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QUÈ PUC FER EN ACABAR L’ESO?
Des d’ara (4t ESO) fins al moment d’accedir al món laboral pot passar molt o poc temps i
es poden elegir distintes opcions. Molts ja ho teniu clar des de començament de curs,
però sempre va be estar informat de totes les possibilitats.

SI APROVES 4t d’ESO

1) Pots iniciar un dels BATXILLERATS.
OBJECTIUS
-

Proporcionar una formació i educació integral a l’alumnat.
Orientar i preparar per a estudis universitaris.
Orientar i preparar per a la continuïtat d’estudis de formació professional específica
(cicles formatius de grau superior).
Orientar i preparar per desenvolupar les funcions socials i laborals amb
competència i responsabilitat.

CRITERIS D’ACCÉS
Amb el títol de Graduat en Secundària Obligatòria es pot cursar qualsevol modalitat de
Batxillerat .

MODALITATS
Amb la LOMQE el batxillerat s’estructura amb tres modalitats diferents:
a) Ciències.
b) Humanitats i Ciències socials.
c) Arts.
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ORGANITZACIÓ DELS ESTUDIS

El batxillerat consta d’un cicle de dos cursos acadèmics que convencionalment inclouen
els grups d’edat dels 16 als 18 anys.
El currículum de batxillerat consta d’una part comuna, formada per les matèries que han
de cursar tots els alumnes independentment de la modalitat triada, i una part diversificada,
formada per les matèries de modalitat i les matèries optatives (específiques).

a) Assignatures troncals.
* Comunes a totes les modalitats.
Tenen com a finalitat aprofundir en la formació general de l’alumnat i són les que
fan tots els alumnes de batxillerat independentment de la modalitat escollida.
(Assignatures a distribuir entre els dos cursos): Llengua castellana i literatura
Llengua estrangera, Filosofia, Història d’Espanya.
*Troncals de modalitat.
Pretenen proporcionar una formació de caràcter específic relacionada amb la
modalitat escollida .
Són tres assignatures a cada curs per a cada modalitat. La distribució de les
assignatures serà a criteri dels centres.
b) Assignatures específiques.
L’educació física més dues assignatures opcionals.
c) Assignatures de lliure configuració.
Llengua Catalana i literatura i activitats de tutoria.
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L’AVALUACIÓ AL BATXILLERAT

Amb la nova legislació, la promoció de 1r a 2n de Batxillerat serà possible amb un màxim
de dues assignatures suspeses.
El temps permès per cursar el Batxillerat (1r i 2n) és de quatre cursos acadèmics. Per
obtenir el títol és requisit indispensable haver superat totes les matèries.

TITULACIÓ
La titulació que s’obté és la de Batxiller. Per obtenir el títol és requisit indispensable
aprovar una prova final de batxillerat.

ACCÉS A ESTUDIS POSTERIORS
Un cop obtingut el títol de batxillerat, l’alumnat pot completar la seva formació amb els
estudis universitaris o els cicles formatius de grau superior. Per realitzar estudis
universitaris es tindrà en compte la qualificació final obtinguda al batxillerat (que pondera
en un 60% la mitjana de les qualificacions de les assignatures cursades i en un 40 % amb
la qualificació de l’avaluació final de batxillerat.). Malgrat tot, les universitats poden establir
altres procediments complementaris d’admissió.
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RELACIÓ DE MATÈRIES DE SEGON QUE REQUEREIXEN CONEIXEMENTS PREVIS
DE MATÈRIES DE PRIMER PER PODER SER CURSADES
Matèries de segon
Llengua castellana i literatura II
Llengua catalana i literatura II
Llengua estrangera II
Dibuix artístic II
Dibuix tècnic II
Taller de volum
Anàlisi musical II
Grec II
Llatí II
Matemàtiques aplicades a les ciències
socials II
Matemàtiques II
Tecnologia industrial II
Segona llengua estrangera II
Física
Química
Electrotècnia
Mecànica
Biologia
Geologia
Ciències de la terra i mediambientals
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Matèries de primer
Llengua castellana i literatura I
Llengua catalana i literatura I
Llengua estrangera I
Dibuix artístic I
Dibuix tècnic I
Volum
Anàlisi musical I
Grec I
Llatí I
Matemàtiques aplicades a les ciències
socials I
Matemàtiques I
Tecnologia industrial I
Segona llengua estrangera I
Física i química
Física i química
Física i química
Física i química
Biologia i geologia
Biologia i geologia
Biologia i geologia
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ADSCRIPCIÓ DE LES MATÈRIES
A LES BRANQUES DE CONEIXEMENT UNIVERSITARI (ESTUDIS DE GRAU)

Arts i Humanitats

Ciències jurídiques i socials

Anàlisi musical II.

Anàlisi musical II.

Anatomia aplicada.

Anatomia aplicada.

Arts escèniques.

Arts escèniques.

Cultura audiovisual.

Biologia.

Dibuix artístic II.

Ciències de la terra i mediambientals.

Dibuix tècnic II.

Cultura audiovisual.

Disseny.

Dibuix artístic II.

Economia.

Dibuix tècnic II.

Economia de la empresa.

Disseny.

Geografia.

Economia.

Grec II.

Economia de la empresa.

Història de la música i de la dansa.

Física.

Història de l’Art.

Geografia.

Literatura universal

Grec II.

Llatí II.

Història de la música i de la dansa.

Llenguatge i pràctica musical.

Història de l’Art.

Matemàtiques aplicades a las Ciències

Literatura universal.

socials II.

Llatí II.

Tècniques d’expressió gràfico-plàstica

Llenguatge i pràctica musical.

Volum.

Matemàtiques II.
Matemàtiques aplicades a las Ciències
socials II.
Química.
Tècniques d’expressió gràfico-plàstica.
Volum.
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ADSCRIPCIÓ DE LES MATÈRIES
A LES BRANQUES DE CONEIXEMENT UNIVERSITARI (ESTUDIS DE GRAU)

Ciències

Ciències de la salut

Enginyeria i Arquitectura

Biologia.

Anatomia aplicada.

Biologia.

Ciències de la terra i

Biologia.

Ciències de la terra i

mediambientals.

Ciències de la terra i

mediambientals.

Electrotècnia.

mediambientals.

Dibuix tècnic II.

Física.

Física.

Disseny.

Matemàtiques II.

Matemàtiques II.

Economia.

Química.

Química.

Economia de la empresa.

Tecnologia Industrial II.

Electrotècnia.
Física.
Matemàtiques II.
Química.
Tecnologia Industrial II.
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TITOLS DE GRAU OFICIALS A LA UIB (2014-15)
(Adaptats a l’espai europeu d’educació superior)
Arts i Humanitats

- Història
- Història de l’Art
- Estudis anglesos
- Llengua i Literatura
Espanyoles
-Llengua i Literatura
catalanes.
- Filosofia

Ciències jurídiques i
socials
-
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Educació social.
Pedagogia.
Educació infantil.
Educació primària.
Treball social.
Economia.
Administració
d’empreses
Turisme.
Dret.
Geografia.
Relac. laborals
Administració
d’empreses + Dret
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Ciències

-

Biologia.
Física.
Química.
Bioquímica.

Ciències de la salut

-

Infermeria.
Fisioteràpia.
Psicologia.

Pàg. 10 de 15

Enginyeria i Arquitectura

- Enginyeria d’Edificació
- Matemàtiques
- Enginyeria Electrònica i
Automàtica Industrial
- Enginyeria Informàtica
- Enginyeria Telemàtica
- E. Agroalimentària i del
medi rural.
- Matemàtiques +
Enginyeria Telemàtica

BATXILLERAT INTERNACIONAL

A partir del curs 2012/13 s’imparteix el batxillerat internacional a l’IES Son Pacs. Aquest
batxillerat té com a característiques bàsiques:
-

Estudis d’alt rendiment acadèmic que permeten la mobilitat universitària cap a
altres països.

-

Major nombre d’assignatures que cal cursar distribuïdes en sis àrees de
coneixement ( Llengua i literatura, Llengua estrangera, individus i societat, ciències
experimentals, matemàtiques i arts).

-

Elaboració d’un assaig de teoria del coneixement (monografia relacionada amb el
temari) que l’alumne ha de defensar en finalitzar els dos anys de batxillerat.

-

Realització d’activitats creatives, físiques i altres de serveis a la comunitat
(programa de voluntariat de 150 h.)

-

Major nombre d’hores lectives setmanals. ( 37 a primer curs i 35 a segon).

-

Avaluació interna (per part del professorat del centre) i avaluació per part
d’assessors externs.

-

Criteris de selecció de l’alumnat (expedient acadèmic i entrevista personal amb
l’aspirant).
* Per a més informació podeu consultar amb el Departament d’Orientació
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2) Pots iniciar un CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ.

Objectius
-

Facilitar una formació que prepari per a l’adequat desenvolupament d’una
professió.
Possibilitar la continuïtat dels estudis dins del sistema educatiu per aconseguir una
major qualificació professional.
Apropar l’alumnat a les necessitats reals de qualificació del món productiu i del
mercat de treball.

Criteris d’accés
-

Accés directe amb el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

Durada
-

Un curs escolar més la formació a empreses (1400-1700 h.)
Dos cursos escolars, que inclouen la formació pràctica a les empreses (2000
hores).

Estructura
La formació professional específica es subdivideix en cicles formatius de grau mitjà
(accés amb la titulació d’ESO) i grau superior (accés amb la titulació de Batxillerat).
Tots els cicles formatius s’organitzen en mòduls de formació teòrics i pràctics (cada mòdul
és una assignatura) que es corresponen amb tasques i funcions realitzades a les
empreses. Els continguts són, per tant, exclusivament professionals. Una part de la
formació es realitza als centres educatius i, una altra, a les empreses (mòdul de formació
en centres de treball).
La formació a les empreses (aproximadament un 25% del currículum) té com a finalitat
complementar l’adquisició per part dels alumnes de la competència professional assolida
al centre educatiu. Aquest primer contacte amb el món productiu afavoreix la inserció
laboral.
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Els diferents cicles formatius, tant de grau mitjà o superior, s’agrupen en les següents
famílies professionals:
1.- Agràries.
2.- Activitats físico-esportives.
3,. Activitats marítimo-pesqueres.
4.- Administració i gestió
5.- Arts gràfiques.
6.- Comerç i màrqueting.
7.- Comunicació, imatge i so.
8.- Edificació i obra civil.
9.- Electricitat i electrònica.
10.- Fabricació mecànica.
11.- Fusta ,moble i suro.
12.- Hoteleria i turisme.
13.- Imatge personal.
14.- Indústries alimentàries.
15.- Informàtica i comunicacions.
16.- Transport i manteniment de vehicles autopropulsats.
17.- Manteniment i serveis a la producció.
18.- Química.
19.- Sanitat.
20.- Serveis socioculturals i a la comunitat.
21.- Tèxtil, confecció i pell.
22.- Vidre i ceràmica.
23 .-Imatge i so.
24.- Instal·lació i manteniment.
25.- Maritimopesquera.

Titulació
En acabar s’obté el títol de Tècnic en la modalitat cursada. Per obtenir el títol és
necessari haver superat tots els mòduls professionals.

Accessos posteriors
-

Accés directe a Batxillerat.
Accés a cicles formatius de grau superior mitjançant prova d’accés.
Accés al món laboral com a professional qualificat.
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EN CAS DE NO APROVAR 4t d’ESO

1) REPETIR CURS.
Correspon a l’Equip docent decidir permetre o no aquesta repetició. Com a criteri general
se sol acceptar aquesta repetició sempre que l’alumne/a tengui 16 anys o menys o hi hagi
indicis suficients per poder creure que, repetint un any, es puguin aconseguir els objectius
propis de l’Ensenyament Secundari i el títol de Graduat en Secundària.

2) FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA
Destinats a alumnes entre 15 i 17 anys i haver cursat 1 r cicle d'ESO (3r d'ESO) i
excepcionalment 2n d'ESO.
Duració 2000 hores equivalent a dos cursos acadèmics.
Obtenció del títol professional bàsic que li permet accedir als cicles formatius de grau
mitjà.
El títol professional bàsic tendrà els mateixos efectes laborals que el títol de GESO per
l'accés a lllocs de feina públics i privats.
3) FORMACIÓ OCUPACIONAL.
Són cursos gratuïts que es fan fora de les institucions acadèmiques, generalment
organitzats pel SOIB (Servei d'ocupació de les Illes Balears). Per poder realitzar aquests
cursos és necessari tenir més de 16 anys, estar apuntat com a aturat a l’Oficina
d’Ocupació i ser seleccionat per realitzar-ho.
Els cursos de Formació ocupacional preparen per a l’aprenentatge de diferents oficis.
Pretenen capacitar l’alumne per accedir a un lloc de treball.
Hi ha cursos durant l’hivern i també d’estiu (els terminis d’inscripció per aquests darrers
solen esser a finals d’abril). També hi ha Ajuntaments i Institucions Públiques que
ofereixen cursos de Formació Ocupacional.

4) CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ.
Mitjançant prova d’accés, si compleixes algunes de les següents condicions:
- Tens 17 anys o els compleixes dins l’any natural de celebració de la prova.
- Un any d’experiència laboral (demostrable mitjançant certificació).
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5) EDUCACIÓ SECUNDÀRIA PER A PERSONES ADULTES.
A les modalitats presencial i a distància s’hi poden presentar les persones majors de 18
anys i les que els compleixen al llarg de l’any en que es matriculen. A la vegada, s’hi
poden apuntar les persones majors de 16 anys que tenen un contracte laboral.
Es fa una valoració inicial de l’alumnat, que consta d’una revisió de l’expedient acadèmic i
d’una prova de nivell per mesurar els coneixements inicials.

6) MÓN LABORAL .
Si tens 16 anys complits a final de curs, pots deixar els estudis i, si aquesta és la teva
opció, intentar incorporar-te (sense el títol de Graduat en Secundària) al món laboral com
a treballador “no qualificat”. Hi accediries, per tant, sense cap tipus de qualificació
professional ni la formació bàsica necessària per al desenvolupament de qualsevol
professió. Evidentment, aquesta és l’opció menys recomanable.

Webs d’interès
WWW.weib.caib.es

www.formacioprofessional.caib.es
www.uib.cat
www.infojove.caib.es
www.xtec.cat
www.iesllompart.cat
www.iesmadinamayurqa.net
www.iesjmthomas.com
www.iessonpacs.cat
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