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ORIENTACIÓ ACADÈMICA
BATXILLERAT
El Batxillerat segons la LOMQE
Estructura del Batxillerat
El Batxillerat forma part de l’educació secundària postobligatòria i comprèn
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 tenguin una avaluació negativa en una o dues matèries com
a màxim. En tot cas, s’hauran de matricular, en segon curs, de les matèries
pendents de primer.
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
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matèries superades o optar per repetir el curs complet. Els alumnes
menors d’edat que optin per no repetir el curs en la seva totalitat han de
disposar

de

l’autorització

per

escrit

dels

seus pares o tutors legals; aquesta autorització s’ha d’afegir a l’expedient
acadèmic.
Anul·lació de matrícula
L’alumnat de batxillerat podrà sol·licitar al director/a del centre l’anulació de
la matrícula abans de finalitzar el mes d’abril, perz 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 matriculat l’alumne/a.
ESTRUCTURA DEL BATXILLERAT
PRIMER DE BATXILLERAT
MATÈRIES OBLIGATÒRIES:
Filosofia (3h.)
Llengua

castellana

Llengua

catalana

i
i

literatura

I

literatura

I

(2.5h)
(2.5h.)

Anglès I (3h.)
Educació física(2h.)
Tutoria (1h.)

MODALITAT DE
CIÈNCIES

MODALITAT
LLATÍ I

MODALITAT DE
CIÈNCIES SOCIALS
MATEMÀTIQUES APLICADES
A LES CCSS I

Triar dues entre :

Triar dues entre :

D’HUMANITATS

MATEMÀTIQUES I
Triar dues entre :
□ BIOLOGIA I
GEOLOGIA

□ ECONOMIA

□ ECONOMIA

□ GREC I

□ DIBUIX TÈCNIC I

□ GREC I

□ H. MÓN CONTEMPORANI

□ FÍSICA I QUÍMICA

□ LITERATURA UNIVERSAL

□ 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
MATEMÀTIQUES II
Triar dues entre :

□ BIOLOGIA
□ GEOLOGIA
□ FÍSICA
□ QUÍMICA
□ DIBUIX TÈCNIC II

MODALITAT

D’HUMANITATS
LLATÍ II

MODALITAT DE
CIÈNCIES SOCIALS
MATEMÀTIQUES APLICADES A
LES CS II

Triar dues entre :
Triar dues entre :

□ ECONOMIA DE L’EMPRESA
□ GREC II
□ GEOGRAFIA
□ HITÒRIA DE L’ART

□ ECONOMIA DE L’EMPRESA
□ GREC II
□ GEOGRAFIA
□ HITÒRIA DE L’ART

Departament Orientació

POAP
2019/2020

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 el Batxillerat?
A. En cas de tenir el títol de Batxillerat
a) 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.

b) Cicles formatius de grau superior
Amb el títol de batxillerat tens accés directe als CFGS sense cap prova. En
alguns casos es pot exigir ( o pot ser prioritari per a l’obtenció de
plaça) haver cursat una determinada modalitat o assignatura.
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S'hi pot accedir per tres camins:
-

Amb el títol de batxillerat

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
-

Havent superat un CFGM



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, encara que poden millorar la
nota d’accés realitzat la part d’admissió a la PBAU.



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.

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.
A l’annex 1 podeu veure l’Oferta Formativa del proper curs 2019/2020
Eivissa i Formentera.

a
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c) Estudis universitaris
S'hi pot accedir:
- Amb el títol de tècnic superior d'algun cicle formatiu de grau
superior.
-

Amb el títol de batxillerat i la superació d'una prova d'accés

(PBAU).
- Amb més de 25 anys i la superació d’una prova d’accés
- Amb més de 40 anys i l’acreditació d’experiència laboral
-

Amb més de 45 anys i la superació d’una prova d’accés i una entrevista

personal
Les titulacions universitàries s’estructuren en dos nivells -grau i postgrauque comprenen tres cicles. El primer nivell és bàsic i s’anomena de grau. El
segon i tercer cicle són de postgrau i es denominen màster i doctorat,
respectivament.
Els estudis de grau comprenen ensenyaments bàsics i de formació general i
altres orientats a la preparació per a l’exercici d’activitats professionals.
Els estudis de màster ofereixen una formació avançada -de caràcter
específic o multidisciplinari- dirigida a una especialització acadèmica o
professional

o

a promoure la iniciació en tasques investigadores. Poden

constar d’entre 60 i 120 crèdits ECTS (un o dos anys).
Els

estudis

de

doctorat

comprenen

un

període

de

formació

de 60

crèdits (obtingut d’un programa de doctorat o de dos màsters) i un període
d’investigació que culmina en l’elaboració una tesis doctoral. Tendrà una durada
mitjana de tres a quatre anys.
Per accedir als títols de màster o doctorat caldrà disposar del títol de grau.
ESTUDIS DE GRAU
● Pla d’estudis. Cada universitat ha d’elaborar el seu pla d’estudis i dissenyar
les titulacions que vol impartir i que han de complir un continguts mínims
establerts pel Ministeri d’Educació i Cultura. Una vegada que el MEC
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comprovi la idoneïtat dels estudis, és cada comunitat autònoma qui implanta el
títol.
● Durada. Amb l'EEES (Espai Europeu d'Educació Superior) gairebé tots
Els estudis de grau tenen una durada de 4 anys i consten de 240 crèdits.
S’exceptuen d'Arquitectura, Arquitectura tècnica, Medicina i Veterinària
que assoleixen una estructura específica marcada directament des de
Brussel·les i, per tant, les universitats no tenen llibertat per elaborar els
seus plans d’estudi.
●

Crèdits. Els estudis de grau consten de 240crèds anomenats ECTS

(European Credit Transfer and Acumulation System) que es reparteixen en
quatre anys (60 crèdits per any). Els estudis que venen marcats per la UE
contenen 360 crèdits (Medicina, 6 anys), 300 crèdits (Arquitectura i
Veterinària, 5 anys) i 240 crèdits (Arquitectura tècnica, 4 anys). Un crèdit
europeu suposa 25-30 hores de treball-estudi.
● Unitat. Els nous estudis universitaris tenen una estructura comuna als
46 països que, en el moment de redactar aquesta informació, han signat
l'acord. Seran compatibles en aquests 46 països. S'afavoreix, per tant,
la mobilitat d'estudiants dins aquest territori.
● Metodologia. Canvia la forma d'aprendre i d’ensenyar. L'aprenentatge
estarà basat fonamentalment en el treball de l'alumnat i en les
competències

o

els

resultats

d’aprenentatge.

L’autonomia

de

les

universitats i la interacció alumne-professor seran factors clau en oposició
als antics plans d'estudis, rígids i les lliçons
merament

expositives -basades

en

magistrals.

la transmissió de coneixement- han

de ser substituïdes per metodologies més actives:
treball

cooperatiu

i

en

grup,

Les metodologies

aprenentatge

seminaris, tallers,

en problemes. S’aplicaran

tècniques didàctiques d’innovació docent que fomentin el treball autònom on
l’estudiant assumeixi un major protagonisme en l’ensenyament i deixi de ser
només receptor del saber que el professorat li transmet oralment; per altra
part, s’incorporaran, també, tècniques d’avaluació alternatives a les
tradicionals.
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● Àrees. S’estableixen cinc àrees de coneixement: Arts i humanitats,
Ciències, Ciències de la Salut, Ciències socials i jurídiques i Enginyeria i
arquitectura.
● Canvi de carrera. Serà més fàcil atès que cada títol comprendrà 60 crèdits
de matèries comunes dins la seva àrea de coneixement. Per exemple, un
alumne de medicina cursarà a primer assignatures comunes a un altre
alumne que fa infermeria, posat que ambdós estudis estan dins la branca de
Ciències de la salut.
A partir de segon curs, s’anirà aprofundint dins la carrera específica.
D’aquesta manera, un alumne podrà canviar de carrera sense penalitzacions
i es reduirà l’abandonament als primers anys universitaris, ocasionat -moltes
vegades- perquè l’elecció no ha estat d’acord amb els seus interessos o
expectatives. Per tant, després de primer es podrà canviar de carrera
sense perdre l’any ja que es convalidaran les matèries cursades.
● Projecte. L’estudiant haurà d’elaborar un projecte o treball de fi de grau.
● Estranger. Un dels objectius és que els estudiants passin, almenys, un
semestre en una universitat estrangera.

La Prova d'accés a la universitat (PBAU)
La prova de batxillerat per a l'accés a la Universitat (PBAU) és la prova
d'accés destinada a atorgar un requisit d’accés a les persones amb el títol de
batxiller i no és necessària per obtenir el títol. L’han de fer exclusivament
els estudiants que vulguin accedir a estudis universitaris.
Aquesta prova versarà sobre les matèries generals cursades del bloc de les
assignatures troncals de segon curs de batxillerat.
Les convocatòries anuals per a la PBAU són al juny (aquest curs els dies 7,8 i 9
de juliol) i en el mes de setembre, encara estan per definir. Més informació a
https://estudis.uib.cat/grau/acces/batxiller/

La prova té dues parts, una fase d’accés i una fase d’admissió
El bloc d’accés, obligatori per obtenir una nota d’accés a la universitat, consta
de les matèries troncals generals següents:


Història d'Espanya
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Llengua Castellana i Literatura II



Llengua Catalana i Literatura II



La matèria de primera Llengua Estrangera II (Anglès)



Matèria de modalitat cursada:


Matemàtiques II, per a la modalitat de Ciències*



Llatí II, per a l’itinerari d’Humanitats*



Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, per a l’itinerari
de Ciències Socials*



Fonaments de l’Art II, per a la modalitat d’Arts*

El bloc d’admissió és de caràcter voluntari i té per objecte l'avaluació dels
coneixements i la capacitat de raonament en uns àmbits disciplinaris
concrets relacionats amb els estudis que es pretenen cursar.
En aquest bloc els estudiants podran examinar-se de fins a tres matèries
d’opció del bloc d’assignatures troncals de segon curs de batxillerat.
Cada matèria serà qualificada per separat. La qualificació obtinguda de
cada matèria superada (nota igual o superior a 5 punts) pot servir per
calcular la nota d’admissió si aquesta matèria pondera en el grau.
El bloc d’admissió consta de les següents matèries:


Alemany II



Geografia



Arts Escèniques



Geologia



Biologia



Grec II



Cultura Audiovisual II



Història de l’Art



Dibuix Tècnic II



Història de la Filosofia



Disseny



Llatí II**



Economia de l’Empresa



Matemàtiques II**



Física



Matemàtiques Aplicades a les



Fonaments de l’Art II**



Francès II

Ciències Socials II**


Química

** La matèria de modalitat matriculada en el bloc d'accés ja es
considerarà per a l'admissió i no es pot matricular en el bloc d'admissió
en la mateixa convocatòria.

Departament Orientació

POAP
2019/2020

Els exàmens
Cada examen de la PBAU constarà d’un mínim de 2 preguntes i un màxim de 15.
En cadascun dels exàmens s'oferirà a l'alumnat dues opcions, d'entre les quals
se'n triarà una.
L’horari i la durada dels exàmens els determinarà la Comissió Organitzadora,
tot respectant les següents restriccions:
a. Els exàmens de la PBAU han de tenir una durada màxima de 90 minuts.
b. S’ha d’establir un interval mínim de trenta minuts entre el final d’un
examen i l’inici del següent.
Els exàmens són anònims i no poden tenir cap marca d’identificació personal.
Per accedir a l'aula d'examen, els alumnes hauran de portar en lloc
visible el document nacional d'identitat i els professors responsables de
l'aula o el personal de suport hauran de validar la seva identitat.
Qualificació
La nota de la PBAU serà la mitjana de les qualificacions dels exàmens
realitzats, corresponent a les matqries que integren el bloc d’accés.
Nota d’accés
Si l’alumne obté una nota de la PBAU igual o superior a 4 punts, aleshores es
podrà calcular la nota d’accés de la següent forma:
La nota d’accés serà la ponderació del 40 per cent la nota de la PBAU i un 60
per cent la qualificació final de l’etapa de batxillerat.
Nota d’accés =0.6x QEB + 0.4x QPBAU
On:
QEB: Qualificació final de l’etapa de batxillerat
QPBAU: Qualificació de la PBAU
L'estudiant tindrà accés a la Universitat si la nota d’accés és igual o
superior a 5 punts.
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La superació del bloc d’accés té vigència per a qualsevol convocatòria. En el
supòsit que es presenti en diferents convocatòries per millorar nota,
només es considerarà la qualificació més alta obtinguda de tot el bloc en
conjunt.
Nota d'admissió
Per a la UIB, la nota d’admissió és el resultat de la suma de la nota d’accés i la
nota específica, si escau.
Aquesta nota és la que es tindrà en compte per establir l’ordre de prelació de
les sol·licituds per a l’admissió als estudis universitaris oficials de grau a la
UIB. El càlcul d’aquesta nota el farà la UIB en el moment d’adjudicar les places
en funció dels paràmetres de ponderació establerts i els estudis sol·licitats en
aquesta universitat.
Nota específica
A la UIB, a la nota específica es tindrà en compte les dues millors
notes ponderades entre les matèries del bloc d’admissió i la matèria de
modalitat del bloc d’accés.
El valor de la nota específica serà un valor entre 0 i 4 punts calculats de la
següent forma:
a*M1 + bM2

on:
M1 i M2 són les qualificacions de dues matèries superades (puntuació igual o
superior a 5 que proporcionen millor nota d’admissió.
a i b són els coeficients de ponderació de les matèries corresponents a les
qualificacions M1 i M2 en el grau pel qual es calcula la nota d’admissió.
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Podeu consultar els paràmetres de ponderació d’altres universitats a
llocs com la pàgina :
http://yaq.es/reportajes/parametros-ponderacion-selectividadasignaturas-fase- especifica
Preinscripció universitària
Tan si vols anar a la UIB com a una altra Universitat hauràs d’estar
pendent de les dates ja que varien d’una Universitat a l’altra.
Per realitzar qualsevol carrera universitària hauràs de fer
una preinscripció obligatòriament. Així que informa’t bé i no
t’oblidis!. Demana informació a la orientadora o al teu tutor o
tutora a que tenen material al teu abast.
A la pàgina http://yaq.es hi podeu trobar molta informació que us
pot ser molt útil

B. En cas de no tenir el títol de Batxillerat
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.
Batxillerat a Distància
No és necessari anar a classe, encara que és recomanable anar a les
tutories per resoldre dubtes, contactar amb el professorat...
On es pot cursar? A l’IES Sant Maria d’Eivissa . Av. Ignasi Wallis,
33.Eivissa.

Trobareu

més

ahttp://www.iessantamariadeivissa.com apartat Estudis: B.A.D

informació
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I A Institut d’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB).
Pots trobar informació a http://iedib.net/

Adreça electrònica :

info@iedib.net .
Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM)
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.)

Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS)
S’hi pot accedir:
- Amb el títol de Batxillerat
- Amb la superació d'una prova d'accés, si es compleix una de les
següents condicions:
a) Tenir 18

anys

i

tenir

el

títol

de tècnic

d'un

cicle

formatiu de grau mitjà de la mateixa família professional que
el cicle formatiu de grau superior.
b) Tenir 19

anys

o

complir-los

dins

l’any

natural

de

realització de la prova.
- Amb el títol de tècnic (havent superat un CFGM)
LA PROVA D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
Si no tens el Títol de Batxillerat i vols accedir a un Cicle Formatiu de
Grau Superior pots fer una prova d’accés.
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Requisits: Complir els 19 anys dins l'any natural actual i no disposar del
títol de Batxillerat.
Habitualment, la inscripció es fa al mes de març o abril (enguany del 4 al
18 de març) i els exàmens, al mes de maig (6 de maig).
Els continguts de la prova s’agrupen en tres parts :
 Part comuna: Valora la capacitat de raonament i d’expressió
escrita. Els continguts inclosos en aquesta part han de
recollir els aspectes més instrumentals del batxillerat. Les
matèries de referència són:
o Llengua castellana
o Llengua catalana
o Llengua estrangera: anglès


Part específica. Valora les capacitats de base referents al camp
professional de què es tracti, i ha de versar sobre els
coneixements bàsics de les matèries de referència per a cada
cicle. L’aspirant s’ha d’examinar de dues matèries d’entre les cinc
possibles .

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.

Altres estudis
ENSENYAMENTS PROFESSIONALS D’ARTS PLÀSTIQUES I
DISSENY
Escola d’Art: Cicles Formatius de Grau Mitjà :
Assistència al producte gràfic imprès.

Forja artística,

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.
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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

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 departament
d’Orientació o al BOIB 31 de dia 12 de marçfile:///C:/Users/AcerPC/Downloads/Resoluci%C3%B3%20Calendari%20admissi%C3%B3%20%20i%20matr%C3%
ADcula%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
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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
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
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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.
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/
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
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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,
esports, Informàtica, Idiomes, Auxiliar de vol, Fotografia ...

Monitor

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.
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
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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

Adreces d’internet que et poden ajudar
Informació des de la pàgina del MEC http://www.educacion.es.
Qué estudiar y dónde en la universidad (QEDU) MEC
https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/compBdDo;jsessionid=477F3D
ABECE F4AE826AA24746AE4C0E6 o simplement posant al buscador
google:QEDU
Informació beques: http:// www.becas.com
Universitat de les Illes Balears UIB: http://www.uib.cat/
Formació Professional Illes Balears:http://fp.caib.es
Formació professional Estatal: http://todofp.es/
Informació Catalunya: http://queestudiar.gencat.cat/ca/
Informació general sobre l’accés a les universitats catalanes:
https://accesnet.gencat.cat
SOIB: www.soib.es
Més informació a:
http://www.entreest
udiantes.com
http://www.uranking.es/
http://yaq.es/
http://www.universia.es,
http://www.orientacionescolar.com
http://www.tugueb.com/e_campus/universidades/universi
dades1.html
,
http://www.educaweb.com/,
Si no saps que estudiar, pot ser aquestes pàgines et
poden ajudar a decidir-te:
http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/ . Orientació.
http://www.educaweb.cat/orientacio/interessos-professionals/
.
Qüestionari GR comença el teu Gran Recorregut pel món dels estudis i
de les professions
https://www.educaweb.cat/continguts/educatius/
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Altres dades d’interès
Sant Antoni
Centre d’Informació Jove (PUNT JOVE): 971803163 c/Ramon i Cajal, 19
baixos. Edifici “Espai Jove”.Informació sobre beques, preinscripcions
universitat,... www.santantoni.net
Eivissa (VILA)
Punt Jove. Al 3r pis de l’antiga seu de la Universitat al C/ Bes
Illes Balears
UIB. Informació: 971172939 ( directe)- 971173000 i 971173001 (
centraleta).
Secció d'alumnes: 971173407 - 971173409.
Per internet, http://www.uib.es
Centre d'informació per a la Joventut. Carrer Jeroni Antich, 5 baixos.
Palma.
Telèfons: 971 176 600
Per internet, http://infojove.caib.es e-mail: estudis@bitel.es i
infojove@bitel.es
Tenen informació d'allotjaments de tota Espanya, beques, universitats,...
UNIVERSITATS DE CATALUNYA
Actualment existeixen a Catalunya les següents universitats:
Públiques: Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB) a Bellaterra, la Universitat Politècnica de
Catalunya(UPC), la Universitat Pompeu Fabra(UPF), la Universitat de
Girona (UdG), la Universitat de Lleida (UdL) i la Universitat Rovira i
Virgili de Tarragona (URV).
Privades: la Universitat Ramon Llull (URL), la Universitat de
Vic (Fa la preinscripció amb les públiques - UV) i la
Universitat
Internacional
de Catalunya (UIC);Universitat
Oberta de Catalunya (UOC), que ofereix ensenyament
universitaris no presencials.
Telèfon informació Universitats a Catalunya 935526707
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UNIVERSITATS PRIVADES DE L'ESTAT ESPANYOL
Alfonso X el Sabio de Madrid, Antonio de Nebrija de Madrid,
Deusto de Bilbao, Europea de Madrid (CEES), Francisco de
Vitoria de Madrid.
Universitat de Navarra,
Pontifícia de Salamanca,

Pontifícia

de

Comillas

de

Madrid,

San Pablo-CEU de Madrid i de València, SEK de Segòvia , Vic de
Barcelona ...
ALLOTJAMENTS A CATALUNYA

Col·legis majors de Barcelona
. Penyafort-Monserrat (mixt): Av Diagonal, 643 - 08028 Barcelona - Tel.
93 330 87 11
. Ramon Llull (mixt): C. del Comte d’Urgell, 187 - 08036 Barcelona - Tel.
934 30 84 00
. Sant Jordi (masculí): C. Mestre Nicolau, 13 - 08021 Barcelona - Tel. 93
201 66 00
. La Salle (mas): C. de Reus, 20 - 08022 Barcelona. Tel. 93 211 02 28.
. Monterols (mas): C de Corint, 3 - 08006 Barcelona - Tel. 93 201 47 77
. Montseny (mas): C Portolà, 6 - 08023 Barcelona - Tel. 93 211 21 98
. Pedralbes (mas): Av. Pearson, 27-29 - 08034 Barcelona - Tel. 93 280 63
13
. Lestonnac (femení): C. d’Aragó, 284 - 08009 Barcelona - Tel. 93 215 99
12
. Mater Salvatoris (fem): C. de l’Emancipació, 33 - 08022 Barcelona - Tel.
93 212 69 00
. Sagrat Cor (fem): C. de l’Hort de la Vila, 46 - 08017 Barcelona - Tel. 93
203 95 50 . Bonaigua (fem):C. Aviadors Giménez i Iglesias, 3 - 08034
Barcelona - Tel. 93 204 91 08
Vila Universitària de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bellaterra.
Tel.
93 580 30 95
Residència de la Universitat Politècnica de Catalunya. Barcelona. Tel. 93
306 53 66
Altres fonts d'informació
Turisme Juvenil de Catalunya, S.A. Tel. 93 483 83 63
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Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya. Tel. 93 583 83
83
Informació per a la Joventut de la C.A.I.B. Internet
http://www.infojove.caib.es

Si tens algun dubte pregunta al teu tutor o tutora o vine al
Departament d’Orientació.
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Annex .Oferta Cicles Formatius
2019/2020

Eivissa

i

Formentera

curs

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

CENTRE

Instal·lacions de producció de calor IMA
21
Instal·lacions de telecomunicacions
ELE22
Cuina i Gastronomia HOT 21
Serveis en Restauració HOT22

CFGS

IES Isidor Macabich
971314672
.

Electromecànica de vehicles automòbils
TMV 22
Instal·lacions elèctriques i automàtiques

Guia, informació i assistències
turístiques HOT33
Automatització i robòtica industrial ELE
34
Agències de viatges i gestió
d’esdeveniments HOT 32

ELE21
Gestió Administrativa ADG21
Activitats comercials COM21

IES Sa Blancadona
971310862

Sistemes microinformàtics i xarxes IFC21

IES Sa Colomina
971316209

Sistemes microinformàtics i xarxes IFC21

IES Santa Maria
971191551

Gestió administrativa ADG21

IES Quartó de Portmany
971343101

Administració de sistemes informàtics
en xarxa IFC31

Administració I finances ADG31
Educació infantil SSC31

Conducció d’activitats fisicoesportives en

Dietètica SAN 32

el medi natural ADF21

Integració social SSC32
Ensenyament i animació

Perruqueria I cosmètica

capilar.

socioesportiva AFD31

IMP22
Farmàcia i parafarmàcia SAN 22
Cures auxiliars d’infermeria SAN 23

IES Algarb
971306866

Atenció a persones en situació de
dependència SSC 21
Cuina i Gastronomia HOT21
.

Administració I finances ADG31
Màrqueting i publicitat COM 31

Forneria, rebosteria i confiteria INA 21
Producció agroecològica AGA21
Jardineria i Floristeria AGA 23
Pesca I navegació litoral MAP 24

IES Sa Serra
971348423
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
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Escola d’ Arts
971301228

Modelisme d’indumentària
Moblament
Ebenisteria artístic

Annex 2
Adscripció de matèries de modalitat a les branques de coneixement
dels estudis de grau

Departament Orientació

POAP
2019/2020

Branca d'arts i humanitats



A continuació pots trobar tot el
llistat de graus previstos pel curs
2019-2020 a les diferents
universitats catalanes:





























Grau en Anglès
Grau en Animació
Grau en Antropologia i
Evolució Humana (Virtual o
semipresencial)
Grau en Arqueologia
Grau en Arts
Grau en Arts Digitals
Grau en Arts Escèniques
Grau en Arts i Disseny
"Massana"
Grau en Belles Arts
Grau en Ciències de
l'Antiguitat
Grau en Cinematografia
"ESCAC"
Grau
en
Comunicació
Cultural
Grau en Comunicació i
Periodisme Audiovisuals
Grau en Conservació Restauració
de
Béns
Culturals
Grau en Creació Artística
per a Videojocs i Jocs
Aplicats
Grau en Disseny
Grau en Disseny "BAU"
Grau en Disseny "Eina"
Grau en Disseny "Elisava"



















Grau
en
Disseny
"UNIBA" (Modalitat
a
distància)
Grau en Disseny i Creació
Digitals
Grau en Disseny, Animació
i Art Digital
Grau
en
Economia
/
Filosofia (Simultaneïtat)
Grau en Estudis Anglesos
Grau
en
Estudis
Anglesos (Docència
en
Anglès)
Grau
en
Estudis
Anglesos / Llengües
Aplicades
i
Traducció (Simultaneïtat)
Grau en Estudis Àrabs i
Hebreus
Grau en Estudis d'Anglès i
Català
Grau en Estudis d'Anglès i
de Clàssiques
Grau en Estudis d'Anglès i
Espanyol
Grau en Estudis d'Anglès i
Francès
Grau en Estudis d'Àsia
Oriental -JaponèsGrau en Estudis d'Àsia
Oriental -XinèsGrau en Estudis de Català i
Espanyol
Grau en Estudis Francesos
Grau en Estudis Literaris
Grau en Filologia Catalana
Grau en Filologia Catalana i
Estudis Occitans
Grau en Filologia Catalana i
Estudis
Occitans
/
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Llengües
Aplicades
i
Traducció (Simultaneïtat)
Grau en Filologia Clàssica
Grau en Filologia Hispànica
Grau en Filologia Hispànica
/ Llengües Aplicades i
Traducció (Simultaneïtat)
Grau en Filosofia
Grau en Filosofia, Política i
Economia
Grau en Geografia
Grau
en
Geografia,
Ordenació del Territori i
Gestió del Medi Ambient
Grau en Història
Grau en Història / Història
de
l'Art
i
Arqueologia (Agrupació)
Grau en Història de l'Art
Grau en Història de l'Art i
Gestió
del
Patrimoni
Artístic
Grau
en
Història,
Geografia i Història de
l'Art
Grau en Humanitats
Grau en Humanitats i
Estudis Culturals
Grau en Lingüística
Grau
en
Llengua
i
Literatura Catalanes

Branca de
jurídiques

ciències

socials

i



















Grau
en
Llengua
i
Literatura Espanyoles
Grau
en
Llengua
i
Literatura Hispàniques
Grau en Llengües Aplicades
Grau en Llengües Aplicades
/
Traducció
i
Interpretació
-Anglès(Simultaneïtat)
Grau
en
Llengües
i
Literatures Modernes
Grau
en
Llengües
Romàniques i les seves
Literatures
Grau en Musicologia
Grau en Producció de
Música i So per a la
Indústria
de
l'Entreteniment
Grau en Traducció
i
Interpretació -AlemanyGrau en Traducció
i
Interpretació -Alemany /
Francès / Llengua de
Signes CatalanaGrau en Traducció
i
Interpretació -AnglèsGrau en Traducció
i
Interpretació -FrancèsGrau
en
Traducció,
Interpretació i Llengües
Aplicades (Semipresencial)

A continuació pots trobar tot el
llistat de graus previstos pel curs
2018-2019 a les diferents
universitats catalanes:
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Grau
en
Estudis
Internacionals d'Economia
i Empresa - International
Business
Economics
(Docència en Anglès)
Grau
en
administració
d'empreses i gestió de la
innovació
Grau en administració i
direcció d'empreses
Grau en antropologia social
i cultural
Grau en ciència política i
gestió pública
Grau en ciències culinàries
i gastronòmiques
Grau
en
ciències
de
l'activitat física i de
l'esport
Grau
en
ciències
empresarials
management
Grau en ciències polítiques
Grau en ciències polítiques
i de l'Administració
Grau en ciències socials
Grau en comptabilitat i
finances
Grau en comunicació
Grau
en
comunicació
audiovisual
Grau
en
comunicació
audiovisual i multimèdia
Grau
en
comunicació
interactiva
Grau en criminologia
Grau en criminologia i
polítiques públiques de
prevenció
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Grau en criminologia i
seguretat
Grau
en
direcció
d'empreses
Grau
en
direcció
d'empreses BBA
Grau
en
direcció
d'empreses tecnològiques
Grau en direcció hotelera
Grau en disseny i innovació
de negocis digitals
Grau en disseny i producció
de videojocs
Grau en dret
Grau en economia
Grau en economia i gestió
Grau en educació infantil
Grau en educació primària
Grau en educació social
Grau
en
empresa
i
tecnologia
Grau
en
empresa
internacional
Grau en estadística
Grau
en
estudis
internacionals d'economia i
empresa / Internacional
Business Economics
Grau
en
Estudis
Socioculturals de Gènere
Grau en filosofia, política i
economia
Grau
en
finances
i
comptabilitat
Grau en geografia
Grau
en
geografia
i
ordenació del territori
Grau en geografia, anàlisis
territorial i sostenibilitat
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Grau en geografia, medi
ambient
i
planificació
territorial
Grau en gestió aeronàutica
Grau en gestió de la
comunicació global
Grau en gestió d'empreses
en comerç i distribució
Grau en gestió en turisme i
hoteleria
Grau en gestió esportiva
Grau en gestió hotelera i
turística
Grau
en
gestió
i
administració pública
Grau en gestió turística i
hotelera
Grau en història, política i
economia
Grau en informació i
documentació
Grau en logística i negocis
marítims
Grau en màrqueting
Grau en màrqueting i
comunicació digital
Grau en màrqueting i
comunicació empresarial
Grau en màrqueting i
comunitats digitals
Grau en màrqueting i
direcció comercial
Grau en màrqueting i
investigació de mercats

Branca de ciències

POAP
2019/2020






















Grau
en
màrqueting
internacional
Grau
en
mitjans
audiovisuals
Grau en multimèdia
Grau
en
negocis
i
màrqueting internacionals
Grau
en
negocis
internacionals
Grau en pedagogia
Grau en periodisme
Grau
en
prevenció
i
seguretat integral
Grau
en
publicitat
i
relacions públiques
Grau
en
publicitat,
màrqueting
i
relacions
públiques
Grau
en
relacions
internacionals
Grau en relacions laborals
Grau en relacions laborals i
ocupació
Grau en relacions laborals i
recursos humans
Grau en seguretat
Grau en sociologia
Grau en treball social
Grau en turisme
Grau
en
Turisme
/
Màrqueting "Mediterrani"
Grau en turisme i oci

A continuació pots trobar tot el
llistat de graus previstos pel curs
2018-2019 a les diferents
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universitats catalanes:

























Grau en
agroecologia
i
sistemes alimentaris
Grau en biologia
Grau en biologia ambiental
Grau 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
G. en enologia
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
Grau Química (Docència en
Anglès)

Branca de ciències de la salut
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A continuació pots trobar tot el
llistat de graus previstos pel curs
2019-2020 a les diferents
universitats catalanes:




















Grau en Bioinformàtica
Grau en Biologia Humana
Grau
en
Ciència
i
Tecnologia dels Aliments
Grau
en
Ciències
Biomèdiques
Grau en Ciències de
l'Activitat Física i de
l'Esport
Grau en Farmàcia
Grau en Fisioteràpia
Grau en Infermeria
Grau en Logopèdia
Grau en Medicina
Grau en Nutrició Humana i
Dietètica
Grau en Odontologia
Grau
en
Òptica
i
Optometria
Grau en Podologia
Grau en Psicologia
Grau
en
Teràpia
Ocupacional
Grau en Veterinària

Branca
d'enginyeria
arquitectura

i

A continuació pots trobar tot el
llistat de graus previstos pel curs
2019-2020 a les diferents
universitats catalanes:

Departament Orientació
























Grau en Arquitectura
Grau
en
Arquitectura
Tècnica i Edificació
Grau en Bioenginyeria
Grau en Ciència de Dades
Aplicada
Grau
en
Ciència
i
Enginyeria de Dades
Grau
en
Ciències
i
Tecnologies Aplicades a
l'Esport i al Fitnes
Grau en Continguts Digitals
Interactius
Grau en Disseny Digital i
Tecnologies Creatives
Grau
en
Disseny
i
Desenvolupament
de
Videojocs
Grau
en
Enginyeria
Agroalimentària
Grau en Enginyeria Agrària
i Alimentària
Grau
en
Enginyeria
Alimentària
Grau
en
Enginyeria
Biomèdica
Grau
en
Enginyeria
Civil (Docència en Anglès)
(Àmbit de Camins, Canals i
Ports)
Grau
en
Enginyeria
Civil (Àmbit de Camins,
Canals i Ports)
Grau
en
Enginyeria
Electrònica Industrial i
Automàtica
Grau
en
Enginyeria
Electrònica
de
Telecomunicació

POAP
2019/2020























Grau
en
Enginyeria
Elèctrica
Grau
en
Enginyeria
Forestal
Grau en Enginyeria Física
Grau
en
Enginyeria
Informàtica
Grau
en
Enginyeria
Informàtica de Gestió i
Sistemes d'Informació
Grau
en
Enginyeria
Matemàtica en Ciència de
Dades
Grau
en
Enginyeria
Mecatrònica
Grau
en
Enginyeria
Mecànica
Grau en Enginyeria Minera
Grau
en
Enginyeria
Química
Grau
en
Enginyeria
d'Automoció
Grau
en
Enginyeria
d'Obres Públiques
Grau en Enginyeria de
Ciències Agronòmiques
Grau en Enginyeria de
Dades
Grau en Enginyeria de
Disseny Industrial
Grau en Enginyeria de
Disseny
Industrial
i
Desenvolupament
del
Producte
Grau en Enginyeria de
Materials
Grau en Enginyeria de
Sistemes Aeroespacials
Grau en Enginyeria de
Sistemes Audiovisuals

Departament Orientació























Grau en Enginyeria de
Sistemes Biològics
Grau en Enginyeria de
Sistemes
TIC (Àmbit
d'Informàtica
i
Comunicacions)
Grau en Enginyeria de
Sistemes i Serveis de
Telecomunicacions
Grau en Enginyeria de
Tecnologies i Serveis de
Telecomunicació
Grau en Enginyeria de
Xarxes de Telecomunicació
Grau en Enginyeria de
l'Automoció
Grau en Enginyeria de
l'Energia
Grau en Enginyeria en
Geoinformació i Geomàtica
Grau en Enginyeria en
Informàtica
Grau en Enginyeria en
Organització Industrial
Grau en Enginyeria en
Sistemes Audiovisuals
Grau en Enginyeria en
Sistemes
i
Tecnologia
Naval
Grau en Enginyeria en
Tecnologies Aeroespacials
Grau en Enginyeria en
Tecnologies Industrials
Grau en Enginyeria en
Vehicles Aeroespacials
Grau
en
Estudis
de
l'Arquitectura
Grau en Gestió de Ciutats
Intel·ligents i Sostenibles

POAP
2019/2020


















Grau en Informàtica i
Serveis
Grau
en
Innovació
i
Seguretat Alimentària
Grau en Matemàtiques
Grau en Multimèdia
Grau
en
Multimèdia.
Aplicacions i Videojocs
Grau
en
Nàutica
i
Transport Marítim
Grau en Paisatgisme
Grau en Pilot d'Aviació
Comercial i Operacions
Aèries
Grau en Prueba
Grau
en
Tecnologies
Industrials
i
Anàlisi
Econòmica (Docència en
Anglès)
Grau
en
Tecnologies
Marines
Grau
en
Tècniques
d'Aplicacions de Software
Grau
en
Tècniques
d'Interacció Digital i de
Computació
Grau en Tècniques de
Desenvolupament
d'Aplicacions Web i Mòbils

