
ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL

QUAN ACABE 4t d’ESO, 
QUÈ PUC FER?
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CRITERIS DE PROMOCIÓ

2

R.D. 984/2021 (LOMLOE): avaluació, promoció i titulació 

• Decisió conjunta de tot l’equip docent.

• Assoliment dels objectius de l’etapa i de les competències.

• Títol únic, en el qual no figurarà la qualificació.

• Consell orientador: document amb la proposta sobre l’opció acadèmica, formativa o
professional més convenient.

• No convocatòria extraordinària.

• Art. 28 (LOMLOE): “Qui en finalitzar 4t ESO no haja obtingut la titulació, ho podrà
fer a través de proves o activitats personalitzades extraordinàries de les matèries no
superades”.

• Art. 16 (RD): “Qui, una vegada finalitzat el procés d’avaluació de 4t ESO no haja
obtingut el títol, rebrà una certificació oficial en la qual constarà el número d’anys
cursats i el nivell d’assoliment de les competències de l’etapa”.



I SI NO TITULE 4t ESO?

Permanència en 4t ESO (si no he esgotat totes les possibilitats de repetició). Excepció: 
si s’ha repetit dos vegades, està en 4t i no titula, el nombre màxim de repeticions 
augmenta a 3. 

Si ja he esgotat repeticions i tinc 17 anys o més: 

✓Prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM).

✓Formació Professional de Grau Bàsic (no prioritat).

✓Escola d’Adults (EPA) (18 anys o 16-17 si tens contracte laboral).

✓Prova lliure d’obtenció del títol de Graduat en ESO (18 anys).

✓Escola taller (accés món laboral).



HE SUPERAT 4t d’ESO, QUINES 
EIXIDES TINC?

▪ Batxillerat

▪ Formació Professional

▪ Ensenyances de Règim Especial

▪ EPA (Escola d’Adults)

▪ Formació Professional Ocupacional

▪ Altres estudis i professions



COM ACCEDIR A BATXILLERAT?

Tot l’alumnat que opte per Batxillerat ha de fer el procés d’amisió de manera 
telemàtica:

Del 26 de maig fins al 3 de juny. 
Fins màxim 10 centres ordenats segons
preferència. 
Tenen preferència d’accés els del mateix centre.

www.telematricula.es

http://www.telematricula.es/


BATXILLERAT
FINALITAT: formació, maduresa intel·lectual i
humana, coneixements, habilitats i actituds que
permeten desenvolupar funcions socials i
incorporar-se a la vida activa.

DURADA: 2 cursos. Es podran fixar condicions per
a que l’alumnat puga realitzar Batxillerat en 3
cursos.

Circumstàncies: cursar simultàniament
ensenyaments professionals de música/dansa;
esportista d’alt nivell o alt rendiment; presentar
necessitats específiques de suport educatiu.

MODALITATS: (segons LOMLOE)

▪ Ciències i Tecnologia

▪ Humanitats i Ciències Socials

▪ Arts (“arts plàstiques, imatge i disseny” –

“música i arts escèniques”)

▪ General
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ORGANITZACIÓ DEL BATXILLERAT
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Segons la LOMLOE: 

• Els centres han d’intentar facilitar l’oferta completa de matèries i vies de cada modalitat.

• Si l’oferta és limitada per raons organitzatives, l’administració educativa ha d’afavorir que
l’alumnat puga cursar alguna altra matèria en altres centres o mitjançant la modalitat
d’educació a distància.

MATÈRIES COMUNES MATÈRIES DE MODALITAT MATÈRIES OPTATIVES

MATÈRIES COMUNES DEL BATXILLERAT

1r BATXILLERAT 2n BATXILLERAT

• Educació Física
• Filosofia
• Llengua castellana i literatura I
• Llengua valenciana i literatura I
• Llengua estrangera I (anglés)

• Història d’Espanya
• Història de la Filosofia
• Llengua castellana i literatura II
• Llengua valenciana i literatura II
• Llengua estrangera II (anglés)
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BATXILLERAT LOMLOE (*esborrany)
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CONVALIDACIONS
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Estudiantat de Batxillerat, que cursa simultàniament ensenyances professionals de música o dansa, 
a principi de curs poden demanar la convalidació.



PROMOCIÓ, 
PERMANÈNCIA I 

TÍTOL
Promoció:
Convocatòria ordinària:
- Superar totes les assignatures.
Convocatòria extraordinària:
- Avaluació negativa en 2 com a màxim.
- Si promociona amb pendents: matricular-se en 
2n de les pendents de 1r.
Repetició:
- Si no compleix els criteris de promoció, 
repetició 1r en la seua totalitat.

Titulació:
Convocatòria ordinària:
- Avaluació positiva en TOTES les assignatures.
Convocatòria extraordinària:
- Si en acabar 2n tens alguna pendent, pots 

matricular-te únicament d’eixes o optar per 
cursar 2n sencer novament, amb un màxim de 
permanència en Batxillerat de 4 anys (repetint 
1 vegada cada curs).



TITULACIÓ

• Excepcionalment, podrà obtenir el títol de Batxillerat
a decisió de l’equip docent, alumnat que haja
superat totes les matèries, EXCEPTE UNA, sempre
que:

a) L’equip docent considere que l’alumnx ha assolit els
objectius i competències vinculades al títol.

b) No s’haja produït una inassistència continuada i no
justificada en la matèria.

c) L’alumnx s’haja presentat a les proves i haja realitzat
les activitats necessàries per ser avaluat, incloses
les de la convocatòria extraordinària.

d) La mitja aritmètica de les qualificacions obtingudes 
en totes les matèries de l’etapa és igual o superior a 
5. 

• Títol únic on apareix la modalitat cursada i la nota 
mitja.
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PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU) 2022

FASE OBLIGATÒRIA (5 matèries)

➢ Castellà: llengua i literatura II

➢ Valencià llengua i literatura II 

➢ Idioma estranger: Alemany, 
Anglés, Francés o Italià (el que es 
curse com a 1a llengua estrangera)

➢ Història d’Espanya.

➢ Troncal general de modalitat: 
matemàtiques II, matemàtiques 
aplicades a les CCSS II, fonaments 
de l’Art II, Llatí II (presentar-se 
obligatòriament a la cursada com a 
troncal general).

12

FASE VOLUNTÀRIA (màxim 4 matèries) 

• Ponderacions 2021:
https://innova.gva.es/documents/16186320

9/174732273/Taula+2021-

2022+PONDERACIONS+a+3novembre2

021.pdf/6f19e0b1-5e65-4ab3-a340-

006bd30dd16c

• Notes de tal 2021:
http://preinscripcionuniversitaria.edu.gva.e

s/docs/NotasCorte2021.pdf

https://innova.gva.es/documents/161863209/174732273/Taula+2021-2022+PONDERACIONS+a+3novembre2021.pdf/6f19e0b1-5e65-4ab3-a340-006bd30dd16c
http://preinscripcionuniversitaria.edu.gva.es/docs/NotasCorte2021.pdf
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Nota de la Fase Obligatòria de la PAU

Mitjana Aritmètica de les 5 Assignatures >4

Nota d’Accés a la Universitat (validesa 
indefinida)

(60% Nota batxillerat + 40% Nota Fase Obligatòria 
PAU)>5

Nota d’Admissió a la Titulació

Nota Accés Universitat + p1*NT1+p2*NT2

P = Ponderació
NT = Nota Troncal General Modalitat o Troncal Opció o Idioma (sempre que siga >5)



• 2 cursos de duració.

• S'organitzen en famílies i mòduls
professionals.

• Tots inclouen mòdul de Formació i
Orientació Laboral i Formació en
Centres de Treball.

• En finalitzar, s'obté el títol de
TÈCNIC, que permet inserció al
mercat laboral, accés directe a Grau
Superior o Batxillerat.

• Podeu consultar l'oferta de cicles a
la comunitat, al següent enllaç:

• http://www.ceice.gva.es/va/web/fo
rmacion-profesional/oferta1

FORMACIÓ PROFESSIONAL: 
CICLE FORMATIU GRAU MITJÀ

http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/oferta1


ACCÉS A UN CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ

Directe: graduat ESO (60% places) o títol Formació Professional de Grau Bàsic (FPGB) 
(20% places).

Amb el graduat ESO: prioritat d'accés per nota mitja ESO.

Amb títol FPGB: prioritat d'accés per nota mitja i, en cas d'empat, preferència si el 
cicle formatiu és de la mateixa família professional.

Mitjançant prova: Prova accés grau mitjà (17 anys) (20% places)
La certificació de la prova té validesa a tot el territori nacional i no té caducitat
Inscripció: del 21 al 30 de març*     Data exàmens: 23-24 maig*



PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ I 
MATRÍCULA CFGM

• Presentació de sol·licituds: finals de maig, principis de juny (enllaç pàgina web
conselleria d’educació). IMPORTANT!

• Ordenar fins a un màxim de 5 eleccions, per ordre de preferència.

• Presentar sol·licitud emplenada telemàticament més documentació corresponent
al centre escollit en primera opció.

• Després del procediment d’admissió l’alumnat admès haurà de formalitzar la
matrícula en el termini que determina la convocatòria establida per resolució.

Calendari d’admisió CFGM:

Presentació sol.licituds: 19 al 29 de maig

Llistats provisionals: 11 de juliol

Llistats definitius: 21 de juliol

Matrícula: 22-29 de juliol



PROVA D’ACCÉS A CFGM
• DIRIGIDES A: Totes les persones que no reunisquen els requisits acadèmics d’accés directe a un cicle formatiu.

• REQUISITS: tindre 17 anys o complir-los durant l’any 2022.

• INSCRIPCIÓ: del 21 al 30 de març, al següent enllaç: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1909

• La certificació que acredita haver superat la prova d’accés als cicles formatius de Formació Professional té validesa en tot el territori
nacional. No té caducitat.

• “Cupos” d’accés: es reservarà una quota del 20% de les places vacants dels cicles formatius, que podrà ampliar-se en cas que no hi haja
prou sol·licituds per part de l’alumnat que accedisca per altres quotes (60% GESO, 20% FPB).

• 3 parts:
• Part lingüística: llengua i literatura (castellana o valenciana, a escollir) i anglés. 
• Part social: ciències socials, geografia i historia.
• Part científica, matemàtica i tècnica: matemàtiques, ciències naturals i tractament de la informació i competència digital. 

Continguts adaptats al que s’estableix en el currículum vigent de l’ESO a la Comunitat Valenciana i concretats en la Resolució de 2 de 
novembre de 2015,

Exemples de proves:
http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/ejemplificaciones

http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/ejemplificaciones


ON ESTUDIAR UN CFGM PÚBLIC:



ON ESTUDIAR UN CFGM PÚBLIC:



ON ESTUDIAR UN CFGM PÚBLIC:



ON ESTUDIAR UN CFGM PRIVAT:



ON ESTUDIAR UN CFGM PRIVAT:



ON ESTUDIAR UN CFGS PÚBLIC:



ON ESTUDIAR UN CFGS PÚBLIC:



ON ESTUDIAR UN CFGS PÚBLIC:



ON ESTUDIAR UN CFGS PRIVAT:



ON ESTUDIAR UN CFGS PRIVAT:



ENSENYAMENT S DE 
RÈGIM ESPECIAL



ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

• Conjunt d'accions formatives que capaciten per a l'exercici qualificat de les diverses professions relacionades amb 
l'àmbit del disseny, arts aplicades i oficis artístics.

• Cicles Formatius de Grau Mitjà (Accés: títol ESO + prova específica).

• Cicles Formatius de Grau Superior (Accés: títol Batxillerat + prova específica).

• S'imparteix en escoles d'art i disseny (ESAD): Alacant, Alcoi, Castelló, Manises, Oriola i València.

• OFERTA DISPONIBLE DE CICLES:

• http://www.ceice.gva.es/ca/web/ensenanzas-regimen-especial/ensenanzas-de-artes-plasticas-y-diseño

• http://www.ceice.gva.es/va/web/ensenanzas-regimen-especial/oferta-de-ciclos-formativos

ENSENYAMENTS D'ART DRAMÀTIC

• El títol superior d'Art Dramàtic proporciona una formació professional de l'espectacle, adequada a les disciplines i 
especialitats teatrals, on s'integren els aspectes creatius, artístics i tècnics aplicats del teatre.

• Especialitats:
• Interpretació
• Direcció Escènica
• Dramatúrgia
• Escenografia

• La CV compta amb un únic centre on poder cursar el títol superior en Art Dramàtic: L'Escola Superior d'Art 
Dramàtic de València.

• Accés: títol Batxillerat (qualsevol modalitat) + prova específica (depenent de l'especialitat a la qual es vol accedir). 
Majors 18 anys sense requisits acadèmics: prova maduresa.

• http://esadvalencia.com/es/homepage/

http://www.ceice.gva.es/ca/web/ensenanzas-regimen-especial/ensenanzas-de-artes-plasticas-y-diseño
http://www.ceice.gva.es/va/web/ensenanzas-regimen-especial/oferta-de-ciclos-formativos
http://esadvalencia.com/es/homepage/
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MÚSICA I DANSA
ENSENYANCES PROFESSIONALS: (12-18 anys)

• Duració: 6 cursos.

• Accés: prova d'accés, independent d'haver cursat o no les ensenyances elementals. Es valora aptitud i 
preparació, així com edat idònia d'accés. És possible incorporar-se a un curs diferent de 1r, superant la 
prova específica corresponent.

• Titulació: títol professional on consta l'especialitat cursada.

ENSENYANCES ESPORTIVES
• GRAU MITJÀ: 2 cursos (inicial i mitjà).

• Accés: Graduat/ada ESO + prova específica (en algunes modalitats).

• http://www.ceice.gva.es/ca/web/ensenanzas-regimen-especial/ensenanzas-deportivas

30

Obtenció del títol de Batxillerat des d’ensenyaments d’Arts Plàstiques i Disseny i ensenyaments professionals de
Música o Dansa: cursant matèries troncals generals (comunes) + troncal general de modalitat.

http://www.ceice.gva.es/ca/web/ensenanzas-regimen-especial/ensenanzas-deportivas
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IDIOMES

• http://www.eoi.gva.es/va/

• Accés: 16 anys, Si és un idioma diferent del que dones a l'ESO, es pot fer inclús amb 14 anys complits.

• Pots accedir a un curs superior al que et pertoca, amb prova de nivell.

• 3 cicles: elemental (A2), intermedi (B1), superior (B2) i nivell avançat C1 i C2.

• Modalitats ensenyament: presencial, a distància en alguns idiomes i nivells (That's English) i lliure 
(només fas la prova d'obtenció del certificat).

• Altres proves: exàmens oficials JQCV 
http://www.jqcv.gva.es/va/inici;jsessionid=07BBA2C48E6BA9F9A6B2FBD909E1EBE1
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http://www.eoi.gva.es/va/
http://www.jqcv.gva.es/va/inici;jsessionid=07BBA2C48E6BA9F9A6B2FBD909E1EBE1


CENTRES FPA
Durada: 1-2 cursos acadèmics.
Requisits per matricular-se: tenir 18 anys complits o 16-17 
si tens contracte laboral.
Preparen proves accés a cicles formatius i prova títol 
Graduat/ada ESO.

PROVES ANUALS 
Majors 18 anys.

ALTRES:

“Una vegada finalitzada l’ESO no han obtés el títol i han 
superat els límits d’edat, podran fer-ho en els 2 cursos 
següents a través de la realització de proves o activitats 
extraordinàries de les matèries no superades”.

ALTRES MANERES OBTENIR GRADUAT ESO



FORMACIÓ PROFESSIONAL OCUPACIONAL
• Poden accedir-hi tots els treballadors i treballadores desocupats, majors de 16 anys i inscrits a les

oficines d'ocupació, que necessiten adquirir o perfeccionar la seua qualificació.

• Escoles Taller (2 anys màxim) i Cases d'Ofici (1 any): desocupats de 25 anys o més, inscrits al Labora
(Servef). Els primers 6 mesos es percep una beca i la resta de temps té un contracte de formació
remunerat, amb un sou corresponent al 75% del salari mínim interprofessional vigent. En finalitzar el
programa, reben un certificat en el qual consta la durada en hores, així com la formació teoricopràctica
i els mòduls formatius cursats.

• Tallers d'Ocupació: desocupats de 25 anys o més, inscrits al Labora (Servef).

• TFIL (Tallers de Formació i Inserció Laboral): persones amb risc d'exclusió social.

• TFC (Tallers de Formació per a la Contractació): semblants a la Formació Professional Bàsica, finançants
per la Conselleria d'Ocupació.

• Certificats de Profesionalitat: acreditació oficial de les qualificacions professionals del Catàleg Nacional
de les Qualificacions Professionals en l’àmbit laboral. Perfil professional estructurat en unitats de
competència que s’associen a mòduls formatius. Formació en Centres de Treball. Certificació oficial
SEPE i CC.AA. Repertori Certificats de Professionalitat SEPE

https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-formacion/repertorio-certificados-profesionalidad.html


MILITARS-FORCES ARMADES

Depenent del nivell al qual vols accedir, demanen uns requisits 
acadèmics, així com una edat concreta (majoria, 18 anys).

http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/como-ingresar/

GUÀRDIA CIVIL

http://www.guardiacivil.es/es/institucional/serguacivil/index.html

ALTRES ESTUDIS I PROFESSIONS
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http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/como-ingresar/
http://www.guardiacivil.es/es/institucional/serguacivil/index.html


ALTRES ESTUDIS I PROFESSIONS

POLICIA NACIONAL
• Requisit mínim, títol Batxillerat o equivalent.
• https://www.policia.es/oposiciones/requisitos.html

BOMBER PROFESSIONAL
• Requisit mínim, títol ESO, encara que depén de la convocatòria de cada comunitat autònoma i del 

lloc al qual s'aspira.
• Proves específiques, segons convocatòria oposició.
• https://www.emagister.com/blog/que-necesito-para-ser-bombero/

AVIACIÓ CIVIL
• A València hi ha una escola privada i homologada de pilots professionals (AIRMED) a l'aeroport de 

Manises.
• Requisits d'ingrés: 17 anys, Batxillerat o similar i reconeixement metge.
• També es poden cursar estudis d'auxiliar de vol: Graduat/ada ESO i 18 anys.

https://www.policia.es/oposiciones/requisitos.html
https://www.emagister.com/blog/que-necesito-para-ser-bombero/


INCORPORACIÓAL MÓN LABORAL

• Inscripció en El Servei Valencià d'Ocupació i Formació 
(LABORA).

http://www.labora.gva.es/es/ciutadania

• ETT

• CEDES (diputació de Castelló)

• Ajuntaments locals

• Programes de Garantia Juvenil

http://www.garantiajuvenil.gva.es/es

• FPB 2a oportunitat (joves desescolaritzats 17-29 anys)

• Programes Formatius de Qualificació Bàsica 
https://view.genial.ly/5e725cbec46bd928bb0d1396/interac
tive-image-pfqb

http://www.labora.gva.es/es/ciutadania
http://www.garantiajuvenil.gva.es/es
https://view.genial.ly/5e725cbec46bd928bb0d1396/interactive-image-pfqb


Generalitat valenciana:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=242

Ministeri d’ Educació i Formació Professional: 

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-
ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar.html

IMPORTANT!: AQUEST CURS S’AVANÇA EL TERMINI PER SOL·LICITAR LES 
BEQUES DEL MINISTERI:  del 30 de març al 12 de maig. 

BEQUES I AJUDES
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https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=242
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar.html
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ÀNIM! I GRÀCIES PER LA 
VOSTRA ATENCIÓ

Si teniu qualsevol dubte, podeu acudir al 
Departament d’Orientació o enviar un 

correu al següent e-mail:

mc.ramosgarcia2@edu.gva.es


