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Volgut/da alumne/a: 
 

Et trobes en un moment decisiu de la teua vida com a estudiant, estàs acabant una etapa i et 

preocupa el decidir sobre la teua futura professió. És necessari que penses sobre la teua manera de ser i et 

vages informant sobre el món acadèmic o professional per a decidir el que més t'interessa. Per a això tens 

encara el que et resta de curs, però has de buscar aquells estudis o professió que et vaja a proporcionar 

més alegria i satisfacció personal.  
 

És un treball personal, però la teua família, els teus professors, la teua orientadora et poden  

informar i ajudar perquè la teua decisió estiga ben argumentada.  
 

Saps que triar estudis o professió és un llarg procés. No esperes arribar a la decisió final de forma 

alegre i immediata. Volem que vages organitzant les teues idees, informant-te més i que t'acostes al sector 

professional que més s'ajuste a la teua forma de ser. Et demanarem que reflexions sobre els teus gustos, 

les teues preferències i interessos respecte a alguna característica personal que has de tindre present al 

decidir-te.  
T'aconsellem seguir els passos següents: 

1.  Anàlisi personal sobre la teua situació acadèmica (com te n'ha anat en els estudis), les teues aptituds 

(el que se't dóna bé), els teus hàbits d'estudi i els teus interessos (el que t'agrada fer) 

2.  Coneixement del Sistema Educatiu: 

 - El Batxillerat: Modalitats i opcions  
 - L'accés a la universitat. La prova PAU 

 - Els Estudis Universitaris. Branques de coneixement i graus adscrits a elles. 

 - Els Cicles Formatius de Grau Mitjà  

3. Reflexió personal: Analitzar tot l'anterior, contrastant amb l'opinió dels teus pares i tutor/a, que et 

coneixen bé 
4. Presa de Decisions: És la teua decisió personal i hauràs de tindre-ho clar abans del moment de realitzar 

la matrícula o reserva de plaça. 
T'animem que seguisques este procés i que realitzes els qüestionaris que et proposem, de manera que si 

ho fas atentament i eres sincer en les respostes obtindràs una orientació que et pot ser molt útil per a la 

presa de decisions 
 

BONA ELECCIÓ! 
Els teus professors. 

---   ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---    ----   ---    ----   ----   ----   ---   ---   ----   ----   ----   ---- --- ---  

Una vegada finalitzat i avaluat el curs les teues possibilitats són les següents: 

 Expedició del títol de Graduat en ESO al juny: (Facilita la teua admissió en Batxillerat o Cicles 

Formatius) Requisit: Tindre totes les matèries de l'etapa  superades.  
 

 Expedició del títol de Graduat en ESO 4ºal juliol:  
Tindre totes les matèries de l'etapa  superades. 
Tindre dos matèries de l'etapa no superades, excepcionalment tres, segons els criteris del claustre. 

 

 Repetició de 4t curs. L'alumnat per al que no es propose l'expedició del títol, podrà romandre un 

altre any en quart curs, sempre que no complisca els 18 anys l'any natural en què inicia este curs. 

 Si ja tens 18 anys i no pots repetir tens l’opció de realitzar una prova extraordinària en Abril si 

t’han quedat  5 o menys assignatures suspeses o presentar-te a les Proves Lliures per a l’obtenció 

del Graduat en ESO. ¡Informa’t! 
 

 Rebre certificat dels estudis realitzats: 
L'alumnat que curse l'Educació Secundària Obligatòria i no obtinga el títol de Graduat en Educació 

Secundària Obligatòria rebrà un Certificat d'Escolaritat en què constaran els anys i matèries cursades. 
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OPCIONS EN FINALITZAR LA ETAPA SECUNDARIA 

  
Amb títol de Graduat en ESO 
 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

Batxillerat.  
 
És una etapa no obligatòria de l'Educació Secundària i s'estructura en dos cursos acadèmics. 

Les seues finalitats són proporcionar-vos una educació i formació integral, intel·lectual i humana, 

així com els coneixements i habilitats que vos permeten exercir les vostres funcions socials i 
laborals amb responsabilitat i competència. Amb el batxiller podeu accedir als estudis següents: 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

En el batxillerat has de triar entre distintes modalitats. Estes modalitats s'estudien en diferents 
centres detallats a continuació: 
 

 

Modalitat de Ciències i Tecnologia: dirigida a l'alumnat interessat per les ciències empíriques, 

les matemàtiques, i els estudis relacionats amb continguts científic sanitaris. 

 

Modalitat d'Humanitats i Ciències Socials: dirigida a l'alumnat interessat per les humanitats 

(llengua, literatura, filosofia, art…) i les ciències socials i econòmiques. 

 

Modalitat d'Arts: dirigida a l'alumnat interessat en les arts. Hi ha dos branques: arts plàstiques, 

imatge i disseny, o arts escèniques, música i dansa. 

 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

BATXILLERAT MON 

LABORAL 

TÍTOL DE GRADUAT EN ESO 

CICLES DE GRAU 
MITJÀ DE ARTS 

PLÀSTIQUES 

 

TÈCNIC 
DEPORTIU 
DE GRAU 
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CICLES  
FORMATIUS  
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superior
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Superiors 

Ceràmica  

Tècnic 
superior 

Ensenyan
ces 

Esportives 

Batxillerat 

Educació 
Universitària 

Ciències i Tecnologia Humanitats i 

Ciències Socials 

Modalitats y vies 

Arts 

Arts 
escèniques 
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Danza 
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plàstiques 
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Disseny 

IES JOSEP DE 
RIBERA 

 

COLEGIO CLARET 
IES JOSÉ DE RIBERA 
IES LLUIS SIMARRO 
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En la següent taula resumim com enllacen les modalitats de Batxillerat amb les 

distintes branques de coneixement i estudis universitaris de grau. 

 

MODALITAT DE BATXILLERAT 
BRANQUES DE 
CONEIXEMENT 

ESTUDIS DE GRAU 
Depèn de la matèria de modalitat de 2n 

de Batxillerat que es trie per a 

examinar-se en les Proves d'Accés a la 

Universitat 

CIÈNCIA I TECNOLOGIA 
 

Dirigit a l'alumnat interessat per les 

Ciències empíriques, les 

Matemàtiques, i els estudis 

relacionats amb continguts científic 

sanitaris. 

CIÈNCIES 
Biologia, Bioquímica i Biomedicina, 

Biotecnologia Ciències Ambientals, 

Física, Matemàtiques, Química. 

CIÈNCIES DE LA 

SALUT 

Ciència i Tecnologia dels aliments, 

Farmàcia, Nutrició i Dietètica, Logopèdia, 

Psicologia, Medicina, Odontologia, Òptica i 

Optometria, Podologia, Infermeria, 

Fisioteràpia, Veterinària… Biologia, 

Biotecnologia, Bioquímica i Biomedicina, 

Ciències ambientals, Física, Matemàtiques, 

Química… 

ENGINYERIA I 

ARQUITECTURA 
 

Totes les especialitats d'Enginyeria i 

Enginyeria de l'Edificació (Arquitectura) 

HUMANITATS I CIÈNCIES 

SOCIALS 
 

Dirigida a l'alumnat interessat per les 

Humanitats (Llengua, Literatura, 

Filosofia, Art…) i les Ciències 

Socials i Econòmiques. 

CIÈNCIES 

SOCIALS I 

JURÍDIQUES 

Belles Arts, Història, Història de l'Art, 

Traducció i Mediació Lingüística, totes les 

filologies. Economia, Ciències Polítiques i 

de l'Administració, Finances i 

Comptabilitat, Turisme, Dret, Treball 

Social, Mestre, Ciències de l'Activitat 

Física i Esportiva, Pedagogia, Periodisme, 

Comunicació audiovisual… 

ART I 

HUMANITATS 

Belles Arts, Història , Història de l'Art, 

Traducció i Mediació Lingüística, totes les 

filologies Dret, Treball Social, Mestre, 

Ciències de l'Activitat Física i Esportiva, 

Pedagogia, Periodisme, Comunicació 

audiovisual… 

ART 
 

Dirigida a alumnes interessats en 

l'escultura, pintura, disseny i allò que 

s'ha relacionat amb Arts Plàstiques. 

ART I 

HUMANITATS 

Belles Arts, Història , Història de l'Art, 

Traducció i Mediació Lingüística, totes les 

filologies. 
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ÀREES DE CONEIXEMENT I APTITUDS 
 

A continuació et presentem les branques de coneixement que estan vinculades als estudis 
superiors. Es recull una breu relació d'estudis i una descripció de les capacitats generals i 
aptitudinals que es requereixen per a aqueixos estudis. 
 

ÀREA SOCIAL, JURÍDICA I 
ECONÒMICA 

Capacitats i aptituds generals: : 

CC. Socials  
CC. Econòmiques i Empresarials 
 CC. de la Informació  
CC. Jurídiques  
CC. de l'Ensenyament 

Sensibilitat social, aptitud per a les relacions i 
contactes interpersonals, capacitat per a parlar 
en públic, fluïdesa verbal i ús del llenguatge, 
raonament i comprensió verbal, memòria 
auditiva i visual, així com capacitat d'anàlisi i de 
negociació, flexibilitat i sentit crític. 

ÀREA D'ARTS I HUMANITATS Capacitats i aptituds generals: : 
 CC. Humanes i del Llenguatge 
Ensenyaments Artístics  
Arts Plàstiques i Disseny 

Sensibilitat humanística, esperit crític i respecte 
pels usos i costums socials, fluïdesa verbal i ús del 
llenguatge, memòria visual i auditiva, capacitat 
de síntesi, d'anàlisi, d'atenció i percepció, 
destresa manual i creativitat 

ÀREA DE CIÈNCIES I CIÈNCIES DE LA 
SALUT 

Capacitats i aptituds generals: : 

 CC. Exactes i Experimentals  
Sanitat 

Capacitat de percepció i atenció, capacitat 
d'anàlisi, síntesi, creació i innovació, rigorositat i 
atenció al detall, memòria visual i auditiva, 
raonament lògic, aptituds numèriques i espacials, 
facilitat d'abstracció, inclinació cap a la 
investigació, gust pels esdeveniments científics, 
interès en el desenvolupament humà i adaptació 
a les noves tecnologies. 

ÀREA D'ESTUDIS TÈCNICS–
Enginyeries 

Capacitats i aptituds generals: : 

 Arquitectura  
Edificació i obra civil 
 Electricitat i electrònica  
Fabricació mecànica 
 Instal·lació i manteniment  
Indústries extractives  
Transport i manteniment de vehicles 

Aptituds mecàniques, capacitat de percepció i 
atenció, de creació i innovació, aptituds espacials, 
capacitat d'anàlisi, sentit pràctic, aptitud 
numèrica, rigorositat i atenció al detall, 
raonament lògic i sentit de l'organització i del 
mètode. 
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Primer de BATXILLERAT CIÈNCIES (LOMCE) 
Decret 51/2018mod. 87/2015 

 

Assignatures 
troncals 
específiques  
 

Hores 
 

13 

Assignatures 
troncals d’opció  

Hores 
 

8 

Assignatures 
específiques 

Hores 
 

8 

Asignatures de 
configuració 
autonòmica  

Hores 
 

4 

Filosofia 
 

3 Física i química 4 Educació física 2 Valencià llengua i 
literatura 

3 

Llengua Castellana i 
literatura (I) 
 

3 Triar-ne 1 entre: 

 Dibuix tècnic 

 Biologia i geologia 

4 Religió 3 
 

Tutoria 1 

Triar-ne 1 entre: 

 Dibuix Artístic I 

 Francés I 

 Tecnologia 
Industrial I 

 Tecnologies de la 
informació i 
comunicació I 

 Llenguatge i 
Pràctica Musical I 

3 

Anglés (I) 
 

3 

Matemàtiques (I) 
 

4 

TOTAL:  
 

33 HORES   
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Primer de BATXILLERAT HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS    (LOMCE)  

Decret 51/2018mod. 87/2015 
Assignatures 
troncals 
específiques  
 

Hores 
 

9 

Assignatures troncals 
d’opció  

Hores 
 

12 

Assignatures 
específiques 

Hores 
 

7 

Assignatures 
de 
configuració 
autonòmica  

Hores 
 

4 

Filosofia 
 

3 Triar-ne 1 entre: 

 Història del mon 
contempòrani 

 Literatura universal 

4  Educació física 2 Valencià llengua i 
literatura 

3 

Llengua Castellana 
i literatura (I) 
 

3  Llatí  Matemàtiques 
aplicades a les 
ciencies socials 

4  Religió 
 
 
 
 

3 
 

Tutoria 1 

Anglés(I) 3  Greg 
 
Itinerari 
Humanitats 

 Economia 
 
Itinerari Ciències 
Socials 

4 Triar-ne 1 entre: 

 Dibuix Artístic I 

 Francés I 

 Tecnologia Industrial I 

 Tecnologies de la 
informació i 
comunicació I 

 Llenguaje i Pràctica 
Musical I 

3  

TOTAL:  33 HORES   
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2n DE BATXILLERAT  LOMCE   Decret 51/2018 mod. 87/2015  
2n DE 
BATXILLERAT 

 troncals 
Específiques  

Troncals d’opció 
(troncals total 24 hores) 

Específiques  (4 hores) Configuració 
autonòmica(4 h.)) 

Ciències  Història de 
Espanya (3) 

 Llengua 
Castellana i 
Literatura II (3) 

 Història de la 
Filosofia (3) 

 Matemàtiques 
II(4) 

 Anglés II (3) 

Triar-ne 2: 

 Biologia  (4) 

 Dibuix tècnic II (4) 

 Física (4) 

 Química (4) 

 Geologia 
 

Cursar 1 

 Anàlisi  Musical II(4) 

 Psicologia(4) 

 Segona llengua 
estrangera II(4) 

 Tecnologia Industrial 
II (4) 

 Tecnologies de la 
informació i 
comunicació II(4) 

 una matèria troncal 
no cursada per 
l’alumne. 

 
 

 Valenciano: 
Llengua y 
Literatura 
(3) 

 Tutoria (1) 
 
 
 
 
 
 
 

 

Humanitats  
i Ciències socials 

 Història de 
Espanya (3) 

 Llengua 
Castellana i 
Literatura II (3) 

 Història de la 
Filosofia (3) 

 Anglés II (3) 
 

 
 

Triar-ne 2: 

 Geografia (4) 

 Història de l’Art(4) 

 Grec II( I. Humanitats)(4) 

 Economia de la Empresa  I. Socials) 
(4) 

 Llatí II (4) 
 

 

Itinerari 
Humanitats 

 Matemàtiques 
aplicades a las 
Ciències Socials II 
(4) 

Itinerari Ciències 
Socials 

Total: 32 hores. La oferta de assignatures específiques variarà segons el centre.
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PROVA D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT PAU 2021 

FASE OBLIGATÒRIA (Obligatòria  i amb validesa indefinida) 

ESTRUCTURA: La fase general constarà de 5 exercicis: 

1. Castellà: Llengua i Literatura II. 

2. Valencià: Llengua i Literatura II. 

3. Història de Espanya  

4. Llengua Estrangera: Ha de ser l’idioma estranger cursat com a primera llengua estrangera 

5. La assignatura de modalitat de 2n de batxillerat amb vinculació a la modalitat de batxillerat (Matemàtiques II, 

Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, Llatí II o Fonaments de l’Art II) 

*Tots els exàmens presentaran 2 opcions diferents entre les quals l'estudiant haurà de triar una i la contestarà completa. 

L’estudiantat s’ha de presentar obligatòriament de l’assignatura troncal general amb vinculació a modalitat que ha cursat com 

a troncal general, i també obligatòriament de l’idioma estranger que ha cursat com a primer idioma estranger. 

DURACIÓ: Cada exercici tindrà una duració de 1h. 30min. 

QUALIFICACIÓ DE CADA EXERCICI: de 0 a 10 punts. 

QUALIFICACIÓ DE LA PART GENERAL: Mitjana aritmètica de les qualificacions en els 5 exercicis. Per a superar 

esta part la mitjana deu ser igual o superior a 4. 

 

"NOTA D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (NAU): *Nota d'accés = 0,6 NMB + 0,4 QFO. Ha de ser 

igual o superior a 5. 
*NMB: Nota Mitjana del Batxillerat  
QFO: Qualificació en la Fase Obligatòria (Ha d'haver obtingut com a mínim 4 punts)  
Amb esta nota ja es pot accedir a qualsevol dels estudis universitaris de grau, dependrà de la nota obtinguda que 

pugam matricular-nos en la carrera desitjada (el màxim seria 10) ." 

FASE VOLUNTÀRIA (Voluntària i amb una validesa de 2 cursos) 

ESTRUCTURA:  

L’estudiantat s’examina en esta fase d’assignatures troncals d’opció de qualsevol modalitat de Batxillerat o de les 3 

troncals generals amb vinculació a modalitat diferents de la que s’examina en la Fase Obligatòria o dels 3 idiomes 

estrangers diferents del que s’examina en la Fase Obligatòria. Pot examinar-se, en aquesta Fase, de les assignatures que 

vulga, les haja cursades o no, fins un màxim de 4.  
Les ponderacions de les assignatures de la fase voluntària o de l’assignatura troncal general de la fase obligatòria amb vinculació 

a modalitat de batxillerat o de l’idioma estranger de la Fase Obligatòria, resultaran de multiplicar el coeficient de ponderació de 0 

o 0,1 o 0,2 per la qualificació de l’examen corresponent, d’acord amb el document de ponderacions  

 

DURACIÓ: Cada exercici tindrà una duració de 1h 30min.  

QUALIFICACIÓ DE CADA EXERCICI: de 0 a 10 punts. Es considerarà superada la matèria quan s'obtinga una 

qualificació igual o superior a 5 punts. 

 
NOTA D'ADMISSIÓ A LES TITULACIONS UNIVERSITÀRIES :  

Per a l'admissió d'alumnes en aquelles carreres en què el nombre de sol·licituds siga superior al nombre de places, les 

universitats públiques utilitzaran per a adjudicar les places, la nota d'admissió calculada basant-se en la fórmula 
següent: 

*Nota d’admissió= 0,6 NMB + 0,4 CFO + a M1 + b M2 

*NMB: Nota Mitjana del Batxillerat  

CFO: Qualificació en la Fase Obligatòria  
M1, M2: Les dos millors qualificacions de les matèries superades de la fase específica. 

 a, b: paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica.  

La nota d'admissió incorporarà les qualificacions de la fase específica sempre que les dites matèries estiguen 

adscrites a la branca de coneixement del títol a què es vullga tindre accés (la màxima nota seria 14)" 

Adjuntem graella de ponderacions 2020 o pots consultar directament en: 

http://innova.gva.es/documents/161863209/168447635/Tabla+de+Ponderaciones+2020/5bf

7f12f-721a-4f96-9b10-31f53e829f0d 

 

http://innova.gva.es/documents/161863209/168447635/Tabla+de+Ponderaciones+2020/5bf7f12f-721a-4f96-9b10-31f53e829f0d
http://innova.gva.es/documents/161863209/168447635/Tabla+de+Ponderaciones+2020/5bf7f12f-721a-4f96-9b10-31f53e829f0d
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CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ 
 

1-Què són? 
Són uns estudis de formació professional que pretenen proporcionar a l’alumnat un conjunt d’habilitats i 

coneixements necessaris per al desenvolupament qualificat de les diferents professions. 

 

2-Com s’accedeix? 

 
- Amb el Títol de Graduat en Secundària. 

- Fent una prova d’ accés, per als qui no tenen el graduat en secundària i tenen 17 anys complits 

o els compleixen durant l’any en curs. 

3-Quina titulació s’obté? 
Tècnic en l’ especialitat cursada. 

4-Quina duració tenen? 
Dos cursos. 

5-Com estan estructurats? 

 
Els cicles formatius estan organitzats en mòduls professionals (terme equivalent al que generalment 

s’entén per assignatura). Cada cicle formatiu es compon d’un nombre variable de mòduls específics 
de la titulació i d’un mòdul de FOL i altre de FCT. 
El mòdul de Formació i Orientació Laboral pretén que l’alumne adquirisca un coneixement de les 

relacions sociolaborals, continguts sobre seguretat i higiene en el treball, nocions de legislació 
laboral i siga orientat en tècniques per a buscar ocupació o crear la seua pròpia empresa. 

 
El mòdul de Formació en Centres de Treball pretén que l’ alumne complemente en l’ empresa la 
competència professional aconseguida al centre educatiu mitjançant la realització d’un conjunt d’ 

activitats en un ambient real de treball, exercint les funcions pròpies de la professió i assimilant 
continguts formatius que no li serà possible adquirir al centre educatiu. 

 

 La Formació Professional Dual és una nova modalitat dins de la formació professional. Els 
projectes d'FP Dual en el sistema educatiu combinen els processos d'ensenyament i aprenentatge en 
l'empresa i en el centre de formació i es caracteritzen per realitzar-se en règim d'alternança entre el 

centre educatiu i l'empresa, amb un nombre d'hores o dies d'estada de duració variable entre el centre 
de treball i en el centre educatiu 

 

6-Quines titulacions hi ha i on s’estudien? 
Hi ha moltes titulacions que s’estudien en centres de la Comunitat Valenciana. a l’ANNEX tens una 
llista, però si estàs interessat en alguna titulació que no aparega, li pots preguntar al teu tutor/a o 

passar pel Departament d’ Orientació. 

 

7-I després què? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A continuació tens el dossier de CF de Grau Mitjà més propers a la nostra ciutat. 

Títol de Tècnic de Formació Professional Específica de 

Grau Mitjà 

Batxillerat Cicle Formatiiu de Grau 
Superior 

Mon 
laboral 
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FAMÍLIA ANNEX: CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ  

ACTIVITATS AGRÀRIES 

 Jardineria i Floristeria IES Villanueva de Castelló (Escuela Capataces Agrícolas de Catarroja, La 
Malvasía Llombai).). 

 Producció Agroecològica (Escuela Capataces Agrícolas de Catarroja). 
 Producció Agropecuaria (La Malvasia, Llombai). 
 Treballs forestals i de conservació del medi natural.IES Navarrés, La Malvasía (Llombai). 

ACTIVITATS FÍSIQUES I 
ESPORTIVES  Conducció d’activitats físico-esportives en el medi natural (IES Vallada, IES Guadassuar). 

MARÍTIMO- PESQUERA  Buceo a media profundidad. ( centre de nàutica i subaquàtica, Valencià) 

ADMINISTRACIÓ I 
GESTIÓ  Gestió administrativa (IES Francesc Gil de Canals i IES Simarro de Xàtiva). 

ARTS GRÀFIQUES  Impressió en arts gràfiques. (C.I.P. de FP Ciutat de l’aprenent València) 

 Preimpressió digital. (CIP de FP Ciutat de l’aprenent, Valencia, La Safor, Beniarjó). 
COMERÇ I 

MÀRQUETING  Activitats Comercials. ( IES La Costera de Xàtiva, IES L’Estació, Ontinyent) 

IMATGE I SO  Vídeo disk-jokei i so IES La Marzadella, Torrent, Sagrada família, Valencia) 

 Laboratori d’ imatge (IES Veles e Vents Gandia), (Juan Comenius València) 
EDIFICACIÓ I OBRA 

CIVIL 
 Obres d’interior, decoració i rehabilitació. IES Lluís Simarro ( Xàtiva) 

Construcció. (C.I.P. de FP Ciutat de l’aprenent València) 

ELECTRICITAT I 
ELECTRÒNICA 

 Equips electrònics de consum (IES Consuelo Aranda  d’Alberic) 

 Instal·lacions de Telecomunicacions (IES Lis Suñer d’Alzira i IES Jaume I d’Ontinyent). 

 Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques (IES La Costera de Xàtiva, IES Arabista Ribera Carcaixent 
i IES Jaume I d’Ontinyent). 

FABRICACIÓ 
MECÀNICA 

 Joieria (IES Molí del Sol, Mislata) 
 Mecanitzat (IES Bernat Guinovart d’Algemesí). 
 Soldadura y Calderería. (IES Tirant lo Blanc Gandia, Ciutat de l’aprenent, Valencia) 
 Tractaments superficials i tèrmics (IES Sanchis Guarner de Silla) 

HOSTELERIA I 
TURISME 

 Cuina i gastronomia (IES Enguera, Joan llopis, Cullera) 

 Servicis en Restauració (IES Enguera, Ciutat de l’aprenent, Valencia) 

IMATGE PERSONAL 
 Estètica Personal Decorativa (Centre STYL de Xàtiva-privat) 
 Perruqueria i cosmètica capil·lar (Centre STYL,  Centre Nuevas Líneas, Xàtiva-privats, , IES José 

Segrelles Albaida, Centre de FP Daniel Matallín Alzira)) 

INDUSTRIES 
ALIMENTÀRIES 

 Aceites de oliva y Vinos (Escuela Félix Jiménez Requena) 

 Panadería, Repostería y Confitería. (Ciutat de l’aprenent, Valencia).  
INFORMÀTICA I 

COMUNICACIONS 
 Sistemes Microinformàtics i Xarxes (IES Simarro de Xàtiva, IES Consuelo Aranda Alberic, IES San 

Vicent Ferrer. Algemesí i IES Porçons d’Aielo de Malferit). 

FUSTA, MOBLE I SURO  Fusteria i Moble (IES FP de Catarroja, C.I.P. de FP Ciutat de l’aprenent Valencia) 
 Instal·lació i moblament ( IES Tirant Lo Blanc, Gandía, Ciutat de l’aprenent, Valencia) 

TRANSPORT I 
MANTENIMENT DE 

VEHICLES 

 Carrosseria (IES La Costera de Xàtiva).  

 Electromecànica de vehicles  Automòbils (IES La Costera de Xàtiva, IES Arabista Ribera 
Carcaixent, IES Jaume I Ontinyent).  

INSTAL·LACIÓ I 
MANTENIMENT  

 Manteniment electromecànic (IES Luis Suñer d’Alzira, IES Bernat Guinovart Algemesí i IES Pou 
Clar d’Ontinyent). 

 Instal·lació de producció de calor (Luís Súñer de Alzira, CIPFP Catarroja) 
Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització (IES Luis Suñer d’Alzira i IES Pou Clar d’Ontinyent).  

QUÍMICA  Laboratori (IES Sanchis Guarner de Silla, CIPFP Blasco Ibañez, Valencia). 

SANITAT 
 Cures auxiliars d’infermeria (IES La Costera de Xàtiva, IES JaumeI Ontinyent). 
 Emergències sanitàries (IES La Costera de Xàtiva, IES JaumeI Ontinyent, Carcaixent). 

 Farmàcia i Parafarmàcia. (CIPFP La Costera, Xàtiva, IES Tirant lo Blanc Gandia  y València) 
SEGURETAT I MEDI 

AMBIENT  Emergències i Protecció civil (Complex educatiu Xest) 

SERVICIS 
SOCIOCULTURALS I A 

LA COMUNITAT 
 Atenció a persones en situació de dependència (IES Eduardo Primo Marqués de Carlet, IES Pou 

Clar Ontinyent, Gandia, Valencia) 

TÈXTIL, CONFECCIÓ I 
PELL 

 Confecció i Moda.IES Sivera Font Canals (CIPFP Ciutat de L’Aprenent, València, IES Serra Mariola, 
Muro de Alcoi) 

 Operacions de Ennobliment Tèxtil. (IES Cotes Baixes Alcoi) 
VIDRE I CERÀMICA  Operacions de Fabricació de Productes Ceràmics. (Castelló de la Plana, Onda) 

Per a més informació: http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/oferta1  (Conselleria) 
https://www.todofp.es/inicio.html (Ministeri) 

http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/oferta1
https://www.todofp.es/inicio.html
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SI ACABES 4t  DE  E.S.O.  SENSE EL GRADUAT 

  PODRÀS REPETIR  NO PODRÀS REPETIR   

       

  Si no has repetit en la E.S.O 

Si presentes dificultats 

d’aprenentatge pots 

incorporar-te a un PR4 per 

obtindré el graduat en ESO. 

Si, encara havent repetit en 

la E.S.O. no compleixes els 

18 anys l'any en què acaba el 

curs, i hi ha perspectives 

raonables d'obtenció del 

Graduat en E.S.O. 

Quan la 2n repetició es 

produïsca en 4t amb 18 anys 

complits l'any en què 

finalitze el curs, es 

prolongarà en un any el límit 

d'edat establit amb caràcter 

general. 

 

 Si ja has repetit 4t de E.S.O. 

 

 

Però ATENCIÓ, si no has suspès més de 

5 assignatures pots realitzar una prova 

extraordinària d'eixes matèries i si les 

superes obtindràs el Graduat d'Educació 

Secundària (per a alumnes amb 18 anys o 

16 i contracte de treball i només durant els 

dos anys següents de la teua permanència 

en l'ESO) 

Inscripció a Febrer en el centre que hages 

cursat l'ESO i l'examen en l'última 

setmana d'Abril 

  

    ALTERNATIVES 

FORMATIVES 

  

 

 

 

 

 

 PROVA 

D'ACCÉS A 

CICLES 

FORMATIUS 

 E.S.O. PER A 

ADULTS 

 PROGRAMES DE 

FORMACIÓ 

PROFESSIONAL 

BÀSICA Programes 

FP Bàsica 2na 

oportunitat 
(17 - 19 anys des 

escolaritzats)) 

 ESCOLA 

TALLER 

  

          

 Per a majors 

de 17 anys 

Es realitza en 

Juny 

  Per a majors 

de 18 anys. 

Amb 16 i 17 

anys i 

contracte de 

treball. 

  Pots passar a FP 

Grau Mitjà  

 Per a després 

treballar. 

Reps un salari a 

partir del 6é mes. 

 

Si desitges una informació més detallada consulta amb el Departament d’orientació. 
Departament d’Orientació 

Col·legi Claret  


