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 Després de l’ESO.  

 Amb títol o sense títol de GESO. 

 Alternatives acadèmiques a la no-superació de l’ESO. 

 Batxillerat. 

 Condicions d’accés. 

 Estructura i modalitats.  

 Treball de recerca (TR). 

 Simultaneïtat del batxillerat amb estudis de grau professional de música i dansa.  

 Matèries de batxillerat a distància- IOC.  

 Convalidacions en l’etapa de batxillerat.  

 Premis extraordinaris de batxillerat.  

 Programa Batxibac.  

 Diploma de batxillerat internacional (BI). 

 Efectes i equivalència dels títols.  

 Estudis equivalents a efectes laborals al títol de GESO.  

 Estudis equivalents a efectes laborals al títol de batxiller. 

 On es pot trobar informació? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punts que es tractaran 
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Amb el títol de GESO 

 

 Batxillerat 

 Formació professional 

 Cicles formatius d’arts plàstiques i disseny 

 Ensenyaments esportius 

 

Sense ESO 

 Sense ESO 

 Programes de formació i inserció (PFI) 

 Programes de promoció professional (PPP) 

 Educació d’adults 

I després de l’ESO, què? 
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Sistema Educatiu a Catalunya Després de l’ESO... 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/joves/info

rmo-ensenyaments/explora_mapa_destudis/  

http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/joves/informo-ensenyaments/explora_mapa_destudis/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/joves/informo-ensenyaments/explora_mapa_destudis/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/joves/informo-ensenyaments/explora_mapa_destudis/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/joves/informo-ensenyaments/explora_mapa_destudis/
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Alternatives acadèmiques a la no-superació de l’ESO 

 Repetició de curs (fins als 18 anys). 

 Programes de diversificació curricular (des de 3r o des de 2n cursat 

i havent repetit algun curs). 

 Proves lliures en el mateix centre (cal haver cursat 4t d’ESO, a 

partir dels 18 anys (*) i durant el dos anys següents, màxim 5 

matèries). 

 Programes de formació i inserció (PFI) (entre els 16 i els 21 anys) i 

els programes de promoció professional (PPP) (inclouen FP bàsica, 

més de 16 anys).  

 Ensenyament d’adults (més grans de 18 anys)(*) 

• A distància.  

• Presencials.  

 Proves lliures fora del centre, per obtenir el títol de GESO (adults). 

 Prova d’accés als CFGM (més grans de 17 anys). 

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

Curs 2018-2019 
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Condicions d’accés al batxillerat 

 Amb el títol de graduat en educació secundària obligatòria 

(GESO).  

 Amb el títol de tècnic (CFGM). 

 Amb estudis estrangers homologats amb el títol de GESO o 

amb el de tècnic (CFGM). 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/


8 

Modalitats de batxillerat 

 Arts 

 Ciències i tecnologia 

 Humanitat i ciències socials 
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Estructura del Batxillerat 
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Batxillerat. Modalitat de ciències i tecnologia 
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Batxillerat. Modalitat d’humanitats i ciències socials 
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Batxillerat. Modalitat d’arts (plàstiques i escèniques) 



Treball de recerca de Batxillerat (TR) 

 És una activitat d’investigació que ha de fer tot l’alumnat.  

 Té una durada de 70 hores i representa el 10% de la 

qualificació final de batxillerat.  

 Etapes o fases:  

 Elecció del tema a investigar.  

 Objectius de recerca inicials.  

 Planificació de la recerca.  

 Cerca d’informació. 

 Processament de la informació.  

 Elaboració de conclusions.  

 Presentació de l’informe.  

 El tutor/a del TR dona suport a l’alumne en totes les etapes. 
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Simultaneïtat del batxillerat amb estudis de grau 

professionals de música o dansa 

 Els alumnes de batxillerat que cursin simultàniament estudis de 5è o 6è 

d’ensenyaments professionals de música o dansa i primer o segons curs de 

batxillerat respectivament, s’han de matricular d’una modalitat de batxillerat i 

es poden aplicar les convalidacions previstes en el document “Simultaneïtat 

d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de música” i “Simultaneïtat 

d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de dansa”.  

 Aquests alumnes, en el cas d’optar per la modalitat d’arts, podran sol·licitar 

la convalidació de les matèries de modalitat i les matèries específiques que 

estableix el Reial decret 242/2009, de 27 de febrer. En aquestes condicions, 

cursaran en el centre de secundaria les matèries comunes, la comuna 

d’opció i el treball de recerca.  
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Matèries de batxillerat a distància – IOC   

Els alumnes que es matriculen en centres ordinaris poden 

cursar alguna matèria de modalitat o específica a l’Institut 

Obert de Catalunya (IOC), si el seu centre no les ofereix per 

qüestions organitzatives.  

 

Se’n poden cursar un màxim de dues matèries per alumne i 

curs.  



16 

Convalidacions en l’etapa de batxillerat 

Per a l’alumnat: 

 

 En possessió del títol de tècnic o tècnic superior de formació professional 

específica d’arts plàstiques i disseny o d’esports.  

 Amb dedicació significativa a l’esport, avalada pel Consell Català de 

l’Esport.  

 Amb vinculació a ensenyaments de música i dansa. 

 Que acrediti una experiència laboral, pot sol·licitar l’exempció de la matèria 

optativa estada a l’empresa.  

 Treball de recerca.  Pot demanar-ne l’exempció l’alumnat:  

 Procedent d’una altra comunitat autònoma o d’un altre país i que 

s’incorpora al nou centre a partir del segon trimestre del segon curs de 

batxillerat (val per a un any acadèmic).  

 Procedent d’una altra comunitat autònoma i que s’incorpora al sistema 

educatiu català amb cinc o menys matèries per completar el batxillerat.  



17 

Premis extraordinaris de batxillerat 

 Reconeixement oficial dels mèrits de l’alumnat que demostra una preparació 

d’excel·lència  en aquesta etapa.  

 Aquest guardó proporciona a l’alumnat els avantatges següents: 

 El reconeixement explícit en el seu expedient acadèmic.  

 L’exempció de les taxes universitàries per al primer curs.  

 Un curs gratuït en una escola oficial d’idiomes a partir del curs següent.  

 L’estada en un centre de recerca efectiva l’estiu següent.  

 La possibilitat de participar en els Premis Nacionals de Batxillerat 

 que convoca el MECD. 

 S’hi 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 tindran 

lloc el dimarts 26 de juny de 2018. 

 La sol·licitud d’inscripció a les proves es presenta al mateix centre on 

l’alumnat cursa els estudis (del 28 de maig al 1 de juny de 2018). 
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Programa Batxibac 

                                    Doble titulació batxillerat-baccalauréat 

Currículum mixt amb:  

 Continguts propis del batxillerat: matèries comunies, de modalitat, 

específiques i treball de recerca.  

 Un terç de l’horari lectiu en llengua francesa:  

 Dues matèries específiques (llengua i literatura franceses i 

història de França) i altres matèries impartides en francès.  

 Treball de recerca en francès.  

 Estada d’estudis o estada en una empresa a França. 

 Exercici del voluntariat en una entitat cultural o social de llengua 

francesa.  

 

Per obtenir la doble titulació cal: 

 Superar totes les matèries del batxillerat.  

 Superar una prova externa de llengua i literatura franceses i història 

(comuna i de França).  
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Programa Batxibac 

                                    Quins avantatges té? 

 Dues titulacions: títol de batxillerat i Diplôme du Baccalauréat 

General. 

 Un aprofundiment en l’àmbit de la llengua i la literatura franceses i 

les humanitats.  

 Més vies per accedir a la nostra universitat i també a la universitat 

francesa.  

 

 Alumnes nous interessats a fer Batxillerat el curs 2018-2019 

Per a l’accés al Batxibac, els alumnes han d’acreditar un nivell 

de francès B1, mitjançant certificat o superant una prova en 

llengua francesa.  

La presentació de sol·licituds als centres és del 2-4 maig de 

2018 (anterior al període de preinscripció del batxillerat ordinari).  
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Diploma de batxillerat internacional (BI) 

 Els programes de BI estan determinats per l’Organitzacio del Batxillerat 

Internacional (IBO), fundació privada amb seu a Ginebra, que n’estableix el 

currículum i l’avaluació (www.ibo.org).  

 Preinscripció:  la presentació de les sol·licituds als centres és anterior al 

període de preinscripció del batxillerat ordinari. Cal lliurar l’expedient 

acadèmic de 3r d’ESO i de la 1a avaluació de 4t, presentar-se a unes 

proves i fer una entrevista.  

 El currículum del programa del diploma BI inclou sis matèries de grans 

àrees de coneixement, de les quals han de fer un exàmens especials a 

finals de segon curs. Tres són els de nivell superior i tres, de nivell mitjà. 

 Altres matèries  pròpies del programa: 

 Teoria del coneixement.  

 La monografia (equival al treball de recerca).  

 Les activitats CAS (creativitat, acció i servei). 

BI: no significa que s’estudiï tot en anglès. Rep del nom d’internacional perquè 

s’estudia el mateix currículum a totes les escoles del món que pertanyen a 

aquesta organització.  

http://www.ibo.org/
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Compatibilitat diploma BI - Batxillerat 











Gràcies per la vostra atenció 

Jornada d’orientació educativa 

22 de març de 2018 

ST Catalunya Central 


