes virtuals/presencials

https://triaeducativa.gencat.cat/ca/fp/gm/cicles-mes-demanats-preinscripcio/curs-2021-2022/


batxillerat
DURADA: 2 CURSOS

MODALITATS:
● CIÈNCIES I TECNOLOGIA: mates, 

sanitat, enginyeries, etc
● HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS: 

filologies, filosofia, econòmiques, 
sociologia, etc

● ARTS: arts gràfiques, disseny, 
publicitat, arts escèniques, etc

- Arts plàstiques, imatge i disseny
- Música i arts escèniques
● GENERAL

ESTRUCTURA:
Matèries comunes
Matèria obligada de modalitat
Matèria de modalitat
Matèries optatives

Presencial/distància (tot o 
algunes matèries)/nocturn

Títol:Títol de 
Batxillerat

Finalitat:Formació 
general per després 
fer estudis 
universitaris 

https://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/infografies/batxillerat.pdf


CIÈNCIES I TECNOLOGIA HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS ARTS

Matèries 
comunes

Àmbit de llengües, Educació Física, 
Filosofia, Història, TDR, ….

Àmbit de llengües, Educació Física, 
Filosofia, Història, TDR, ….

Àmbit de llengües, Educació Física, 
Filosofia, Història, TDR, ….

Matèries 
comunes d’opció

Matemàtiques I i II Per humanitats:Llatí I i II
Per ciències socials: Matemàtiques 
aplicades a les Ciències Socials I i II

Fonaments de les Arts I i II

Matèries de la 
modalitat

● Biologia
● Ciències de la Terra i del Medi 

Ambient
● Dibuix Tècnic
● Electrotècnia
● Física
● Química
● Tecnologia Industrial

● Economia
● Economia de l'Empresa
● Geografia
● Grec
● Història de l'Art
● Història del Món Contemporani
● Literatura Castellana
● Literatura Catalana
● Literatura Universal

● Anàlisi Musical
● Anatomia Aplicada
● Arts Escèniques
● Cultura Audiovisual
● Dibuix Artístic
● Dibuix Tècnic
● Disseny
● Història del Món Contemporani
● Literatura Castellana
● Literatura Catalana
● Literatura Universal
● Llenguatge i Pràctica Musical
● Volum

Matèries 
específiques

Història de la Música i la Dansa, Psicologia, 
Segona Llengua Estrangera, Sociologia, 
Tècniques d'Expressió Gràfica, Estada a 
l'Empresa, Religió, ...

Història de la Música i la Dansa, Psicologia, 
Segona Llengua Estrangera, Sociologia, 
Tècniques d'Expressió Gràfica, Estada a 
l'Empresa, Religió, ...

Història de la Música i la Dansa, Psicologia, 
Segona Llengua Estrangera, Sociologia, 
Tècniques d'Expressió Gràfica, Estada a 
l'Empresa, Religió, ...



batxillerat: què cal tenir en compte
● Centre adscrit a l’IE L’Agulla
● Criteris per decidir centre
● Canvi de modalitat 
● Dobles titulacions en 3 cursos:

○ BAT+ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY
○ BAT+ENSENYAMENTS ESPORTIUS

● Si es té clar el grau que es farà, mirar la branca de coneixement al 
que pertany 

● Mirar el document de ponderacions per conèixer les matèries que són 
altament recomanables cursar.

● Es recomana fer Batxillerat si es dedica ESFORÇ, HÀBITS DE TREBALL, 
EXPECTATIVES clares de cursar un grau, ...

https://agora.xtec.cat/iesvplantada/wp-content/uploads/usu537/2021/05/Ponderacions-2022.pdf


BATXILLERAT: QUÈ CAL TENIR EN COMPTE
Nous criteris de puntuació (consultar preinscripció.gencat.cat)

Criteris prioritaris:

● Germans al centre (50 punts)
● Proximitat del domicili familiar 

o lloc treball pare/mare (20 
punts)

● Renda anual de la unitat familiar 
(15 punts)

● Expedient acadèmic (màxim 10 
punts)

Criteris complementaris (en cas 
d’empat):

● Pares o tutors treballant al 
centre (10 punts)

● Família nombrosa (10 punts)
● Família monoparental (10 

punts)
● Part múltiple (10 punts)
● Alumne en situació 

d’acolliment (10 punts)
● Discapacitat de l’alumne o 

familiar (10 punts)
● Víctima de violència de 

gènere o terrorisme (10 
punts)



PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI)

DURADA

1 curs acadèmic 
(1000h)

EDAT

16-21 anys

FINALITAT 
-Pràctica
-Contacte amb el món 
laboral
-Assessorament i 
orientació

PERFILS 
PROFESSIONALS

30 perfils agrupats en 
15 famílies 
professionals

DESTINATARIS

Persones sense 
ESO

PFI PER 
ALUMNAT NEE

GRUPS REDUÏTS 
I 

METODOLOGIES 
INNOVADORES

MÒDULS

Formació general: tècniques 
de comunicació, 

matemàtiques, …

Formació professional 
segons PFI: 180h a 

empreses



proves lliureS D’aCCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

DESTINATARIS

Persones sense 
ESO

EDAT

Fer els 17 aquell 
any

CONTINGUTS:
- Competència en llengua 

catalana i castellana
- Competència en llengua 

estrangera
- Competència social i 

ciutadana
- Competència matemàtica
- Competència d’interacció 

amb el món físic
- Competència en 

tecnologies

https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/


CICLES FORMATIUS DE GRAU BÀSIC (CFGB)

DESTINATARIS

Persones sense 
ESO

EDAT

Fer els 15 durant 
l’any

DURADA

2 anys

TÍTOLS:
GESO

TÈCNIC/A 
BÀSICA

REQUISIT

Consell orientador

CURS

3r d’ESO



4. consell orientador



5. calendari preinscripció i matrícula
      Batxillerat: 20-26 abril (per dobles titulacions consultar als centres)

      Cicles formatius grau mitjà:

      Procés 1: 20-26 ABRIL(amb continuïtat)  
      Procés 2: 17-23 MAIG (resta)
      2n període d’assignació

      IFE (Itinerari formatiu específic): 16-27 MAIG

      PFI (Programes de formació i inserció): 2-13 MAIG (hi ha entrevista)

      Proves lliures accés CFGM: 14-24 MARÇ



a tenir en compte
● Abans de la preinscripció:

○ Sol·licitud amb identificació digital/ Sol·licitud amb suport informàtic
○ Conèixer el calendari i les dates clau
○ Entendre els criteris de priorització, selecció i desempat
○ Buscar el centre educatiu que respon als interessos de la família
○ Preparar la documentació, si s’escau.
○ Escollir bé la primera opció

■ Posar més d’una opció!!! 
■ Màxim 10 opcions ordenades per preferència
■ En el cas de CFGM: conèixer la via d’accés
■ Valorar la nota d’accés

● Després de presentar la sol·licitud:
○ Fer-ne el seguiment
○ Matricular en el període establert



6.beques

Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris

A qui van dirigides: estudiants d’ensenyaments postobligatoris

Qui les convoca: Ministeri d’Educació i Formació Professional.

Requisits:acadèmics i econòmics

Calendari curs anterior: 30 març-12 maig

https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/247-beques-ministerio-postobligatoris?category=bd1b6d64-ca6f-11e5-8c48-005056924a59&temesNom=Educaci%C3%B3%20i%20formaci%C3%B3


7.Com ajudar els VOSTRES fills/es
● Oferir ajuda i en el procés de presa de decisions juntament 

amb altres referents sabent que la decisió és vostra.
● No pressionar sinó escoltar i recolzar (com se sent, com va 

el dia a dia, les relacions amb els iguals).
● Ser conscients que es tracta d’un procés lent de presa de 

decisions. Prendre decisions implica responsabilitat.
● Tenir altes expectatives.
● Escoltar-lo en allò que vol, que li agrada, que hi té 

facilitat. No tenir en compte allò que la societat valora 
més o el prestigi

● Qualsevol aprenentatge l’ajudarà a madurar a nivell 
personal.



8. conclusions finals 

● No hi ha camins bons o dolents, simplement camins diferents. No 

hem de tenir prejudicis.

● Tenim un sistema educatiu amb múltiples itineraris acadèmics i 

possibilitats que podem adaptar a les necessitats i 

possibilitats de tots i cadascun dels nois i noies.

● El que és significatiu és la continuïtat formativa.

● Poden equivocar-se i reconduir el seu itinerari.

● La presa de decisions final recau sobre la família i l’alumnat.

● No tenir por al canvi de centre.



9.Recursos
Tria educativa:

https://triaeducativa.gencat.cat/ca/inici/

Estudiar a Catalunya:

http://queestudiar.gencat.cat/es/

Preinscripció:

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici

Canal universitats:

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

Resolució de preinscripció i matrícula:

https://www.bdv.cat/sites/default/files/common/Educacio/resolucio_edu-464-2022.pdf

https://triaeducativa.gencat.cat/ca/inici/
http://queestudiar.gencat.cat/es/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici
https://universitats.gencat.cat/ca/inici
https://www.bdv.cat/sites/default/files/common/Educacio/resolucio_edu-464-2022.pdf


Institut escola l’agulla 
Telf: 977653101

Orientadora:
maria.martinez@escolalagulla.com 


