Sessió d’actualització per als tutors i
orientadors/res

ESO i Batxillerat
Servei d’Ordenació Curricular de l’ESO i
el Batxillerat
Mataró, 17 d'abril 2013

ESO. Novetats
Curs 2011-12 (Instruccions i ordre d’avaluació)
 Avaluació final ordinària juny
 Avaluació final extraordinària setembre (activitats de recuperació
d’estiu i proves extraordinàries)
 Possibilitat que l’equip docent modifiqui la qualificació de fins a 2
matèries (majoria 2/3)
Document d’orientacions sobre l’avaluació a l’ESO




Curs 2012-13 (Instruccions i decret)
 Augment d’1 hora setmanal de matemàtiques a 2n i 4t curs ESO
 Matèries optatives: mínim 10 alumnes llevat de les d’oferta obligada
 Nova optativa: emprenedoria



Curs 2013-14: sense novetats
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Alternatives acadèmiques a la no superació de l’ESO



Repetició de curs (fins als 18 anys)
Programes de diversificació curricular (des de 3r, o des de 2n
cursat i havent repetit algun curs)




Proves lliures en el mateix centre (a partir dels 18 anys* i
durant els dos anys següents, màxim 5 matèries)
Programes de qualificació professional inicial (PQPI) a partir
dels 16 anys (amb excepcions)



Ensenyaments d’adults (més grans de 18 anys):







a distància
presencials

Proves lliures fora del centre, per obtenir el títol de GESO
(Adults)
Prova d’accés als CFGM (més grans de 17 anys)
Curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà - CAM
(més grans de 17 anys)
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ESO. Alumnat que no ha obtingut el títol de GESO.
Convalidacions

ESO




Ll.cat i lit. 3r
Ll. cast i lit 3r
Ll. estrangera 3r

Ensenyaments d’adults
 Àmbit comunicació
(nivell I)


Àmbit científicotècnic
(nivell I)



Matemàtiques 3r
Ciències de la naturalesa 3r
Tecnologies 3r



Ciències socials, geo. hª 3r



Àmbit social (nivell I)
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ESO. Alumnat que no ha obtingut el títol de GESO.
Convalidacions
ESO




Ll.cat i lit. 4t
Ll. cast i lit 4t
Ll. estrangera 4t

Matemàtiques 4t
+ 2 de les matèries següents:
 Biologia i geologia
 Física i química
 Tecnologia
 Informàtica




Ciències socials, geo. hª 4t

Ensenyaments d’adults


Àmbit comunicació (nivell II)



Àmbit científicotècnic
(nivell II)



Àmbit social (nivell II)
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Efectes i equivalències dels títols
Efectes
Efectes acadèmics: Utilitat d’un títol per continuar estudis
Exemple: Amb el títol de GESO es pot accedir al batxillerat o a un CFGM
Efectes laborals: Utilitat d’un títol per incorporar-se a un lloc de treball
Exemple: Amb el títol de GESO es pot concórrer a oposicions a auxiliar administratiu
Equivalències
Equivalència acadèmica: Similitud entre dos títols o cursos per continuar estudis
Exemples:
•
Títol de tècnic (CFGM) = Títol de GESO a efectes acadèmics
•
1r i 2n d’ESO aprovats: Sense utilitat acadèmica
•
Antic títol de graduat escolar (EGB) = 1r i 2n curs d’ESO a efectes acadèmics
•
Antic títol de BUP = 1r curs de batxillerat a efectes acadèmics
Equivalència laboral: Similitud entre dos títols per incorporar-se a un lloc de treball
Exemples:
•
Títol de tècnic (CFGM) = Títol de Batxiller a efectes laborals
•
1r i 2n d’ESO aprovats + prova d’accés a GM = Títol de GESO a efectes laborals
•
Antic títol de graduat escolar (EGB) = Títol de GESO a efectes laborals
•
Antic títol de BUP = Títol de Batxiller a efectes laborals

6

Estudis equivalents a efectes laborals al títol de GESO


Prova d’accés a CFGM, a CFGS o a ensenyaments artístics superiors per a majors de 19
anys + 1r i 2n ESO (*)
(*) A aquests efectes, es consideren equivalents a 1r i 2n d’ESO els estudis següents:





Haver accedit a 3r d’ESO per decisió de la junta d’avaluació i no per la impossibilitat legal de repetir 2n
Escolaritat a l’estranger equivalent a la necessària per cursar 3r d’ESO
Antic 8è EGB + Certificat d’escolaritat
Haver superat algun dels estudis següents:

Nivell I ESO adults

Un PGS i 1/3 dels mòduls del CFGM

Mòduls A i B d’un PQPI i 1/3 dels mòduls del CFGM

½ dels mòduls d’un CFGM

1/3 dels mòduls d’un CFGS

10 crèdits ECTS dels ensenyaments artístics superiors



Prova d’accés a la universitat per als més grans de 25 anys



Antic certificat d’estudis primaris



Antic títol de graduat escolar (EGB)
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Document d’orientació sobre l’avaluació a l’ESO



Aparegut el curs 2011-2012, validesa indefinida.
Contingut:










1. Sessions d’avaluació al llarg del curs
2. Avaluació final ordinària al juny
3. Activitats de recuperació durant l’estiu i proves extraordinàries
4. Avaluació final extraordinària al setembre
5. Orientació final de l’etapa
6. Informació a l’alumnat i a les famílies sobre l’avaluació
Annex 1: Activitats generals de reforç durant l’estiu per a tot l’alumnat
Annex 2: Informació per a l’alumnat que no ha obtingut el títol de GESO
Annex 3: Convalidacions i equivalències d’estudis parcials d’ESO amb
d’altres estudis

XTEC: I
nici > Currículum i orientació > Educació secundària obligatòria >
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Batxillerat. Novetats


Curs 2011-12 (Instruccions i ordre d’avaluació)








Avaluació final ordinària

1r curs: juny

2n curs: maig
Avaluació final extraordinària

1r curs: setembre

2n curs: juny

Possibilitat que l’equip docent modifiqui la qualificació
de fins a 2 matèries (majoria 2/3)
Títol de batxiller amb el títol de tècnic de FP i les
matèries comunes de batxillerat

Curs 2012-2013 i 2013-14: sense novetats
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Horaris Batxillerat
Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Llengua estrangera
Educació física
Filosofia i ciutadania
Ciències per al món contemporani
Història de la Filosofia
Història
Tutoria
Religió (voluntària)
Treball de recerca
TOTAL
Matèria modalitat 1
Matèria modalitat 2
Matèria modalitat 3
Matèria modalitat 4 o optatives
TOTAL

*

1r
2n
2
2
2
2
3
3
2
2
2
3
3
1
1
- / 2*
(alumnat  70 hores)
14
14
4
4
4
4 / 2*
16

4
4
4
4
16

30

30

L’alumnat que cursi religió farà una matèria optativa de dues hores
per completar la franja horària
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Modalitats del batxillerat
Arts
Ciències

i tecnologia

Humanitats

i ciències socials

L’alumnat ha de cursar un mínim de 6 (5+1) matèries de
modalitat.
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Modalitats del batxillerat (I)


Arts:



via arts plàstiques, imatge i disseny
via arts escèniques, música i dansa

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.
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Matèries de la modalitat d’Arts



via arts plàstiques, imatge i disseny
Cultura

audiovisual
Dibuix artístic I i II
Dibuix tècnic I i II
Disseny
Història de l’art
Tècniques d’expressió graficoplàstica
Volum



via arts escèniques, música i dansa
Anàlisi

musical I i II
Anatomia aplicada
Arts escèniques
Cultura audiovisual
Història de la música i de la dansa
Llenguatge i pràctica musical
Literatura universal
Literatura catalana
Literatura castellana

* Es manté el “Batxillerat musical” / “Batxillerat de dansa”
13

Modalitats del batxillerat (II)


Ciències i tecnologia
S’adreça a l’alumnat interessat per 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
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.
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Matèries de modalitat (II)
b) Ciències i tecnologia
Biologia

Humanitats i ciències socials

I i II
C. de la Terra i del medi ambient I i II
Dibuix tècnic I i II
Electrotècnia
Física I i II
Matemàtiques I i II
Química I i II
Tecnologia industrial I i II

Economia
Economia

de l’empresa I i II

Geografia
Grec

I i II
Història de l’art
Història del món contemporani
Llatí I i II
Matemàtiques aplicades a les CCSS I i II
Literatura universal
Literatura catalana
Literatura castellana
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Avaluació i promoció en l’etapa de Batxillerat


Pas de primer a 2n:
Màxim dues matèries suspeses
 Amb tres o quatre suspeses, es pot optar per cursar aquestes i algun
ensenyament complementari (NO matricular-se de res de 2n) o per repetir
curs complet
 Amb més de quatre suspeses, es repeteix curs complet
 Possibilitat que la junta modifiqui la qualificació de fins a 2 matèries després
de les proves extraordinàries (majoria 2/3)




Final de Batxillerat
Cal tenir totes les matèries aprovades per acreditar
 Possibilitat que la junta modifiqui la qualificació de fins a 2 matèries després
de les proves extraordinàries (majoria 2/3)
 El 2n curs mai no es repeteix complet: es repeteixen les matèries soltes.







Qualificacions numèriques senceres de 0 a 10
Proves extraordinàries
Qualificació global de Batxillerat amb dues xifres decimals. Possibilitat
de matrícula d’honor
Màxim quatre cursos per cursar el batxillerat en règim diürn
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Plans Individuals en l’etapa de Batxillerat
Per l'alumne que:
- presenta altes capacitats intel·lectuals i un rendiment acadèmic elevat
- presenta trastorns d'aprenentatge
- té alguna discapacitat
- incorporació recent al sistema educatiu català
- compagina els estudis de batxillerat amb els estudis de música o de dansa
- compagina els estudis de batxillerat amb la pràctica intensiva de l'esport,
- Presenta altres circumstàncies singulars.

Modificació de la durada de batxillerat
- excepcionalment es poden autoritzar Plans Individuals que comportin la reducció o
l'ampliació de la durada de l'etapa.

Exempcions de matèries
- el director del centre ho ha de sol·licitar. S'ha de trametre la documentació als
Serveis Territorials i la Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i
Batxillerat ho ha d'autoritzar.
17

Proves d'accés a la Universitat
Alumnes amb certificat de minusvalidesa emès per l'ICCAS
- poden sol·licitar examinar-se de les PAU al Tribunal Especial i d'Incidències que
tindrà lloc el 18, 19 i 20 de juny.

Alumnes amb diagnòstic de dislèxia, TDAH o altres possibles
trastorns o dificultats d'aprenentatge
- poden sol·licitar realitzar les PAU en tribunal ordinari (11, 12 i 13 de juny) i disposar
de més temps (+30 minuts per exercici).

Alumnes amb dislèxia
- poden sol·licitar ser derivats al Tribunal Ordinari Específic, ubicat a Barcelona
ciutat (11, 12 i 13 de juny).

Tots aquests alumnes han de tenir obligatòriament un Pla Individual i
s'ha de fer la sol·licitud corresponent a l'Oficina d'Organització de les
PAU.
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Convalidacions en l’etapa de Batxillerat


L’alumnat en possessió del títol de tècnic o tècnic superior de formació
professional específica, d’arts plàstiques i disseny o d’esports, pot
demanar la convalidació de matèries optatives i del treball de recerca.



L’alumnat que hagi obtingut el títol de tècnic de formació professional,
obtindrà el títol de batxiller si supera les matèries comunes del
batxillerat.



A l’alumnat amb dedicació significativa a l’esport, avalada pel Consell
Català de l’Esport, se li pot aplicar un pla individual que inclogui el
reconeixement de la matèria d’educació física i/o de matèries optatives.



L’alumnat que acrediti una experiència laboral igual o superior a 280
hores pot sol·licitar l’exempció de la matèria optativa estada a l’empresa.



Treball de recerca - Pot demanar-ne l’exempció l’alumnat:




Procedent d’una altra comunitat autònoma o d’un altre país i que
s’incorpora al nou centre a partir del segon trimestre del segon curs de
batxillerat (val per un any acadèmic).
Procedent d’una altra comunitat autònoma i que s’incorpora al sistema

19

Vinculació amb els ensenyaments de música i dansa


A l’alumnat que cursi una de les modalitats del batxillerat, i a més estigui
fent algun dels sis cursos dels ensenyaments professionals de música o
dansa en un centre oficial, se li poden reconèixer, si ho demana, les
matèries optatives del batxillerat i una matèria de modalitat.



A l’alumnat que cursi una de les modalitats del batxillerat, i a més estigui
fent estudis de música o dansa en una escola autoritzada, se li poden
reconèixer, si ho demana, les matèries optatives del batxillerat i, en
funció de la dedicació horària, una matèria de modalitat.



L’alumnat que cursi ensenyaments professionals de música o dansa en
un conservatori o en un centre professional i el batxillerat de la modalitat
d’arts en la seva via d’arts escèniques, podrà convalidar també
determinades matèries de modalitat del batxillerat.



L’alumnat que cursi ensenyaments professionals de música o dansa pot
optar per fer només les matèries comunes del batxillerat. Quan superi
aquestes matèries i finalitzi els ensenyaments professionals esmentats
obtindrà el títol de batxillerat (batxillerat “musical” / “de dansa”).
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Batxillerat “sense modalitat”
Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Llengua estrangera
Educació física
Filosofia i ciutadania
Ciències per al món contemporani
Història de la Filosofia
Història
Tutoria
Religió (voluntària)
TOTAL

1r
2
2
3
2
2
2
1
- / 2*
14

2n
2
2
3
3
3
1
14

+ algun dels tres següents:
Cicle formatiu de Grau professional Grau professional
grau mitjà de
de música
de dansa
Formació
professional
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Doble titulació: Batxillerat-Baccalauréat (Batxibac)
CURRÍCULUM MIXT
• Continguts propis del batxillerat: matèries comunes, de

modalitat ( 5+1), optatives i TR
• 1/3 horari lectiu en francès
Dues matèries específiques: llengua i literatura francesa i
història de França
• Altres matèries impartides en francès

• Treball de recerca en francès
• Estada d’estudis o en una empresa a França
• Exercici del voluntariat en una entitat cultural o social de
llengua francesa

Per obtenir la doble titulació cal:
• Superar totes les matèries del batxillerat
• Superar una prova externa (en francès) de les matèries específiques.
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Estudis equivalents a efectes laborals al títol de Batxiller
• Títol de tècnic (CFGM)
• Antic títol de tècnic auxiliar (FP1)
• Antic títol de BUP
• Prova d’accés a CFGS o a ensenyaments artístics superiors per a majors 19 anys + títol
de GESO o equivalent acadèmic (*)
(*) A aquests efectes, es consideren acadèmicament equivalents al títol de GESO els estudis següents:
* 15 crèdits ECTS dels ensenyaments artístics superiors
* Antics 1r i 2n de BUP amb un màxim de 2 assignatures suspeses

• Prova d’accés a la universitat per als més grans de 25 anys + títol de GESO o equivalent
acadèmic o laboral (**)
(**) Els equivalents laborals al títol de GESO són els que consten a la diapositiva ”Estudis equivalents a
efectes laborals al títol de GESO”
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On trobar la informació de Batxillerat:
ESO i batxillerat (Ordenació):

http://www.xtec.cat/web/curriculum

Estudiar a Catalunya: accés des del web departamental
http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar

Instruccions funcionament centres:
http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament

Estudis a distància: http://ioc.xtec.cat
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Preguntes freqüents sobre el batxillerat


Informació general del batxillerat → http://www.xtec.cat/web/curriculum
(→ fullets)












Quin és el contingut de les matèries? → http://www.xtec.cat/web/curriculum
Accés a la Universitat: notes de tall, matèries que ponderen...
De què va el batx.d’Arts Escèniques? → http://www.xtec.cat/web/curriculum
On estudiar el batx. d’Arts Escèniques? → http://www.xtec.cat/web/curriculum
Compaginació amb Música/Dansa → Normativa centres
Reincorporació d’alumnes que no van acabar el batxillerat (plans
antics: BUP, LOGSE) → http://www.xtec.cat/web/curriculum
Consells per anar a estudiar a l’estranger
Batxillerat per un sistema estranger → Estudiar a Cat.
Batxillerat Internacional → www.ibo.org
Batxibac → http://www.xtec.cat/web/curriculum
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Moltes gràcies
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