I T I N E R A R I S F O R M AT I U S : B AT X I L L E R AT
U N I V E R S I TAT • G R AU S
BRANQUES
DE CONEIXEMENT

Arts
i humanitats

Ciències
socials
i jurídiques

Preferència d’accés per
l’alumne que a la Fase
Específica s’hagi examinat
de matèries vinculades
a la branca de coneixements del grau que
vulgui cursar

PAU (Proves d’Accés a la Universitat)
• Fase General. Obligatòria
(validesa indefinida)
• Fase Específica. Opcional
(validesa per als 2 cursos
següents)

Ciències
de la salut

ESTUDIS ARTÍSTICS SUPERIORS

Ciències

Enginyeria i
arquitectura

Preferència d’accés
per l’alumne que hi hagi
cursat un cicle formatiu
adscrit a la branca de
coneixements del grau
que vulgui cursar

Disseny

Conservació
i restauració

Art dramàtic

FORMACIÓ
PROFESSIONAL CICLE
FORMATIU DE GRAU
SUPERIOR CFGS

Títol de tècnic de la modalitat que
és vol cursar i prova específica
d’accés en algunes modalitats

Música

Accés directe amb
un títol de Tècnic
Superior de FP que
es correspongui amb
una de les especialitats
de Disseny

TÍTOL DE TÈCNIC SUPERIOR
ENSENYAMENTS
ESPORTIUS CICLE
FORMATIU DE GRAU
SUPERIOR CFGS

Dansa

ENSENYAMENTS
ARTÍSTICS CICLE
FORMATIU DE GRAU
SUPERIOR CFGS

Prova específica d’accés
per a cada especialitat
d’estudis artístics superiors
A música i dansa es valora
el títol professional

Prova específica d’accés.
Accés directe amb el batxillerat d’arts
o el batxillerat d’altres modalitats si s’han
cursat 3 matèries de la via d’arts plàstiques

TÍTOL DE BATXILLERAT
MODALITATS DE BATXILLERAT

TÍTOL DE TÈCNIC
Cicles Formatius de Grau
Mitjà de Formació
Professional, ensenyaments
d’esports i artístics CFGM

HUMANITATS I
CIÈNCIES SOCIALS

CIÈNCIES
I TECNOLOGIA

ARTS
• Via imatge arts plàstiques i disseny
• Via música, dansa i arts escèniques

Amb el títol
professional i si se
superen les matèries
comunes del batxillerat,
s’obté el títol de
“batxillerat musical” o
“batxillerat de dansa”

TÍTOL
PROFESSIONAL

TÍTOL DE GRADUAT/ADA EN ESO
ESO

Ensenyaments
professionals de
música i dansa
(6 cursos)

ITINERARIS FORMATIUS

Currículum de l'etapa
El batxillerat és un cicle format per dos cursos i
s’organitza en tres modalitats (Arts, Ciències i tecnologia, Humanitats i ciències socials).
La modalitat que triïn el primer any es mantindrà,
en principi, durant els dos cursos del cicle.
Els estudis de batxillerat s'estructuren en:
• Part comuna: assignatures comunes i tutoria.
• Part diversificada: matèries pròpies de la modalitat escollida, matèries optatives i treball de
recerca.
L’horari lectiu setmanal és de 30 hores.

MODALITATS
Arts
La modalitat d’arts s’adreça a persones interessades en els fenòmens artístics, caracteritzats
per la sensibilitat, l’expressió i la creativitat; un
alumnat amb inquietuds, tot i que no necessàriament amb un perfil d’intèrpret entorn del món
audiovisual, les arts gràfiques, el disseny, el patronatge, els mitjans de comunicació, la publicitat, les arts escèniques, la producció i gestió
d’empreses del sector cultural o l’animació cultural i social.

BATXILLERAT

A qui s'adreça?
Ciències i tecnologia
La modalitat de ciències i tecnologia s’adreça a
l’alumnat interessat en les ciències experimentals, les matemàtiques, els estudis relacionats
amb continguts cientificosanitaris i el món dels
processos tecnològics i dels materials, instruments, aparells i màquines utilitzats en la producció de béns i serveis.

Humanitats i ciències socials

Aquesta etapa va adreçada convencionalment
als joves entre 16 i 18 anys que tenen superada
l’Educació Secundària Obligatòria (ESO), però
és oberta a persones de qualsevol edat, ja sigui
de forma presencial o a distància.
Per accedir al batxillerat cal satisfer algun dels
requisits següents:
• estar en possessió del títol de graduat/ada en
educació secundària obligatòria;

• estar en possessió del títol de tècnic/a superior per haver superat un cicle formatiu de grau
superior, al qual s'havia accedit mitjançant una
prova d'accés;*
• haver cursat estudis a l’estranger que hagin
estat homologats (o estiguin en tràmit
d’homologació) al títol de graduat/ada en educació secundària, al títol de tècnic/a o equivalent;
• haver cursat altres estudis de plans anteriors
que estiguin homologats als estudis esmentats.

La modalitat d’humanitats i ciències socials s’adreça
a l’alumnat amb inquietuds relacionades amb els
estudis lingüístics i literaris, la filosofia, les manifestacions culturals, les ciències socials, jurídiques,
polítiques i econòmiques, la gestió i administració
pública, la comunicació, les relacions públiques,
la publicitat, el turisme i altres serveis d’oci.

• estar en possessió del títol de tècnic/a per haver superat un cicle formatiu de grau mitjà, al
qual s'havia accedit mitjançant una prova
d'accés;*

ACREDITACIÓ

*En aquests casos en què l’alumnat disposa d’una titulació de formació professional específica d’arts plàstiques i disseny o d’esports, es pot demanar la convalidació de matèries optatives i del treball de recerca.

En acabar aquests estudis, els i les estudiants
que hagin superat totes les matèries cursades
rebran el títol de batxillerat.
Amb el títol de batxillerat es pot accedir a:
• la universitat (un cop aprovades les proves
d’accés),
• un cicle formatiu de grau superior de formació
professional específica, d’arts plàstiques i disseny o d’esports,
• ensenyaments superiors artístics
• el món laboral

