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L’Educació Secundària Obligatòria (ESO) 

L'Educació Secundària Obligatòria (ESO) comprèn 4 cursos, que abasten 

des dels dotze als setze anys (fins al divuit si hi ha repeticions). És la 

continuació de l'Educació Primària i l'última de les etapes d'educació 

obligatòria.  

S’organitza en matèries i compren dos cicles: 

 1r cicle: 1r, 2n i 3r 
 2n cicle 4rt: 

a)  Opció d’ensenyaments acadèmics per a la iniciació del 
Batxillerat. 

b) Opció  d’ensenyaments  aplicats  per  a  la  iniciació  a  la  
Formació Professional. 

 

LA PROMOCIÓ A L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 

 Un alumne o alumna pot promocionar (passar al curs següent) quan: 

 Ha aprovat totes les assignatures. 

 Té una o dos assignatures suspeses (les pendents de cursos anteriors 

s’acumulen). 

Un alumne/a que després de les proves extraordinàries de setembre tingui 

tres o més assignatures suspeses o hagi suspès una de les llengües 

(castellana o catalana) i matemàtiques, ha de repetir tot el curs. Molt 

excepcionalment es pot proposar que promocioni alumnat amb tres 

suspeses, però només en casos especials i seguint les normes marcades per 

la Conselleria. 

S’ha de tenir en compte: 

 Cada un dels cursos de l’ESO només es pot repetir una sola 
vegada. 

 Les assignatures no aprovades de cursos anteriors es sumen a les 
suspeses. 

Un alumne o alumna de 2n, per exemple, que ha suspès dos assignatures i 

també en té una de 1r suspesa, no pot passar de curs, ha de repetir 

perquè en total té tres assignatures suspeses. 

Si un alumne o alumna passa al curs següent amb alguna assignatura 

suspesa,     ha de recuperar-la. Si no la recupera se li acumularia a les 

suspeses. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%83%C2%B3_prim%C3%83%C2%A0riahttp:/ca.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%83%C2%B3_prim%C3%83%C2%A0ria
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En finalitzar 4t curs, els i les alumnes que hagin obtingut avaluació 

positiva en totes  les  matèries  obtindran  el  títol  de  graduat  en  

educació  secundària obligatòria. 

    

 Estructura de 4t ESO (per alumnat de 3r d’ESO) 

                 Hi ha dues opcions: 

 

a.  4t ESO Ensenyaments Aplicats 

 

MATÈRIES TRONCALS TRONCALS D’OPCIÓ 
 
3h cadascuna 

MATÈRIES ESPECÍFIQUES 
 
3h 

- Llengua Castellana i Literatura 3h 
- Llengua Catalana i Literatura 3h 
- Primera llengua estrangera 3h 
- Geografia i Història 3h 
- Matemàtiques diferenciades: 4h 

a)    Matemàtiques 
orientades a 
ensenyaments aplicats 

- Educació Física 2h 
- Religió/ Valors Ètics 1h 
- Tutoria 1h 

Se n’han de triar 2 
entre: 

 
- Ciències aplicades a 

l’activitat professional 
- Tecnologia 
- Iniciació a l’activitat 

emprenedora i 
empresarial 

- S’ha de triar 1 entre: 
 
- Una matèria no cursada del 

bloc d’assignatures troncals de 
qualsevol ensenyament 

- Música 
- Ed. Plàstica i Visual 
- Arts escèniques i dansa 
- Tecnologies de la informació i 

la comunicació 
- Segona llengua estrangera 

(francès o alemany) 
-  Filosofia 
- Cultura Clàssica 
- Cultura científica 
- Filosofia 
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b. 4t ESO. Ensenyaments Acadèmics 

 

 
Estructura del Batxillerat 
 

El Batxillerat forma part de l’educació secundària postobligatòria i 

compren dos cursos acadèmics. L’alumnat pot romandre cursant el 

batxillerat en règim ordinari durant quatre cursos, consecutius o no. 

 

Accés: Alumnat que estigui en possessió del títol d’educació secundària 

obligatòria. 

 

Modalitats: 
a)  Ciències 

b) Humanitats i Ciències Socials 

c)  Arts 

 

Promoció i permanència. 

L’alumnat promocionarà de 1r a 2n de Batxillerat quan hagin superat totes les 

matèries cursades o tinguin una avaluació negativa en dues matèries, com a 

màxim. En tot cas, s’hauran de matricular en segon curs de les matèries 

pendents de primer. 

MATÈRIES TRONCALS TRONCALS D’OPCIÓ 
 
3h cadascuna 

MATÈRIES ESPECÍFIQUES 
 
3h 

- Llengua Castellana i Literatura 3h 
- Llengua Catalana i Literatura 3h 
- Primera llengua estrangera 3h 
- Geografia i Història 3h 
- Matemàtiques diferenciades: 4h 

b)   Matemàtiques 
orientades a 
ensenyaments aplicats 

- Educació Física 2h 
- Religió/ Valors Ètics 1h 
- Tutoria 1h 

Se n’han de triar 2 
entre: 

 

- Física i Química 
- Biologia i geologia 
- Llatí 
- Economia 

- S’ha de triar 1 entre: 
 
- Una matèria no cursada del 

bloc d’assignatures troncals de 
qualsevol ensenyament 

- Música 
- Ed. Plàstica i Visual 
- Arts escèniques i dansa 
- Tecnologies de la informació i 

la comunicació 
- Segona llengua estrangera 

(francès o alemany) 
- Filosofia 
- Cultura Clàssica 
- Cultura científica 
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Cada un dels cursos es pot repetir una sola vegada com a màxim, si bé 

excepcionalment podran repetir un dels cursos una segona vegada, previ 

informe favorable de l’equip docent. 

L’alumnat que al finalitzar el segon curs tingués avaluació negativa en algunes 

matèries podrà matricular-se d’elles sense necessitat de cursar de nou les 

matèries superades o optar per repetir el curs complet. 
 

Anul·lació de matrícula 

L’alumnat de batxillerat podrà sol·licitar a la direcció del centre l’anulació 

de la  matrícula  abans  de  finalitzar  el  mes  d’abril,  però  ha  

d’acreditar documentalment que es troba en alguna de les circumstàncies 

següents: 

a) Malaltia perllongada o accident greu. 

b) Incorporació a un lloc de treball o altres estudis. 

c)  Obligacions de tipus familiar que impedeixin la dedicació normal 

a l’estudi. 

L’anul·lació de la matrícula s’ha de fer de la totalitat de les matèries de les 

quals s’hagi matricular l’alumne  o alumna. 
 

PRIMER DE BATXILLERAT 

MATÈRIES OBLIGATÒRIES: 
 Filosofia (3h.) 

Llengua castellana i literatura I (2.5h)  

Llengua catalana i literatura I (2.5h.)  

Anglès I (3h.) 

  Educació física(2h.)  

  Tutoria (1h.) 

Matèries de Modalitat. (3h. Setmanals cada una) 
 MODALITAT DE 

CIÈNCIES 
 MODALITAT 

D’HUMANITATS 
 MODALITAT DE 

CIÈNCIES SOCIALS 

 
MATEMÀTIQUES I 

Triar dues entre : 
 
□ BIOLOGIA I GEOLOGIA 
 
□ DIBUIX TÈCNIC I 

□ FÍSICA I QUÍMICA 

 
LLATÍ I 

 
Triar dues entre : 

 
□ ECONOMIA 

□ GREC I 

□ H. MÓN CONTEMPORANI 

□ LITERATURA UNIVERSAL 

MATEMÀTIQUES APLICADES 
A LES CCSS I 

Triar dues entre : 
 
□ ECONOMIA 

□ GREC I 

□ HISTÒRIA DEL MÓN 
CONTEMPORANI 

□ LITERATURA UNIVERSAL 
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Matèries específiques. Se n’han de triar 2. (3h. Setmanals cada una) 
 
 

 A ESCOLLIR UNA TRONCAL DE MODALITAT 
 ANÀLISI MUSICAL I 
 ANATOMIA APLICADA 
 CULTURA CIENTÍFICA 
 DIBUIX ARTÍTTIC I 
 LLENGUATGE I PRÀCTICA MUSICAL 
 RELIGIÓ I 
 SEGONA LLENGUA ESTRAGERA (FRNACÈS I o ALEMANY I) 
 TECNOLIGIA INDUSTRIAL I 
 TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TIC) I 

 

  

SEGON DE BATXILLERAT 

MATÈRIES OBLIGATÒRIES: 

Història d’Espanya (3h) 

Llengua castellana i literatura II (3 h) 

Llengua catalana i literatura II(3h) 

Història de la Filosofia (3h) 

Anglès II (3h) 

Tutoria (1h) 

 

Matèries de Modalitat (3h setmanals cada una) 

 

 

 MODALITAT DE 
CIÈNCIES 

 MODALITAT 
D’HUMANITATS 

 MODALITAT DE 
CIÈNCIES SOCIALS 

 
MATEMÀTIQUES II 

Triar dues entre : 

□ BIOLOGIA 

□ GEOLOGIA 

□ FÍSICA 

□ QUÍMICA 

□ DIBUIX TÈCNIC II 

 
LLATÍ II 

 
Triar dues entre : 

□ ECONOMIA DE L’EMPRESA 

□ GREC II 

□ GEOGRAFIA 

□ HITÒRIA DE L’ART 

MATEMÀTIQUES APLICADES A 
LES CS II 

Triar dues entre : 

□ ECONOMIA DE L’EMPRESA 

□ GREC II 

□ GEOGRAFIA 

□ HITÒRIA DE L’ART 
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Matèries específiques. S’ha de triar 1 (4h setmanals cada una) 

 A ESCOLLIR UNA TRONCAL DE QUALSEVOL MODALITAT 

 ANÀLISI MUSICAL II 

 CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT 

 DIBUIX ARTÍSTIC II 

 FONAMENTS D’ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ 

 HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DANSA 

 PSICOLOGIA 

 SEGONA LLENGUA ESTRANGERA (FRANCÉS II) 

 TECNOLOGIA INDUSTRIAL II 

 TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LACOMUNICACIÓ II 

 RELIGIÓ II 

QUÈ PUC FER EN ACABAR L’ESO? (per alumnat de 4t d’ESO)  

En cas de tenir el GES. 

 
a) Batxillerat. 

A més dels Batxillerats que oferim al nostre centre, has de saber que 

també pots cursar el Batxillerat d’Arts. A l’illa d’Eivissa s’ofereixen 

dues modalitats de Batxillerat d’Arts: 

   Batxillerat d’Arts Plàstiques que s’imparteix a l’Escola d’Art 

  Batxillerat d’Arts Escèniques que s’imparteix a l’IES Quartó de 

Portmany.  

Si vols matricular-te a algun d’aquests Batxillerats o a un Batxillerat que 

ofereixi un altre centre diferent al nostre, el termini per presentar les 

sol·licituds és del 24 de Juny al 3 de Juliol. 

A l’annex 1 podeu veure l’Adscripció de matèries de modalitat a les branques 

de coneixement dels estudis de grau. 

A l’annex 2 podeu veure la vinculació entre els graus Universitaris i les 

branques de coneixement 
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b) Cicles Formatius de Grau Mitjà 
 

   S'hi pot accedir : 

- Amb el títol de Graduat en secundària (ESO). 
- Amb la superació d'una prova d'accés. 

- Amb la superació d’una FPB 
 

   Permeten obtenir el títol de Tècnic. 

   Tenen una durada dos cursos acadèmics (incloses les pràctiques 

-F.C.T.-).  

Amb el títol de Tècnic es poden cursar cicles formatius de grau 

superior o fer un Batxillerat 
 

c) Cicles Formatius de Grau Superior 
 

   S'hi pot accedir per tres camins: 

- Amb el títol de batxillerat 

- Amb el Títol de Tècnic (haver superar un CFGM) 

- Amb la superació d'una prova d'accés, si es compleix la 

següent condició: 

- Tenir 19 anys o complir-los dins l’any natural de realització 
de la prova. 

 

.   Permeten obtenir el títol de tècnic superior. 

 Tenen una durada dos cursos acadèmics (incloses les pràctiques 

-F.C.T.-).     

 

Amb el títol de tècnic superior es poden cursar estudis universitaris, 

sense realitzar cap prova d'accés o realitzant només la part específica 

de les Proves d’Accés a la Universitat. 

      En determinats estudis de la UIB, es convaliden crèdits relacionats   
amb cicles d'FP de grau superior 

 

ESTRUCTURA DELS CICLES FORMATIUS: Els Cicles s'organitzen 

mitjançant mòduls professionals de distinta naturalesa:  

 

   Mòduls associats a una unitat de competència professional.  

   Mòduls transversals. 

   Mòdul de Formació i orientació laboral. 

   Mòdul de Formació en centres de treball. 
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OFERTA 

Al Departament d'Orientació podeu trobar informació sobre tots els 

cicles formatius de grau mitjà i superior que es realitzen a l'Estat espanyol. 

També, unes fitxes explicatives -a l'abast de l'alumnat- de  cicles que 

s'imparteixen a les Illes Balears amb les competències professionals, 

mòduls de cada cicle (assignatures),   titulació,   àmbit   professional   i   

de   treball,   sortides professional i accés a altres estudis. 

A les Illes Balears, el curs 2020/2021 s'impartiran els cicles formatius 

que s'indiquen a la relació que figura a la web http://fp.caib.es, on es 

trobarà una extensa informació de l'FP. 

A l’annex 3 podeu veure l’Oferta Formativa  del curs 2020/2021  a Eivissa i 
Formentera 

Si vols informació sobre la Formació Professional a tot l’Estat 

Espanyol consulta la pàgina : www.todofp.es 

 

Altres estudis 
 
 

ENSENYAMENTS PROFESSIONALS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY 

Escola d’Art: Cicles Formatius de Grau Mitjà :  Forja artística, 

Assistència al producte gràfic imprès. 

Cicles Formatius de Grau Superior: Modelisme d’Indumentària, Moblament 
i Ebenisteria artística 

Requisits per CFGM:  Títol ESO  o Superar  prova general d’arts  

plàstiques i disseny per majors de 17 anys. + Prova específica d’accés a 

aquests ensenyaments. 

Requisits per CFGS: Títol Batxillerat o Superar prova general d’arts 

plàstiques i disseny per majors de 19 anys. + Prova específica d’accés a 

aquests ensenyaments. 
  

Inscripcions i dates de les proves, consultar   el BOIB 31 de 12 de març de 2020 

file:///C:/Users/Acer-PC/Downloads/BOIB%20cat..pdf 

 
Més informació sobre aquests estudis: 
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3737449&lang=ca&coduo=7 
 

 

http://fp.caib.es/
http://www.todofp.es/
file:///C:/Users/Acer-PC/Downloads/BOIB%20cat..pdf
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3737449&lang=ca&coduo=7
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ENSENYAMENTS MÚSICA I DANSA 
Ensenyaments elementals de música i dansa 
Requisits d’accés 

1. Requisits acadèmics   

2. Prova específica d’accés : 

o Prova aptitud (1r curs)  

o Prova d’accés (2n,3r i 4t) 
 

Estructura dels estudis: 4 cursos (edat idònia: dels 8 als 12 anys). 
Títol que s’obté: Certificat d’ensenyaments elementals en l’especialitat  
corresponent 

 

Ensenyaments professionals de música i dansa 
Requisits d’accés 

 
     1. Requisits acadèmics: 

     2. Prova específica d’accés: 
 o Prova d’accés a qualsevol dels 6 cursos 

Estructura dels estudis: 6 cursos 
Títol que s’obté: Títol professional en l’especialitat corresponent 

 

*Consultar el calendari d’admissió i matriculació al BOIB 31 de dia 12 de 

març file:///C:/Users/Acer-

PC/Downloads/Resoluci%C3%B3%20Calendari%20admissi%C3%B3%20%20i%20matr%C3%ADc

ula%202020%20BOIB.pdf 

ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES 
 

*Consultar la pàgina web de l’EOI : http://www.eoi-eivissa.com/ 

ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL Requisits: 

Cicle inicial o nivell I 

   Títol de graduat en ESO (o equivalent) o superar la prova 

d’accés de caràcter general (prova de maduresa) amb 17 anys, o 

complir-los dins l’any natural de realització de la prova. 

   També,   s'ha   de   superar   una   prova   específica   d’accés   a   

aquests ensenyaments. Es podrà fer aquesta prova d'accés mentre s'està 

cursant 4t d'ESO o una vegada obtingut el títol d'ESO. 

Cicle final o nivell II 

   Tenir el Certificat de Cicle inicial o Nivell I, en la modalitat o 

especialitat corresponent. Excepcionalment, es pot començar el cicle 

file:///C:/Users/Acer-PC/Downloads/ResoluciÃ³%20Calendari%20admissiÃ³%20%20i%20matrÃcula%202020%20BOIB.pdf
file:///C:/Users/Acer-PC/Downloads/ResoluciÃ³%20Calendari%20admissiÃ³%20%20i%20matrÃcula%202020%20BOIB.pdf
file:///C:/Users/Acer-PC/Downloads/ResoluciÃ³%20Calendari%20admissiÃ³%20%20i%20matrÃcula%202020%20BOIB.pdf
http://www.eoi-eivissa.com/
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final o nivell II sense haver finalitzat el bloc de formació pràctica del 

cicle inicial o nivell I de la mateixa modalitat esportiva. 

   També,  només  per  algunes  modalitats  esportives,  superar  un  

prova específica d’accés en aquests ensenyaments. 

Grau superior 

   Tenir el títol de batxillerat (o un títol equivalent) o superar la prova 

d’accés de caràcter general (prova de maduresa) i tenir 19 anys, o complir 

19 anys dins l’any natural en què es fa la prova. També s’hi pot accedir amb 

18 anys, o si es compleixen 18 anys dins l’any natural en què es fa la prova, 

i, a més, es té un títol de tècnic relacionat amb els ensenyaments als 

quals es vol accedir. 

.   També,  s'ha  de  tenir  el  títol  de  Tècnic  Esportiu,  en  la  

corresponent modalitat o especialitat esportiva. 

.    En algunes modalitats esportives, serà necessari superar una prova o 

acreditar mèrits esportius. 

 

Ensenyament en règim semi presencial  i en horari de tarda: 

Cicle inicial de Bàsquet 

Cicle inicial de Piragua 

Cicle inicial de Vela 

Nivell I de Muntanya i escalada 

Cicle inicial de Judo 

 

 *S’ha de confirmar l’oferta perquè pot haver canviat 

Títol que s’obté: 

Nivell I/ Cicle inicial: Certificat de primer nivell 

Nivell II / Cicle final: Títol de Tècnic esportiu en la modalitat o 

especialitat corresponent. 

Nivell III / Cicle superior: Títol de Tècnic esportiu superior en la 

modalitat o especialitat corresponent. 

 

Validesa dels títols: 

Tots aquests títols són oficials i tenen validesa acadèmica i professional en 

tot l’Estat espanyol. 
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Accés i convalidacions: 

El títol de Tècnic esportiu superior permet l’accés a estudis universitaris. 
També permet la convalidació amb altres ensenyaments del sistema 
educatiu. 

 

IES ALGARB 

Inscripció proves de caràcter general  per Grau Mitjà i Grau Superior, del 

20 al 24 d’abril de 2020. Prova de caràcter general per Cicle Mitjà l’11 i 12 

de maig de 2020 i per Grau Superior 12 de maig. 

Aquetes dates s’han vist afectades el confinament. Convé consultar les fonts oficials per 

conèixer les noves dates. 

Més informació sobre els estudis i les proves específiques a realitzar a 

http://www.caib.es/sites/ensenyamentesportiu/ca i a la pàgina web de l’IES  

Algarb   http://www.iesalgarb.es/ 

 

d) Món laboral 
  

Hi accediries sense cap tipus de qualificació professional. 

Seria convenient que t'inscrivissis com a demandant de feina a l'oficina 

del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) que te correspongués 

segons el teu lloc de residència. 
 

Què puc fer si no tenc el GES? 

a)  Món laboral 

 No tindries cap titulació, tan sols un certificat dels estudis 
cursats. 

 Hi accediries sense cap tipus de qualificació professional ni la 

formació bàsica necessària per al desenvolupament de qualsevol 

professió.  

 Seria convenient que t'inscrivissis com a demandant de feina a 

l'oficina del   Servei   d'Ocupació   de   les   Illes   Balears 

(SOIB)   que   te correspongués segons el teu lloc de residència. I 

apuntar-te a cursos de formació ocupacional del SOIB. 

 

 

 

 

http://www.caib.es/sites/ensenyamentesportiu/ca
http://www.iesalgarb.es/
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Què són els cursos de Formació Ocupacional del SOIB? 

 

Són cursos d’especialització per a desenvolupar una ocupació, consistents 

en matèries teòriques i sobretot molt pràctiques. També hi ha tota una 

sèrie de cursos  de  formació  de  caràcter  general  dirigida  a  millorar  

la  formació personal (idiomes, eines informàtiques,...). Ofereixen una 

formació adreçada a persones adultes en situació d’atur o treballadors en 

actiu majors de 16 anys, per a quq millorin la seva formació professional i 

s’obrin les portes del treball. Són gratuïts i en acabar s’obté una 

acreditació de la seva capacitat adquirida. Tant l’oferta dels cursos com la 

seva durada és variable. 
 

Què es necessita per inscriure’s? 

Tenir més de 16 anys i estar inscrit al SOIB (per acreditar-ho s’ha d’estar 

en possessió de la targeta de demandant d’ocupació, que s’expedeix a les 

oficines del SOIB/INEM). 

 

On informar-se sobre l’existència d’aquests cursos? 
 

Pots anar personalment al SOIB i al Centre de Formació de  Blancadona. 

També  pots  informar-te  en  qualsevol  dels  Centres  d’Informació  

Juvenil, Centres  d’Orientació:  Servei  d’Orientació  del  SOIB,  Eivissa-  

Ocupació, COFISOL. La premsa local també sol publicar-los ja que són 

d’oferta pública i és obligada la seva publicació. 

Pots trobar més informació en la pàgina web www.soib.es 
 

b) Proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà 

 

Si no tens el GES i vols accedir a un Cicle Formatiu de Grau 

Mitjà pots fer una prova d’accés 

   Requisits: Complir els 17 anys dins l'any natural actual i 

no disposar del títol d'ESO. 

   Permeten accedir a qualsevol cicle de formació professional; 

però no confereixen el títol d'ESO. Es sol reservar un 20% de les 

places per accedir a CFGM. 

 

Habitualment, la inscripció es fa al mes de març o abril (enguany del 6 al 18 

de març), però el confinament va interrompre el procés i s’està a l’espera de 

http://www.soib.es/
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saber si aquest procés es torna a obrir. Els exàmens, passen al mes de juliol 

els dies  8 i 9. 

 

Els continguts de la prova s’agrupen en tres parts : 

   Part de comunicació: Valora la competència en comunicació lingüística.  

Les matèries de referència són: 

       o   Llengua castellana 
       o   Llengua catalana 

   Part social. Valora la competència social i ciutadana. La matèria de 

referència és: 

Ciències socials, geografia i història 

   Part  cientificotecnològica:  Valora  la  competència  matemàtica  i  la 

competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. Les 

matèries de referència són: 
   o   Matemàtiques 

 o   Ciències de la naturalesa o Tecnologia (l’aspirant n’ha de triar 

una d’aquestes dues). 

Pots trobar informació sobre la prova, els temaris i veure exàmens que 

s’han fet altres cursos a http://fp.caib.es o consultar al departament 

d’orientació. 

 

c) ESPA (Educació Secundària per Adults) 

 

ESPA (Educació Secundària per a Persones Adultes). La majoria 

d’alumnes d’aquesta modalitat cerquen una nova oportunitat per obtenir 

el títol de Educació Secundària i poder reincorporar-se al sistema 

educatiu secundari ordinari a través d’un Cicle Formatiu o un Batxillerat, o 

bé perquè les seves circumstàncies laborals per formalitzar un 

contracte laboral li exigeixen aquest títol. 

 

Accés 

 

En principi l’accés a l’ESPA és amb 18 anys. L’accés a menors d’aquesta edat 

es fa en casos excepcionals i sempre amb una autorització de la 

Conselleria d’Educació, prèvia instància (el model d’instància el proporciona 

el mateix centre 

 L’alumnat d’ESPA ha de tenir 18 anys o complir-los el mateix any en què 

es matricula. Excepcionalment poden matricular-se alumnes de 16 o 17 anys 

si tenen un contracte laboral en vigor . 

http://fp.caib.es/
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Estructura 
 

L’ESPA consta de 4 nivells o mòduls, equivalents acadèmicament als quatre  

cursos d’ESO, tot i que presenta una sèrie de diferències importants. 

Aquests quatre nivells són : Mòdul 1 (1r ESO), Mòdul 2 (2n ESO), Mòdul 3 (3r 

ESO) i Modul 4 (4t  ESO).  Cada  mòdul  consta  de  quatre  camps  de 

coneixement: Comunicació (que inclou català, castellà i anglès), 

Matemàtiques,Ciències Socials, i Ciències Naturals. En total es cursen 6 

assignatures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durada 

 

Cada mòdul té una durada quadrimestral (setembre - febrer, febrer -juny).  

No hi ha límit de convocatòries i el que s’aprova es manté aprovat sempre. 
 

Matrícula 

 

La matrícula és al mes de setembre i en febrer .A l’hora de formalitzar 

la matrícula es convaliden les matèries superades de cada curs, a partir 

de la documentació acadèmica que presenta l’alumne o alumna. No és 

necessari matricular-se al curs complet sinó que es poden cursar també 

assignatures soltes.  

En cada matèria, es promociona al mòdul següent quan s’aprova l’anterior.  

 Horari: de tarda. 

L’ESPA és únicament presencial. Per tant, és obligatori assistir a classe. Un 

nombre  elevat  de  faltes  d’assistència,  encara  que  siguin  justificades, 

comporta la pèrdua del dret l’avaluació contínua. L’alumne només tindrà dret 

a una prova final. 
 

A l’Escola d’Adults també hi pots estudiar*: 

Mòdul Camp de coneixement 

1 Comunicació : català, 

castellà i anglès. 

Societat, 

Matemàtiques 

Natura. 

2 

3 

4 
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   Obtenció del Graduat en Educació Secundària. Ensenyament presencial 

 (s’ha d’anar a classe). 

   Preparació dels exàmens de la Junta Qualificadora de català. Nivells A, B 
i C. 

   Espanyol per estrangers .  

   Anglès: tres nivells 

   Informàtica: Windows, Word, Excel i Internet.    Preparació de les 

proves lliures d’accés a :  

Cicles Formatius de Grau Superior  

Universitat (majors de 25) 

   Altres tallers : tall i confecció, i dibuix i pintura... 
 

*Aquesta  oferta  pot  variar  per  la  qual  cosa  convé  informar-se  en  

les diferents escoles d’adults de l’illa. 

Periòdicament hi ha proves lliures per a que les persones majors de 18 

anys puguin obtenir directament el títol de Graduat en Educació 

Secundària. La convocatòria surt al BOIB (Butlletí Oficial de les Illes 

Balears). 

 

On es pot cursar l’ESPA i l’ESPAD*: 
 

 
EDUCACIÓ 
d'ADULTS 

Eivissa 
 

Carrer Canàries, 

12. 07800 Eivissa 

971 30 53 68 
 

Formació  per 

l'obtenció  del  

Graduat escolar ESPA 

Preparació    a    proves  

dd'accés a altres estudis 
 

 
EXTENSIÓ CEPA 

PITIÜSES 

(Aula Centre 

penitenciari) 

 
 
 
Barri Can Fita s/n 
 

Formació per a l’obtenció 

del Graduat escolar ESPA. 

Preparació o proves 

d’accés altres estudis. 

 

ESCOLA D’ADULTS 

(CEPA) Sant Antoni 

 
C/ de l’Estrella, 17 

07820 Sant Antoni 

de Portmany    

 971 34 85 95 
 

 

Formació per l’obtenció 

del Graduat escolar ESPA. 

Preparació per proves 

d’accés. 

 

ESCOLA D’ADULTS 

(CEPA) Santa Eulària 

C/ Sant Llorenç, 4-6 

  07840 Santa 

Eulària del Riu.   

971305368 

Formació per l’obtenció 

del Graduat escolar ESPA. 

Preparació per proves 

d’accés. 

IES SANTA MARIA  

Eivissa  

Avda. Ignasi Wallis, 

33 

Ed. Secundària persones 

adultes, semipresencial 
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07800 Eivissa 

9711955 

 

 

 *Cada any convé confirmar l’oferta 

d) Formació professional bàsica 

Els cicles de Formació Professional Bàsica formen part de la formació 

professional del sistema educatiu i s’adrecen a alumnat que no ha 

finalitzat l’ESO i desitgen una formació adreçada a incorporar-se al 

món laboral. La FPB permet obtenir un títol professional bàsic de nivell 1 

en el Catàleg Nacional de Qualificacions. 

 Durada: 2.000 hores (dos cursos acadèmics) Què 

s’estudia?:Assignatures professionals relacionades amb el perfil 

del cicle que s’hagi triat. 
                

 Assignatures comuns agrupades en àmbits: Comunicació i societat: 

llengua castellana, llengua catalana, anglès i ciències socials. 

                Ciències aplicades: matemàtiques i ciències. 

 Formació en centres de treball: pràctiques en centres de treball 

 

Qui pot accedir a la FPB? Poden accedir a aquests estudis 

l’alumnat que compleixi simultàniament els tres requisits 

següents: 

- Tenir 15 anys complits o els compleixin abans d’acabar el mes 
de desembre i no superar els 17. 

- Haver cursat 3r d’ESO o, excepcionalment, haver cursat 2n. 

- Haver set proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors 
legals per a la incorporació a un cicle d’FPB. 

 

Què es pot fer en acabar la FPB?. 

a) Passar a un Cicle Formatiu de Grau Mitjà. 

b) Accedir al mercat laboral 

Quins cicles d’FPB es poden estudiar a Eivissa?:  

Al final podeu veure l’oferta formativa pel curs 2020/2021 
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e)  Les Escoles taller   
 

Són programes d’ocupació i formació en els quals els i les joves en atur   

reben   una   formació   professional   ocupacional   en alternança amb la 

pràctica professional. Amb la finalitat de facilitar la inserció laboral. 

   Persones en situació d’Atur, inscrites a l’oficina d’ocupació.    Edat 

entre 16 i 24 anys. 

   qui estigui interessat pot inscriure’s en qualsevol moment, si no hi ha 
places els apunten en llista d’espera. 

   El fet d’estar en una Escola Taller et possibilita matricular-te a l’Escola 

d’Adults, si ets menor de 18 anys.   

Durada . 2 anys (4 fases de 6 mesos). Solen cobrar una petita beca. 

Ara  mateix  existeixen  vàries  Escoles  Taller,  l’oferta,  però,  va 

variant així que s’ha d’estar atents i atentes. 

PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL  

Què és la Garantia Juvenil? 

La garantía juvenil és una iniciativa europea que pretén facilitar  

l’accés als joves al mercat de treball. L’objectiu és que els joves  

estiguin en disposició de poder optar a ofertes de feina ajustades al  

seu perfil professional, a accions de formació contínua, formació en  

aprenentatge o pràctiques no laborals a empreses, entre d’altres  

mesures. 
 

 
 
Què ofereix la Garantia Juvenil als joves beneficiaris? 

Implica promoure programes d’actuació dirigits a joves menors de  30 anys 

que no estudien ni treballen i es troben allunyats del mercat de treball, en 

col·laboració amb les entitats i els agents implicats. La proposta d’actuació 

es fa amb un catàleg de serveis que preveu mesures de millora de 

l’ocupabilitat, de la intermediació, mesures per afavorir la contractació i 

l’emprenedoria. 
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Inscripció 
 

Si voleu més informació, us podeu dirigir a la vostra oficina del SOIB, 
mitjançant cita prèvia per telèfon al 012 o per Internet:  

http://goo.gl/oUqQCL 

 

Altres estudis 
 

Estudis del Consorci Escola d'Hoteleria 

- Direcció Hotelera Internacional (4 cursos) 

- Tècnic en Cuina (2 cursos) 

- Tècnic en Restauració (1 curs) 

- Tècnic en Recepció (1 curs) 

- Tècnic en Manteniment (1 curs) 

- Gestió d'aliments i begudes (1 curs). Cal haver fet, abans, Cuina o 
Restauració 

- Gestió i allotjament (1 curs). Cal haver fet, abans, Cuina o 

Manteniment o Recepció 

A  excepció  de  Direcció  Hotelera  Internacional,  s'hi  pot  accedir amb  el 

Títol de Graduat en Secundària o amb una prova d'accés (majors 20 anys). 

          

Estudis no reglats 

Art dramàtic, Militar, Guàrdia Civil, Policia , Nàutica, Monitor  

esports, Informàtica, Idiomes, Auxiliar de vol, Fotografia ... 
 

 Estudis superiors 

Estudis superiors, graduats superiors i ensenyaments propis de 

determinades universitats   o   comunitats   autònomes (Multimèdia,   

Màrqueting,   Patrimoni Cultural,   Investigació   privada,   Seguretat   i 

Salut   Laboral,   Disseny: http://www.escoladisseny.com a Palma) ... 

 

Estudis del Conservatori de Música i Dansa d’Eivissa Telf. 971 392253 
 

Beques i ajuts 
 

Entitat convocadora: Ministeri d'Educació, Cultura i Esports (Madrid). 
 

Convocatòries 

Es poden demanar beques pels alumnes que vulguin cursar cicles formatius 

de grau mitjà o superior o estudis universitaris. Els impresos es poden 

baixar d’Internet. 

http://goo.gl/oUqQCL
http://www.escoladisseny.com/


     
       
       Departament Orientació                                                                                                         POAP 
   2019/2020 
 

També hi ha beques de mobilitat, per a l'alumnat universitari que cursi 

estudis fora de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i que no es 

realitzen a Balears. La convocatòria sol sortir pel novembre o desembre. 

La concedeix el Govern de les Illes Balears. 

 

Si voleu més informació es pot obtenir a la pàgina web del MEC o a la 

secretaria de l'Institut. Juntament amb l'imprès tindreu tota la 

informació sobre els diferents tipus d'ajuda i requisits que s'han de 

reunir. S'ha de presentar  conjuntament amb la matrícula al centre on 

hagis d'estudiar. Si tens beca, tens matrícula  universitària  gratuïta 

(igualment,  si  tens  matrícula  d'honor  de batxillerat). 

Les  ajudes  fan  referència  a  estudis  universitaris,  batxillerat,  

formació professional, música, dansa ... i molt altres. Poden ser de 

transport, llibres, residència, compensatòria  

Per a més informació sobre beques de cicles formatius de grau mitjà o  

superior podeu consultar al Departament de Formació Professional de la  

Conselleria d'Educació.  http://fp.caib.es 

 

Si tens algun dubte pregunta al teu tutor o tutora o vine al 

Departament d’Orientació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fp.caib.es/
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Annex 1. Adscripció de matèries de modalitat a les branques de 

coneixement dels estudis de grau 
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Annex 2. Vinculació entre graus i branques de coneixement: 
 
Branca d'arts i humanitats 

 
 

 G. en anglès 
 G. en animació 
 G. en antropologia i evolució humana 
 G. en arqueologia 
 G. en arts 
 G. en arts escèniques 
 G. en arts i disseny 
 G. en belles arts 
 G. en cinematografia 
 G. en ciències de l'antiguitat 
 G. en comunicació cultural 
 G. en comunicació i periodisme 

audiovisual 
 G. en conservació-restauració de béns 

culturals 
 G. en creació artística per a videojocs i 

jocs aplicats 
 G. en disseny 
 G. en disseny i creació digital 
 G. en disseny, animació i art digital 
 G. en estudis anglesos 
 G. en estudis àrabs i hebreus 
 G. en estudis clàssics 
 G. en estudis d'anglès i català 
 G. en estudis d'anglès i de clàssiques 
 G. en estudis d'anglès i espanyol 
 G. en estudis d'anglès i francès 
 G. en estudis d'Àsia Oriental 
 G. en estudis de català i espanyol 
 G. en estudis de cinema digital 

 G. en estudis de gènere 
 G. en estudis francesos 
 G. en estudis literaris 
 G. en filologia catalana 
 G. en filologia catalana i estudis 

occitans 

 G. en filologia clàssica  

 
 
Branca de ciències socials i jurídiques 

 

G. en filologia hispànica  
 

G. en filosofia 
 G. en filosofia, política i economia 
 G. en geografia 
 G. en geografia, ordenació del territori 

i medi ambient 
 G. obert en llengües 
 G. en història 
 G. en història de l'art 
 G. en història de l'art i arqueologia 
 G. en història de l'art i gestió de 

patrimoni artístic 
 G. en història, geografia i història de 

l'art 
 G. en humanitats 
 G. en humanitats i estudis culturals 
 G. en lingüística 
 G. en llengua i literatura catalanes 
 G. en llengua i literatura espanyoles 
 G. en llengües aplicades 
 G. en llengües i literatures modernes 
 G. en llengües romàniques i les seves 

literatures 
 G. en musicologia 
 G. en producció de música i so per a la 

indústria de l'entreteniment  
 

G. en traducció i interpretació 
 G. en traducció i interpretació - 

Alemany/Francès/Llengua de signes 
catalana- 

 G. en traducció i interpretació - 
Alemany- 

 G. en traducció i interpretació - Anglès- 
 G. en traducció i interpretació - 

Francès- 
 G. en traducció, interpretació i llengües 

aplicades 

 
 

   G. en administració d'empreses i gestió de la 
innovació 

 
 

 
 G. en administració i 

direcció 
d'empreses 

 G. en antropologia social 
i cultural 

https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/angles/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/animacio/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/antropologia/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/arqueologia/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/arts/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/artes-esceniques/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/arts-disseny/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/belles-arts/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/cinematografia/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/ciencies-antiguitat/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/comunicacio-cultural/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/comunicacio-periodisme-audiovisual/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/conservacio-restauracio-bens-culturals/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/creacio-artistica-videojocs-jocs-aplicats/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/disseny/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/disseny-creacio-digital/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/disseny-animacio-art-digital/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/estudis-anglesos/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/estudis-arabs-hebreus/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/estudis-classics/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/estudis-angles-catala/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/estudis-angles-classiques/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/estudis-angles-espanyol/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/estudis-angles-frances/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/estudis-asia-oriental/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/estudis-catala-espanyol/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/cinema-digital/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/estudis-genere/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/estudis%20francesos/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/estudis-literaris/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/filologia-catalana/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/filologia-catalana-occitana/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/filologia-classica/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/filologia-hispanica/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/filologia-hispanica/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/filosofia/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/filosofia-politica-economia/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/geografia/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/geografia-ordenacio-territori-medi-ambient/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/llengues/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/historia/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/historia-art/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/historia-art-arqueologia/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/historia-art-gestio-patrimoni-artistic/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/historia-geografia-historia-art/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/humanitats/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/humanitats-estudis-culturals/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/linguistica/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/llengua-literatura-catalanes/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/llengua-literatura-espanyoles/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/llengues-aplicades/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/llengues-literatures-modernes/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/llengues-romaniques-literatures/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/musicologia/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/produccio-musica-so-industria-entreteniment/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/traduccio-interpretacio/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/traduccio-interpretacio/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/traduccio-interpretacio/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/traduccio-interpretacio/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/traduccio-interpretacio/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/traduccio-interpretacio/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/traduccio-interpretacio/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/traduccio-interpretacio/
https://www.educaweb.com/cursos-de/traduccion/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/administracio-empreses-gestio-innovacio/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/administracio-empreses-gestio-innovacio/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/administracio-direccio-empreses/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/administracio-direccio-empreses/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/antropologia-social-cultural/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/antropologia-social-cultural/
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 G. en ciència política i gestió pública 
 G. en ciències culinàries i 

gastronòmiques 
 G. en ciències de l'activitat física i de 

l'esport 
 G. en ciències empresarials - 

management 
 G. en ciències polítiques 
 G. en ciències polítiques i de 

l'Administració 
 G. en ciències socials 
 G. en ciències urbanes 
 G. en comptabilitat i finances 

 G. en comunicació 
 G. en comunicació audiovisual 
 G. en comunicació audiovisual i 

multimèdia 
 G. en comunicació i indústries culturals 
 G. en comunicació experiencial 

interactiva 
 G. en criminologia 
 G. en criminologia i polítiques 

públiques de prevenció 
 G. en criminologia i seguretat 
 G. en direcció d'empreses 
 G. en direcció d'empreses BBA 
 G. en direcció d'empreses 

tecnològiques 
 G. en direcció hotelera 
 G. en disseny i innovació de negocis 

digitals 
 G. en disseny i producció de videojocs 

 G. en dret 
 G. en economia 
 G. en economia i gestió 
 G. en educació infantil 
 G. en educació primària 
 G. en educació social 
 G. en empresa i tecnologia 
 G. en empresa internacional 
 G. en estadística 
 G. en estudis globals 
 G. en estudis internacionals 

d'economia i empresa / Internacional 
Business Economics 

 G. en filosofia, política i economia 
 G. en finances i comptabilitat 
 G. en geografia  

 

 
G. en geografia i ordenació del territori  

 
G. en geografia, anàlisis territorial i 
sostenibilitat 

 G. en geografia, medi ambient i 
planificació territorial  

 
G. en gestió aeronàutica 

 G. en gestió d'empreses en comerç i 
distribució 

 G. en gestió de la comunicació global 
 G. en gestió en turisme i hoteleria 
 G. en gestió esportiva 
 G. en gestió hotelera i turística 
 G. en gestió i administració pública 
 G. en gestió turística i hotelera 
 G. en història, política i economia 
 G. en informació i documentació 

 G. en logística i negocis marítims 
 G. en màrqueting 
 G. en màrqueting internacional 
 G. en màrqueting i comunicació digital 
 G. en màrqueting i comunicació 

empresarial 
 G. en màrqueting i comunitats digitals 
 G. en màrqueting i direcció comercial 
 G. en màrqueting i investigació de 

mercats 
 G. en mitjans audiovisuals 
 G. en multimèdia 
 G. en negocis i màrqueting 

internacionals 
 G. en negocis internacionals 
 G. obert 
 G. en pedagogia 
 G. en periodisme 
 G. en prevenció i seguretat integral 
 G. en publicitat i relacions públiques 
 G. en publicitat, màrqueting i relacions 

públiques 
 G. en relacions internacionals 
 G. en relacions laborals 
 G. en relacions laborals i ocupació 
 G. en relacions laborals i recursos 

humans 
 G. en seguretat 
 G. en sociologia 
 G. en territori, globalització i 

sostenibilitat 
 G. en treball social 
 G. en turisme 
 G. en turisme i oci 
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Branca de ciències 

 

G. en enologia 
   G. en agroecologia i sistemes  

 alimentaris 
   G. en biologia 
   G. en biologia ambiental 
   G. en bioquímica 
   G. en bioquímica i biologia molecular 
   G. en biotecnologia 
   G. en ciència i tecnologia dels aliments 
   G. en ciències ambientals 
   G. en ciències biomèdiques 
   G. en ciències del mar 
   G. en ciències i tecnologies del mar  
 

 
Branca d'enginyeria i arquitectura 

 
 G. en arquitectura 
 G. en arquitectura tècnica i edificació 
 G. en bioenginyeria 
 G. en ciència de dades aplicada 
 G. en ciència i enginyeria de dades 
 G. en ciències i tecnologies aplicades a 

l'esport i al condicionament físic  
 

G. en continguts digitals interactius 
 G. en disseny digital i tecnologies 

creatives 
 G. en disseny i desenvolupament de 

videojocs 
 G. en enginyeria agrària i alimentària 
 G. en enginyeria agroalimentària 
 G. en enginyeria alimentària 

 G. en enginyeria biomèdica 
 G. en enginyeria civil 
 G. en enginyeria de bioprocessos i 

alimentaris 
 G. en enginyeria de ciències 

agronòmiques 
 G. en enginyeria de dades 
 G. en enginyeria de disseny industrial 
 G. en enginyeria de disseny industrial i 

desenvolupament del producte  
 

G. en enginyeria de l'automoció 
 G. en enginyeria de l'energia  

 

 G. en estadística aplicada 
 G. en física 
 G. en genètica 
 G. en geologia 
 G. en matemàtica computacional i 

analítica de dades 
 G. en matemàtiques 
 G. en microbiologia 
 G. en nanociència i nanotecnologia 
 G. en química 

 
 
 
 
 
 

 G. en enginyeria de l'energia i 
sostenibilitat 

 G. en enginyeria de materials 
 G. en enginyeria de sistemes 

aeroespacials 
 G. en enginyeria de sistemes 

audiovisuals 
 G. en enginyeria de sistemes biològics 
 G. en enginyeria de sistemes de 

telecomunicació 
 G. en enginyeria de sistemes i serveis 

de telecomunicació 

 G. en enginyeria de sistemes TIC 
 G. en enginyeria de tecnologia i disseny 

tèxtil 
 G. en enginyeria de tecnologies i 

serveis de telecomunicació  
 

G. en enginyeria de xarxes de 
telecomunicació 

 G. en enginyeria d'automoció 
 G. en enginyeria de l'energia 
 G. en enginyeria de l'energia i 

sostenibilitat 

 G. en enginyeria d'obres públiques 
 G. en enginyeria d'organització 

industrial 
 G. en enginyeria elèctrica 
 G. en enginyeria electrònica de 

telecomunicació 
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 G. en enginyeria electrònica industrial i 
automàtica 

 G. en enginyeria en geoinformació i 
geomàtica 

 G. en enginyeria en organització de les 
TIC 

 G. en enginyeria en organització 
industrial 

 G. en enginyeria en organització 
industrial i logística 

 G. en enginyeria en sistemes 
audiovisuals 

 G. en enginyeria en sistemes i 
tecnologia naval 

 G. en enginyeria en tecnologies 
aeroespacials 

 G. en enginyeria en tecnologies 
industrials 

 G. en enginyeria en vehicles 
aeroespacials 

 G. en enginyeria física 
 G. en enginyeria forestal 
 G. en enginyeria geològica i ambiental 
 G. en enginyeria informàtica 
 G. en enginyeria informàtica de gestió i 

sistemes d'informació 
 G. en enginyeria matemàtica en ciència 

de dades 
 G. en enginyeria mecànica 
 G. en enginyeria mecatrònica  

 

Branca de ciències de la salut 
 
 

   G. en bioinformàtica  
   G. en biologia humana 
   G. en ciència i tecnologia dels aliments 
   G. en ciències aplicades en imatge 

radiològica i radioteràpia  
   G. en ciències biomèdiques 
   G. en ciències de la activitat física i de 

l'esport 

   G. en farmàcia  
   G. en fisioteràpia  
   G. en infermeria  
   G. en logopèdia 

 
G. en enginyeria minera  

 
G. en enginyeria química 

 G. en estudis d'arquitectura 
 G. en estudis de l'arquitectura 
 G. en gestió de ciutats intel·ligents i 

sostenibles 
 G. en informàtica de serveis 
 G. en innovació i seguretat alimentària 
 G. en matemàtiques 
 G. en multimèdia 
 G. en multimèdia. Aplicacions i 

videojocs 
 G. en nàutica i transport marítim 
 G. en paisatgisme 
 G. en pilot d'aviació comercial i 

operacions aèries 
 G. en tecnologies de telecomunicació 
 G. en tecnologies industrials i anàlisi 

econòmica 
 G. en tecnologies marines 
 G. en tècniques d'aplicacions de 

Software 
 G. en tècniques d'aplicacions digitals i 

interactives 
 G. en tècniques d'interacció digital i 

computació 
 G. en tècniques de bioprocessos 

alimentaris 
 G. en tècniques de desenvolupament 

d'aplicacions web i mòbils 
 
 
 
 

G. en medicina 
 G. en nutrició humana i dietètica 
 G. en odontologia 
 G. en òptica i optometria 
 G. en podologia 
 G. en psicologia 
 G. en teràpia ocupacional 
 G. en veterinària 
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https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/biologia-humana/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/ciencia-tecnologia-aliments/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/ciencia-tecnologia-aliments/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/ciencies-biomediques/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/ciencies-activitat-fisica-esport/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/farmacia/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/fisioterapia/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/infermeria/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/logopedia/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/enginyeria-minera/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/enginyeria-quimica/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/estudis-arquitectura/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/estudis-arquitectura/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/gestio-ciutats-inteligents-sostenibles/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/informatica-serveis/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/innovacio-seguretat-alimentaria/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/matematiques/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/multimedia/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/multimedia-aplicacions-videojocs/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/nautica-transport-maritim/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/paisatigisme/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/pilot-aviacio-comercial-operacions-aeries/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/tecnologies-telecomunicacio/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/tecnologies-industrials-analisi-economica/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/tecnologies-maraines/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/tecniques-aplicacions-software/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/tecniques-aplicacions-digitals-interactives/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/tecniques-interaccio-digital-computacio/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/tecniques-bioprocessos-alimentaris/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/tecniques-desenvolupament-aplicacions-web-mobils/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/medicina/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/nutricio-humana-dietetica/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/odontologia/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/optica-optometria/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/podologia/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/psicologia/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/terapia-ocupacional/
https://www.educaweb.cat/carreres-universitaries-de/veterinaria/
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OFERTA  FPB A EIVISSA I FORMENTERA DEL CURS 2020/2021 
 
 
 
CENTRE MODALITAT FPB 

IES Isidor Macabich -   HOT11.   Cuina  i   Restauració 

(matí o tarda) 

-   TMV 11 . Manteniment de  

vehicles  

vehicles (tarda) 
IES Sa Blancadona -   COM11.   Serveis   Comercials 

(mati) 

IES Sa Colomina -   IFC 11. Informàtica i 

Comunicació (matí) 

IES Sta Maria -   IFC 11 . Informàtica i 

Comunicació (matí) 

IES Sant Agustí -   IFC 11 . Informàtica i 

Comunicació (matí) 

IES Algarb -   AGA 11. Agrojardineria i 

composicions florals (matí) 

IES Sa Serra -   HOT 11. Cuina i Restauració 

(matí) 

IES Quartó de Portmany -   IMP 11 . Perruqueria i Estètica 
(matí) 

-   ADG11 . Serveis Administratius 

(matí) 
 

IES Balàfia -   HOT 11. Cuina i Restauració 

(matí) 

IES Xarc 

IES Xarc  

  

  

  

-   ADG 11. Serveis Administratius 
(tarda) 

-   ELE11 . Electricitat i 

Electrònica (tarda) 

IES Marc Ferrer -   HOT 11. Cuina i Restauració 
(matí) 
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OFERTA CICLES FORMATIUS  EIVISSA  I  FORMENTERA  CURS 2020/2021 
 

OFERTA CICLES FORMATIUS A EIVISSA I FORMENTERA PEL CURS  2020/2021 

CFGM CENTRE CFGS 

 Instal·lacions de producció de calor IMA 
21 

 Instal·lacions de telecomunicacions 
ELE22 

 Cuina i Gastronomia HOT 21 
 Serveis en Restauració HOT22 
 Electromecànica de vehicles automòbils 

TMV 22 
 Instal·lacions elèctriques i  automàtiques 

ELE21 

 
 

   IES Isidor Macabich 
971314672 

 Guia, informació i assistències 
turístiques HOT33 

 Automatització i robòtica industrial ELE 
34 

   .       Agències de viatges i gestió  
d’esdeveniments HOT 32 

 Gestió Administrativa ADG21 
 Activitats comercials COM21 

   IES Sa Blancadona 

971310862 

 Administració I  finances ADG31 
 Màrqueting i  publicitat COM 31 

 Sistemes microinformàtics i  xarxes IFC21    IES Sa Colomina 
971316209 

 Administració de sistemes informàtics 
en xarxa IFC31 

 Sistemes microinformàtics i  xarxes IFC21    IES Santa Maria 
971191551 

 

 Gestió administrativa ADG21    IES Quartó de Portmany 
971343101 

 Administració I  finances ADG31 
 Educació infantil SSC31 

 Conducció d’activitats fisicoesportives en 

el medi natural ADF21 
 Perruqueria I cosmètica capilar. 

IMP22 
 Farmàcia i parafarmàcia SAN 22 
 Cures auxiliars d’infermeria SAN 23 
 Atenció a persones en situació de 

dependència SSC 21 

 
 
 
 
 

    IES Algarb 
971306866 

 Dietètica SAN 32 

 Integració social SSC32 
Ensenyament i animació 
socioesportiva AFD31 

 Cuina i Gastronomia HOT21 

.      Forneria, rebosteria i confiteria INA 21 

   IES Sa Serra 
971348423 

 

 Producció agroecològica AGA21 
 Jardineria i Floristeria AGA 23 
 Pesca I navegació litoral MAP 24 

   CIFP Can 
Marines 
971336073 

 

 Gestió administrativa ADG21  IES Xarc 
971339500 

 

 Serveis en restauració HOT 22    IES Balàfia 
971333489 

 

 Serveis en restauració HOT22 
 Cuina i gastronomia HOT 21 
 Gestió Administrativa ADG21 

   IES Marc 
Ferrer 
971322071 

 

 Forja artística 

 Assistència al producte gràfic  imprès 

   Escola d’  Arts 
971301228 

 Modelisme  d’indumentària 
 Moblament 
 Ebenisteria artístic 

 

 


