ELS ENSENYAMENTS POST-OBLIGATORIS
2016-2017
Després de l’Educació Obligatòria, què?

ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL
ORIENTAR

ACOMPANYAR

informació

coneixement

PRENDRE DECISIONS

Preinscripció batxillerat i cicles FP grau mitjà : maig de 2016

Període de matricula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça assignada o de
confirmació de la plaça assignada, en el cas dels alumnes pendent de l'avaluació de
setembre: juliol de 2016, ambdós inclosos.
Període de matrícula extraordinària, alumnes pendents de l'avaluació de setembre :
-per als alumnes de batxillerat : matrícula de setembre de 2016, ambdós inclosos.

-Per als alumnes de cicles formatius de grau mitjà: inscripció del setembre i matrícula del
setembre

– Factors a tenir en compte per a una bona orientació
• Disposar d’una bona informació
- centre
- EAP, àrea de Joventut del Consell Comarcal, SSTT d’Ensenyament
- web del departament d’Ensenyament gencat.cat/ensenyament
•
•
•
•
•

Facilitar la comunicació i el diàleg familiar
Basar-se en la confiança i en el coneixement mutu
Ressaltar valors, actituds i aptituds del noi o de la noia
Equilibrar l’estimació i l’acceptació: tolerància
Transmetre la importància de la presa de decisions
Es recomana visitar
ESTUDIAR A CATALUNYA
portal d’orientació acadèmica i professional
AUTOCONEIXEMENT

Itineraris de la formació

ENSENYAMENTS
POST-OBLIGATORIS NO
UNIVERSITARIS
Programes de formació i inserció (PFI)
Batxillerat i Cicles Formatius
Ensenyaments artístics
Ensenyaments esportius
Ensenyaments d’idiomes (EOI)

Ensenyaments de persones adultes (CFA i AFA)
Ensenyaments a distància (IOC)

Estudiar a Catalunya:
tota la informació

www.gencat.cat//ensenyament

Programes de formació i inserció
(PFI)
Preinscripció : del 19 al 29 de maig de 2015

Els programes de formació i inserció s'adrecen a joves més grans de 16 anys (16
anys complerts o que els compleixin abans del 31 de desembre de l'any d'inici del
programa, i prioritàriament menors de 21 anys) que finalitzen l'etapa de
l'ensenyament secundari obligatori (ESO) sense haver obtingut el títol de
graduat/ada en educació secundària obligatòria.
La finalitat dels programes és proporcionar una formació bàsica i professional que
faciliti la incorporació al món laboral o la continuïtat d'un itinerari formatiu,
especialment en la formació professional de grau mitjà, un cop superada la prova
d'accés.
Els aprenentatges assolits es reconeixen en l'àmbit laboral (obtenció de certificat de
professionalitat).
PFI- zones Ribera d’Ebre i Terra Alta (pendent de confirmar)

Auxiliar de pintura. Ins.de Flix
Auxiliar de serralleria i construccions metàl·liques. Ins.Julio Antonio
Auxiliar en vendes, oficina i atenció al públic. Inst. Julio Antonio

Batxillerat
Els estudis de batxillerat s'estructuren en:
Part comuna: matèries comunes i tutoria.
Part diversificada: matèries pròpies de la modalitat escollida, matèries específiques i
treball de recerca.

L'alumnat fa 30 hores lectives setmanals.
Tres modalitats de batxillerat.
La modalitat que es triï el primer any es mantindrà, en principi, durant els dos cursos del
cicle:
• Arts
• Humanitats i ciències socials
• Ciències i tecnologia

Batxillerat-zones educatives Terra Alta i Ribera d’Ebre
Ins.de Flix, Ins.Julio Antonio, Ins.Terra Alta
Batxillerat de:
Humanitat i ciències socials
Ciències i tecnologia

OFERTA BATXILLERAT INSTITUT JULIO ANTONIO 2016-2018
MATÈRIES COMUNES
1r CURS

Hores setmana

2n CURS

Hores setmana

LLENGUA CATALANA

2

LLENGUA CATALANA

2

LLENGUA CASTELLANA

2

LLENGUA CASTELLANA

2

LLENGUA ESTRANGERA

3

LLENGUA ESTRANGERA

3

FILOSOFIA I CIUTADANIA

2

HISTÒRIA D’ESPANYA

3

CIÈNCIES MÓN CONTEMPORANI

2

HISTÒRIA FILOSOFIA

3

EDUCACIÓ FÍSICA

2

TREBALL DE RECERCA

(1)

TREBALL DE RECERCA

(1)

TUTORIA

1

TUTORIA

1

TUTORIA

1

RELIGIÓ (VOLUNTÀRIA)

(2)

BRANCA D’HUMANITATS
1r CURS

BRANCA DE CIÈNCIES JURÍDIQUES I SOCIALS
2n CURS

1r CURS

2n CURS

LITERATURA UNIVERSAL

4

HISTÒRÍA DE L’ART

4

HISTÒRIA COMTEMPORÀNEA

4

HISTÒRÍA DE L’ART

4

LLATÍ

4

LLATÍ

4

LLATÍ/ECO ORG EMPR

4

LLATÍ/ECO ORG.EMPR

4

GREC

4

GREC

4

ECONOMIA

4

GEOGRAFIA

4

LITERATURA CATALANA

4

LITERATURACASTELLANA

4

MATEMÀTIQUES CS

4

MATEMÀTIQUES CS

4

BRANCA DE CIÈNCIES I CIÈNCIES DE LA SALUT

1r CURS

BRANCA D’ENGINYERIA I ARQUITECTURA

2n CURS

1r CURS

2n CURS

BIOLOGIA

4

BIOLOGIA

4

DIBUIX TÈCNIC

4

DIBUIX TÈCNIC

4

QUÍMICA

4

QUÍMICA

4

TECNOLOGIA

4

TECNOLOGIA

4

4

FÍSICA

4

FÍSICA

4

FÍSICA

C.TERRA

4

4

MATEMÀTIQUES

4

MATEMÀTIQUES

4

MATEMÀTIQUES

4

FÍSICA

C.TERRA

MATEMÀTIQUES

C.TERRA

C.TERRA.

Cicles formatius
La formació professional capacita per a l'exercici amb qualificat de diverses
professions i proporciona la formació necessària per:
- adquirir la competència professional pròpia de cada títol
- comprendre l'organització i les característiques del sector corresponent
S'ordena en cicles formatius Grau Mitjà i Grau Superior que atorguen la
qualificació necessària per a executar les tasques pròpies de cada professió.
Els cicles formatius s'organitzen en mòduls professionals de caràcter teòric i pràctic
de durada variable i propis de cada cicle formatiu.
Cada mòdul està format per una o vàries unitats formatives, que un cop aprovades
es poden certificar (queden aprovades per sempre).
A més, inclouen, ordinàriament, un crèdit de síntesi (que ha de permetre culminar la
integració dels continguts impartits al llarg del cicle), la formació pràctica en centres
de treball (que és obligatòria, avaluable i es porta a terme en empreses o entitats) i
mòduls d’orientaciació laboral i empresarial.
Preparació prova d’accés a cicles formatius
zones educatives Ribera d’Ebre i Terra Alta
CFGM: AFA Ribera d’Ebre
CFGS: AFA Ribera d’Ebre, Ins.de Flix

Famílies professionals
Activitats físiques i esportives

Administració i gestió
Agrària

Arts gràfiques
Comerç i màrqueting

Edificació i obra civil
Electricitat i electrònica
Energia i aigua
Fabricació mecànica
Fusta, moble i suro
Hoteleria i turisme
Imatge i so

Indústries alimentàries
Indústries extractives
Informàtica i comunicacions
Instal·lació i manteniment
Maritimopesquera
Química
Sanitat
Seguretat i medi ambient
Serveis socioculturals i a la comunitat
Tèxtil, confecció i pell
Transport i manteniment de vehicles

Imatge personal

Tota la informació: Estudiar a Catalunya / Canal educació

www.gencat.cat/ensenyament

Cicles formatius a Ribera d’Ebre
i Terra Alta
Institut Terra Alta
CFGM
1) gestió administrativa
2) instal·lacions elèctriques i automàtiques
GFGS
3) administració i finances
Institut de Flix
CFGM
1) gestió administrativa
2) instal·lació i manteniment
electromecànic i conducció de línies
GFGS
3) secretariat
4) instal·lacions electrotècniques
ECA de Gandesa
CFGM
1) elaboració d’olis d’oliva i vins
2) Explotacions agraries extensives

Institut Julio Antonio
CFGM
1) gestió administrativa
2) electromecànica de vehicles
3) sistemes microinformàtics i xarxes
4) Atenció a persones en situació de
dependència
GFGS
5) Educació Infantil
Escola d’Arts de Móra La Nova
CFGM
1)Esmaltatge sobre metalls
2) Decoració ceràmica
CFGS
3) Esmalt artístic al foc sobre metall
4) Ceràmica Artística

Curs específic per a l'accés als cicles de grau superior (CAS)
Aquests estudis permeten a les persones que el superen l'accés directe als cicles
formatius de formació professional inicial de grau superior; en el cas dels
ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny, permet l'exempció de la part
comuna de la prova d'accés, i en el cas dels ensenyaments esportius, l'exempció de
la prova d'accés de caràcter general.

La durada mínima d'aquest curs és de 700 hores.
El curs s'organitza en dues parts, la comuna i l'específica. En la part específica del
curs cal triar una de les quatre opcions (científicotecnologica, humanística i social,
artística i esportiva), que és prioritari per als ensenyaments de formació professional
als quals es vol accedir posteriorment.
Per accedir a aquest curs cal tenir el títol de tècnic o tècnica d'un cicle de grau mitjà
de formació professional inicial, d'arts plàstiques i disseny o d'ensenyaments
esportius.

Proves d’accés a cicles formatius de grau superior (PPAS)
L'objectiu de la prova és que l'aspirant acrediti la seva maduresa en relació amb els objectius del
batxillerat i les seves capacitats referents al camp professional de què es tracti, així com el domini
suficient de les llengües oficials per cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.
Per poder fer la prova d'accés cal tenir 19 anys o més
La prova té dues parts:
Part comuna: Comprèn les matèries de llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera
(anglès, francès o alemany) i matemàtiques.
El temps de realització d'aquesta part és de 4 hores i es desenvolupa en 2 blocs temporals, de 2
hores cadascun. En el primer bloc es fa la prova de llengua catalana i llengua castellana. En el segon
bloc es fa la prova de llengua estrangera i la de matemàtiques.

Part específica: Comprèn diverses matèries agrupades en opcions. Segons la família professional o
el cicle a què es vol accedir, cal triar dues matèries de l'opció A, l'opció B, l'opció C o l'opció D. Les
proves es desenvolupen en un únic bloc de tres hores.

Matèries
de la part
específica
de la
prova
d’accés a
cicles
formatius
de grau
superior

Oferta d’estudis:

•Graduat en educació secundària (GES)
•Batxillerat
•Cicles formatius de formació
professional
•Idiomes
•Curs de preparació per a les proves
d’accés als cicles formatius de grau
superior
•Formació professional no reglada

Més Informació
Centre educatiu
Serveis Educatius de la Zona
Serveis Territorials d’Ensenyament
Punts d’informació Juvenil - Consell Comarcal

http://iesjulioantonio.cat/
www.gencat.cat/ensenyament

http://www.xtec.cat/web/curriculum/curriculum
http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar
http://www.educaweb.cat/

