
 ORIENTACIÓ ACADÈMICA 
El final de curs suposa haver de prendre decisions pel que fa a les matèries que vols cursar el
proper curs. A més, si fas quart d’ESO o 2n de batxillerat t’enfrontes a les decisions acadèmiques
més complexes que et trobes d’ençà que vares començar a l’escola. 
Oblida les angoixes, les tensions i les indecisions, dins de la seriositat que suposa prendre una
decisió força determinant per al teu futur, has de tenir clar que sempre trobaràs la possibilitat de
rectificar. No tinguis por de decidir, és clar que un es pot equivocar, però fins i tot d’això en podràs
treure  profit,  es  tracta  de  tenir  una  actitud  positiva.  El  més  important  és  estar  disposat  a
evolucionar i rectificar. Ara bé, sempre estaràs més lluny de l’equivocació si les teves decisions són
fruit d’un procés de reflexió i  no d’un impuls o una manca de criteri  propi.  Deixa’t aconsellar,
escolta opinions, cerca informació, però analitza la teva situació amb prou objectivitat. 

Has  de  tenir  presents  conceptes  com  interessos,  aptituds,  actituds,  rendiment,  voluntat,
possibilitat, etc.  Recorda el qüestionari  d'autoconeixement i  la resta d'activitats que has fet a
tutoria,que segur que t'han ajudat a tenir present tot això. 

Amb aquesta guia, volem posar al teu abast unes poques eines que t’ajudin. En qualsevol cas, si 
tens alguna consulta, tens contacte amb el teu tutor o tutora, però pots recórrer també al següent 
correu per exposar els teus dubtes o consultes: 

Enllaços a test d'interessos professionals 
https://www.educaweb.cat/orientacio/interessos-professionals/
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http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/joves/conec-interessos/questionari-autoconeixement/

Carola Sardà (Orientadora Educativa) 
carola.sarda@iesmalgrat.cat

https://www.educaweb.cat/orientacio/interessos-professionals/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/joves/conec-interessos/questionari-autoconeixement/


Quan acabo 4t ESO què puc fer ?

MÓN LABORAL PFI CICLES FORMATIUS BATXILLERAT 
Has de pensar que en 
aquest moment només 
seràs un treballador NO 
QUALIFICAT. 
Aquesta NO és la 
sortida que et 
recomanem.  
Ja saps com estan de 
malament les coses al 
mercat laboral i et 
convé estar tan 
preparat com sigui 
possible 

Si no has aprovat l’ESO 
és una bona opció per 
encaminar-te a una 
professió o fins i tot 
continuar els teus 
estudis a un CFGM

Bona elecció, si el teu futur
trobes que està a qualsevol
dels cicles que et 
presentarem més 
endavant. És el camí per 
convertir-te en un 
treballador qualificat i la 
teva incorporació al món 
laboral serà amb un ventall
més ampli de possibilitats. 

Bé, aquesta és la sortida 
necessària si els teus ulls
estan posats en els 
estudis universitaris o en
els Cicles Formatius de 
grau superior. A la guia 
trobaràs informació 

En cas de NO aprovar 3r o 4t d’ESO, quines opcions
tinc? 

  Podries repetir curs. 
Com a criteri general (pot haver-hi excepcions), a la secundària és possible repetir sempre que l’alumne
no hagi superat els 18 anys i no hagi repetit ja dues vegades a l’etapa. 

 Si tens els 16 anys complerts a final de curs, pots abandonar els estudis si  així  ho has decidit i
intentar  trobar  una  feina.  No  oblidis  que  la  teva  incorporació  al  MÓN  LABORAL  en  aquestes
circumstàncies serà com a treballador NO qualificat. 

 Iniciar un curs de   formació professional bàsica, anomenats Programes de Promoció Professional 
(PPP) o  un  PFI

Programes de Promoció Professional
Els cicles de formació professional bàsica duren 2 anys acadèmics i es destinen a persones que no
han finalitzat l’ESO i volen seguir els seus estudis cap a la formació professional. 
Formen part de l’oferta educativa pública, obligatòria i gratuïta, i aspiren a substituir els antics PQPI
(Programes de Qualificació Professional Inicial).
Els cicles de formació professional bàsica garanteixen l’adquisició de les competències bàsiques de
llengua castellana, llengua estrangera, ciències socials, llengua catalana, matemàtiques i ciències
aplicades a l’aprenentatge en un camp professional. Es fomenta el treball en equip, la tutoria i
l’orientació educativa i professional.
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Programes de formació i inserció
Els  programes de formació i  inserció (PFI),  duren  un curs acadèmic,  estan pensats per a  joves
d'entre 16 i 21 anys que han deixat l'educació secundària obligatòria i no segueixen estudis en el
sistema educatiu ni participen en cap acció formativa. 
Els PFI s'adscriuen a diferents famílies professionals
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/pfi/

Els programes s'ofereixen en 3 modalitats, segons la seva organització: 
Plans d'iniciació professional (PIP),  que es realitzen en instituts de titularitat  del  Departament
d'Educació i en centres docents privats i establiments de formació autoritzats. 
Plans de transició al treball (PTT), organitzats en col·laboració entre el Departament d'Educació i
les administracions locals. 
Programes de formació i aprenentatge professional (FIAP), realitzats en els instituts de titularitat
del Departament d'Educació 
http://www.gencat.cat/ensenyament/eac/pdf/PFI_CA.pdf

Famílies professionals
• Administració i gestió

• Agrària

• Arts gràfiques

• Comerç i màrqueting

• Edificació i obra civil

• Electricitat i electrònica

• Fabricació mecànica

• Fusta, moble i suro

• Hoteleria i turisme

• Imatge personal

• Indústries alimentàries

• Informàtica i comunicacions

• Instal·lació i manteniment

• Tèxtil, confecció i pell

• Transport i manteniment de vehicles

•
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En el nostre IES tenim 2 PFI 
Auxiliar en imatge personal: Perruqueria i Estètica https://blocs.xtec.cat/pfiimatgepersonal/

Auxiliar d’activitats agropecuàries 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/pfi/cicles/transport-manten-vehicles/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/pfi/cicles/comerc-marqueting/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/pfi/cicles/administracio-gestio/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/pfi/cicles/textil-confeccio-pell/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/pfi/cicles/installacio-manteniment/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/pfi/cicles/informatica-comunicacions/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/pfi/cicles/industries-alimentaries/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/pfi/cicles/imatge-personal/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/pfi/cicles/hoteleria-turisme/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/pfi/cicles/fusta-moble-suro/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/pfi/cicles/fabricacio-mecanica/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/pfi/cicles/electricitat-electronica/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/pfi/cicles/edif-obra-civil/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/pfi/cicles/arts-grafiques/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/pfi/cicles/agraria/
http://www.gencat.cat/ensenyament/eac/pdf/PFI_CA.pdf
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/pfi/
https://blocs.xtec.cat/pfiimatgepersonal/


PFI d’Auxiliar d’Imatge Personal
https://agora.xtec.cat/iesmalgrat/estudis/pfi-dauxiliar-dimatge-personal/

PFI d’Auxiliar d’Activitats Agropecuàries
https://agora.xtec.cat/iesmalgrat/estudis/pfi-dauxiliar-dactivitats-agropecuaries/

L’oferta  per  al  curs  20-21  que  et  pot  servir  com  a  orientació  :
http://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/guies-
estudis/guia_pfi_centres.pdf

  Continuar la vostra preparació a l’àmbit de la formació no reglada. 

  Accedir  a  un  cicle  formatiu de grau mitjà  mitjançant  una  prova d’accés  si  tens 17 anys,  o  els
compleixes dins l’any en el qual es realitza la prova, o 1 any d’experiència laboral que es pugui acreditar.
 
Inscripció:del 15 (a partir de les 9 h) al 25 de març de 2021 

  Treure’t el graduat. Si has complert 18 anys i no estàs matriculat en ensenyaments que condueixin a
la titulació de graduat en ESO, pots fer una prova lliure per obtenir el títol de Graduat en Educació
Secundària Obligatòria directament. Hauràs d’esperar al curs que ve per veure a quines dates es farà
aquesta prova. 

El Departament d'Educació convoca aquesta prova amb l'objectiu que l'aspirant demostri que ha assolit
els objectius i les competències bàsiques del currículum dels ensenyaments d'educació secundària per
a les persones adultes. 
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Escola d’Adults de Malgrat 
https://sites.google.com/site/escoladadultsmalgratdemar/benvinguts-a-cases-dels-mestres

Des del serveis d’ocupació de l’Ajuntament de Malgrat poden ajudar-te
https://www.ajmalgrat.cat/temes-i-serveis/servei-local-docupacio

http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-fp/calendari/

http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/obtencio-geso-mes-18-anys/

https://agora.xtec.cat/iesmalgrat/estudis/pfi-dauxiliar-dactivitats-agropecuaries/
https://agora.xtec.cat/iesmalgrat/estudis/pfi-dauxiliar-dimatge-personal/
http://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/guies-estudis/guia_pfi_centres.pdf
http://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/guies-estudis/guia_pfi_centres.pdf
https://sites.google.com/site/escoladadultsmalgratdemar/benvinguts-a-cases-dels-mestres
https://www.ajmalgrat.cat/temes-i-serveis/servei-local-docupacio
http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-fp/calendari/
http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/obtencio-geso-mes-18-anys/


He fet 3r d’ESO, què em trobaré a 4t i quina ha de ser la

meva tria de matèries?
El  quart curs s’organitza de manera que els  alumnes puguin escollir  cursar una o ambdues d’aquestes
opcions:

a) Opció acadèmica, que condueix als estudis de batxillerat.

b) Opció aplicada, que condueix als ensenyaments professionals.

Per  acreditar l’opció  acadèmica  cal  cursar dues  matèries  de  les  següents: biologia  i  geologia,  física  i
química, llatí i economia, i una altra matèria optativa a escollir per l’alumne. Per acreditar l’opció aplicada
cal cursar dues matèries d’entre: ciències aplicades a l’activitat professional, emprenedoria i tecnologia, i
una altra matèria optativa a escollir per l’alumne
Matèries comunes 4t

Llengua Catalana i Literatura 3

Llengua Castellana i Literatura 3

Llengua Estrangera 3

Geografia i Història3

Matemàtiques 4 (acadèmiques i aplicades)

Educació Física 2

Cultura i Valors Ètics 1

Tutoria 1

Projecte de Recerca* (1)

Servei Comunitari* (1)

Matèries optatives 10

Total d’hores 30

Opció acadèmica Orientació 
Batxillerat 
Científic/Tecnològic

Opció acadèmica 
Orientació Batxillerat 
Humanitats Ciències 
Socials

Opció aplicada CFGM àmbit 
Científic/Tecnològic 
(industrial, sanitari.)

Opció aplicada CFGM àmbit 
serveis, administració...

Físic i Química (3h) Llatí (3h)

Tecnologia i
tecnologies de la
informació i la
comunicació
(informàtica) (3)

Tecnologia i
tecnologies de la
informació i la
comunicació
(informàtica) (3)

Biologia i Geologia (3h) Economia (3h)
Biologia i geologia i ciències 
aplicades (4)

Economia i
emprenedoria (4)

Tecnologia /Dibuix Tècnic /Tecnologia de la informació i comunicació (informàtica) / Alemany /Educació Visual i 
Plàstica /Música  (triar 1)

Provisional !!!
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Per facilitar l’accés de l’alumnat a qualsevol dels ensenyaments postobligatoris, tots els centres 
educatius han d’estructurar una organització curricular que permeti cursar dues matèries d’opció 
acadèmica i dues matèries d’opció aplicada. A aquest efecte, els centres educatius han d’oferir 
matèries compactades .Una matèria compactada agrupa dues matèries optatives que tenen una 
part de continguts coincidents i pertanyen a una mateixa especialitat docent. Està impartida per un
únic professor i, pel que fa a l’avaluació, computa com dues matèries i té dues qualificacions.

Si aprovo l’ESO, quines opcions tinc? 

Recorda  que,  si  tens  els  16  anys  complerts,  pots  intentar  incorporar-te  al  món  laboral.  Seràs  un
treballador NO qualificat, no tens cap preparació professional concreta. Recorda la informació sobre les
oficines d’ajuda per a recerca de feina. 

 Pots iniciar els teus estudis professionals fent un  cicle formatiu de grau mitjà. 
 Pots iniciar una de les tres modalitats existents de  batxillerat. 

RECORDA QUE SEGONS QUIN TIPUS DE 4t d’ESO HAGIS CURSAT, LA NOSTRA RECOMANACIÓ SERÀ 
UNA O ALTRA. TINGUÉS PRESENT EL CONSELL ORIENTADOR QUE REBRÀS.

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ 

Els Cicles Formatius de Grau Mitjà preparen per exercir una determinada professió. El seu objectiu és la
inserció laboral com a treballador qualificat en una branca professional determinada. Deixen oberta la
possibilitat de continuar amb estudis de batxillerat. És possible l’accés directe d’un cicle formatiu de
grau mitjà a un de grau superior. 

Per als de grau superior també existeix la possibilitat de fer una prova d’accés amb 19 anys.
 
Una  part  important  de  la  formació  (aproximadament  un  25%)  és  pràctica  i  es  desenvolupa  en
empreses, mitjançant acords de col·laboració amb els instituts (formació a centres de treball). Aquestes
pràctiques  solen fer-se una vegada que s’han acabat  els  mòduls  (aquest  és  el  nom que reben les
assignatures a un cicle de formació professional). 
La durada oscil·la entre un curs escolar més un trimestre de pràctiques (1.400/1.700 hores)i dos cursos 
acadèmics que inclouen la formació pràctica a les empreses (2.000 hores). 

S’hi accedeix de forma directa amb el títol de graduat en secundària o bé, mitjançant prova d’accés 
amb 17 anys. En acabar s’obté el títol de TÈCNIC en la modalitat cursada. 

L’oferta formativa per al curs 21-22 la pots trobar en aquesta web: 
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http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/


En el nostre centre oferim:
- CFGM de Perruqueria i Cosmètica Capil·lar https://agora.xtec.cat/iesmalgrat/estudis/cicle-formatiu-de-
perruqueria-i-cosmetica-capil%c2%b7lar/

- CFGM d’Estètica i Bellesa
https://agora.xtec.cat/iesmalgrat/estudis/cicle-formatiu-destetica-i-bellesa/

- CFGM de Producció Agroecològica
https://agora.xtec.cat/iesmalgrat/estudis/cfgm-produccio-agroecologica/

BATXILLERATS 
Amb la titulació de graduat en educació secundària pots accedir a qualsevol de les modalitats de batxillerat
existents.  

https://agora.xtec.cat/iesmalgrat/estudis/batxillerat/

El Batxillerat actual té tres modalitats: 
  Arts 

  Ciències 

  Humanitats i ciències socials 

Els centres podran establir itineraris en cada un dels cursos. 

Una part comuna i una part diversificada
 
Hi ha una part del currículum del Batxillerat que és comuna a totes  les modalitats (les matèries comunes) i
una altra que varia en funció  de la modalitat escollida i de la tria d'assignatures de modalitat (en  aquesta
part s'inclouen la matèria comuna d'opció,  les matèries de  modalitat i les específiques).

Per completar l'etapa cal realitzar un treball de recerca que compta un 10%  de la nota final de Batxillerat
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https://agora.xtec.cat/iesmalgrat/estudis/cfgm-produccio-agroecologica/
https://agora.xtec.cat/iesmalgrat/estudis/batxillerat/
https://agora.xtec.cat/iesmalgrat/estudis/cicle-formatiu-destetica-i-bellesa/
https://agora.xtec.cat/iesmalgrat/estudis/cicle-formatiu-de-perruqueria-i-cosmetica-capil%C2%B7lar/
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Qualificacions 
Les qualificacions acadèmiques a un batxillerat són numèriques, la qualificació mínima per superar una
matèria és el  5.  Les qualificacions passen a tenir  una importància extrema ja que cada vegada és més
normal l’exigència de notes de tall per accedir a determinats estudis universitaris.

Permanència 
Permanència:  Els  alumnes poden romandre cursant el  batxillerat  en règim ordinari  durant quatre anys,
consecutius o no. 

Batxillerat Artístic no s’ofereix al  nostre centre però si a altres Instituts com :   ,  Arts esc  èniques   : Lluís
Domènech i Montaner a Canet de Mar Arts plàstiques : IES Euclides (Pineda) públic / Vedruna (Malgrat) -
privat

Promoció: Els alumnes promocionen de 1r a 2n si aproven totes les matèries, o en suspenen dues, com a
màxim . Poden repetir una vegada cada curs (excepcionalment dues, amb l’informe favorable de l’equip
docent). 

Alumnes amb matèries pendents: els alumnes que en finalitzar el segon curs tenguessin avaluació negativa
en algunes matèries podran matricular-s’hi  sense necessitat de cursar de nou les matèries superades o
optar per repetir el curs complet. 

Titulació: Per obtenir el títol de batxillerat els alumnes han de superar totes les matèries del batxillerat. 
A la plana web del nostre centre trobaràs la informació que necessites sobre la nostra oferta educativa. 
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MODALITAT DE BATXILLERAT A DISTÀNCIA. 

L’educació  a  distància  està  especialment  dissenyada  per  a  aquelles  persones  que,  per  les  seves
circumstàncies personals, no poden acudir regularment a un centre educatiu. Va adreçada a gent major
d’edat, aquells que compleixen 18 anys l’any de la matrícula o a menors d’edat que tinguin circumstàncies
especials que no els permeten seguir estudis presencials. 

https://ioc.xtec.cat/educacio/

Batxillerat en francès: Batxibac  un programa que permet cursar  un currículum mixt en llengua  francesa.
Per accedir al batxibac cal  acreditar el nivell bàsic B1 de  francès del Marc europeu comú  de referència per
a les llengües

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/batxillerat/baccalaureat/

Batxillerat internacional  Sis instituts oferten el  batxillerat internacional.  Els estudiants que superen  el
batxillerat internacional  obtenen la doble titulació  de batxillerat i batxillerat  internacional.

https://institutbroggi.org/batxillerat-internacional/

I després del Batxillerat què?
Un cop s'hagi superat el Batxillerat, es pot accedir a un estudi universitari o bé a un cicle formatiu de grau
superior  o  als   ensenyaments  superiors  de  disseny,  arts  plàstiques,  música,   dansa,  art  dramàtic  i
conservació i restauració de bens culturals.

Per  accedir  a  un estudi  universitari  procedent  d'un Cicle  Formatiu  de Grau  Superior,  no és  necessari
realitzar la prova de  selectivitat, a menys que es vulgui apujar la nota mitjana de  l'expedient per optar a un
estudi on hi ha competència per entrar.  Llavors convé presentar-se a la fase específica de la selectivitat.

explicació de les PAU i l’accés a la Universitat
Per accedir a la Universitat, es  necessiten les Proves d’Accés a la  Universitat (PAU) i es depèn d’una nota  de
tall de la universitat a la que es vol  accedir. Aquesta nota de tall surt de:

1. l’expedient de batxillerat (60 %) +

2. la nota de les assignatures  comunes de les PAU (40 %):

Una prova general amb cinc exercicis:La primera part de l’examen,  anomenada fase general, que tots els
estudiants que heu cursat el Batxillerat heu de fer obligatòriament, consta  de cinc exercicis. Us examinareu
de  les  quatre  assignatures  obligatòries  de  segon de   Batxillerat  (Llengua  Catalana  i  Literatura,  Llengua
Castellana i Literatura,  Llengua Estrangera i Història).

També us haureu d'examinar d'una de les quatre matèries comunes  d'opció (Matemàtiques, 
Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials,  Llatí o Fonaments de les Arts).

Part espec  ífica    - a segona part de l’examen, o fase específica, està pensada per als que vulgueu millorar la
nota obtinguda en la fase general de la prova i augmentar les possibilitats d’accedir als estudis desitjats. En
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aquesta fase, podeu examinar-vos d’un màxim de tres exercicis, que corresponen a matèries de segon de
Batxillerat vinculades als  estudis  universitaris  que voleu cursar.  D’aquests tres exercicis,  però, només es
tindran en compte els dos en què hagueu obtingut millors qualificacions.  Des del 2017, si en la matèria
comuna d'opció de la fase general aconseguiu una nota mínima de 5, l'assignatura també us ponderarà en
la fase específica sense que us hi hagueu de tornar a examinar. És per aquesta raó que, en realitat, són
quatre les matèries que poden ponderar a la fase específica (tenint en compte que només comptaran les
dues millors qualificacions un cop ponderades)
http://universitats.gencat.cat/ca/pau/criteris_pau/

http://universitats.gencat.cat/ca/pau/que_heu_saber/estructura_qualificacio/

Ponderacions

Amb quina nota s'aprova la selectivitat?

La fase general es dona per superada  amb un 4  (tot i que perquè la selectivitat  es consideri superada la
mitjana amb l'expedient de Batxillerat ha de donar un resultat igual o superior a 5 ), mentre que, a la fase
específica,  cal   obtenir  una  nota  mínima  de  5  en   cadascun  dels  exàmens,  que  s’avaluen   de  forma
independent.

https://www.upf.edu/web/graus/simulador#.YD4NyGj0nIV
http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/preinscripcio/documentacio/Ponderacio
ns-2021.pdf
http://www.gencat.cat/ensenyament/eac/pdf/BATXLOE_CA.pdf
http://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/a-cop-ull/batxillerat.pdf
http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/llistes_i_notes/

La prova és la mateixa per als  titulats de Batxillerat i FP?

Els titulats d'FP poden accedir a totes les titulacions universitàries que s’ofereixen mentre tinguin la nota
exigida. 

No s'examinen de la fase general de la selectivitat (ja que la   qualificació d'accés a la universitat és la nota
mitjana de l'expedient del  Cicle Formatiu de Grau Superior cursat ), però podeu presentar-vos a  la fase
específica per millorar les vostres opcions d'aconseguir una  plaça.

L'examen de la fase específica de l'alumnat d'FP és el mateix que el de  Batxillerat: les matèries formen part
del currículum de segon de  Batxillerat i estan associades al grau que aspireu a cursar.

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR 
Hi tens accés directe des del batxillerat. 
En cas de no aprovar el segon curs de batxillerat, existeix la possibilitat d’incorporar-se a un CF de grau
superior amb una prova d’accés si has complert els 19 anys o els has de fer dins l’any natural en què es faci
la prova. 
La titulació que s’obté és la de Tècnic Superior. La durada i organització d’aquests cicles és molt semblant a
la que tenen els de grau mitjà 
Acabat el cicle de grau superior, es pot accedir a estudis universitaris. 
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http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/llistes_i_notes/
http://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/a-cop-ull/batxillerat.pdf
http://www.gencat.cat/ensenyament/eac/pdf/BATXLOE_CA.pdf
http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/preinscripcio/documentacio/Ponderacions-2021.pdf
http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/preinscripcio/documentacio/Ponderacions-2021.pdf
https://www.upf.edu/web/graus/simulador#.YD4NyGj0nIV
http://universitats.gencat.cat/ca/pau/que_heu_saber/estructura_qualificacio/
http://universitats.gencat.cat/ca/pau/criteris_pau/

