
Batxillerat

Orientació acadèmica i professional

IES MIQUEL PERIS I SEGARRA



• Etapa post-obligatòria de l’educació secundària. 

• Capacita per a superar la prova d’accés a la universitat (“selectivitat”) i accedir a la 

Universitat, als Cicles Formatius de Grau Superior i a determinats 

ensenyaments esportius i artístics.

• Consta de 2 cursos acadèmics que es poden fer en un màxim de 4 anys

• 3 modalitats:

– Batxillerat d’Arts

– Batxillerat de Ciències

– Batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials 

• Assignatures:

• Assignatures troncals generals (iguals en totes les modalitats)

• Assignatures troncals generals de modalitat i d'opció de modalitat (diferents 

per a cada modalitat)

• Assignatures específiques i específiques d’opció 

• Assignatures de lliure configuració autonómica

El Batxillerat



El Batxillerat

- 1r Batxillerat -
Assignatures obligatòries

CIÈNCIES

Troncals generals:
Filosofia
Llengua Castellana i 

Literatura I
Primera Llengua 

Estrangera I

Troncal general de 
modalitat:
Matemàtiques I

Troncal d’opció de 
modalitat:
Física i Química

Específica:
Educació Física

Lliure configuració 
autonòmica:
Valencià: Llengua i 
Literatura I
Tutoria

HUMANITATS

Troncals generals:
Filosofia
Llengua Castellana i   

Literatura I
Primera Llengua    

Estrangera I

Troncal general de modalitat:
Per itinerari d'Humanitats: Llatí I
Per itinerari de Ciències Socials:
Matemàtiques Aplicades a les 
Ciències Socials I

Troncal d’opció de modalitat:
Per itinerari d'Humanitats: Grec I
Per itinerari de Ciències Socials:
Economia

Específica:
Educació Física

Lliure configuració autonòmica:
Valencià: Llengua i Literatura I
Tutoria

ARTS

Troncals generals:
Filosofia
Llengua Castellana i       

Literatura I
Primera Llengua 

Estrangera I

Troncal general de 
modalitat:
Fonaments de l’art I

Troncal d’opció de 
modalitat:
Cultura Audiovisual I

Específica:
Educació Física

Lliure configuració 
autonòmica:
Valencià: Llengua i Literatura I
Tutoria



El Batxillerat

- 1r Batxillerat -
Assignatures opcionals: 

CIÈNCIES

Troncals d’opció de 
modalitat A TRIAR-NE 1:
Dibuix Tècnic I
Biologia i Geologia

Específiques d’opció 
A TRIAR-NE 2:
Anàlisi Musical I 
Anatomia Aplicada
Cultura Científica
Dibuix Artístic I 
Llenguatge i Pràctica

Musical
Religió
Segona Llengua

Estrangera I
Tecnologia Industrial I
Tecnologies de la

Informació i la 
Comunicació I

Volum
Matèries del bloc 
d’assignatures troncals no 
cursades anteriorment

HUMANITATS

Troncals d’opció de modalitat 
A TRIAR-NE 1:
Per a itinerari d'Humanitats i per a 
itinerari de Ciències Socials:
Història del Món Contemporani 
Literatura Universal

Específiques d’opció 
A TRIAR-NE 2:
Anàlisi Musical I 
Anatomia Aplicada
Cultura Científica
Dibuix Artístic I 
Llenguatge i Pràctica

Musical
Religió
Segona Llengua

Estrangera I
Tecnologia Industrial I
Tecnologies de la

Informació i la 
Comunicació I

Volum
Matèries del bloc d’assignatures
troncals no cursades anteriorment

ARTS
Troncals d’opció de 
modalitat A TRIAR-NE 1:
Història del Món 
Contemporani 
Literatura Universal

Específiques d’opció 
A TRIAR-NE 2:
Anàlisi Musical I 
Anatomia Aplicada
Cultura Científica
Dibuix Artístic I 
Llenguatge i Pràctica

Musical
Religió
Segona Llengua

Estrangera I
Tecnologia Industrial I
Tecnologies de la

Informació i la 
Comunicació I

Volum
Matèries del bloc 
d’assignatures troncals no 
cursades anteriorment



El Batxillerat

- 2n Batxillerat -
Assignatures obligatòries

CIÈNCIES

Troncals generals:
Història d’Espanya
Llengua Castellana i       

Literatura II
Primera Llengua 

Estrangera II

Troncal general de 
modalitat:
Matemàtiques II

Específica;
Història de la Filosofia

Lliure configuració 
autonòmica:
Valencià: Llengua i 
Literatura I
Tutoria

HUMANITATS

Troncals generals:
Història d’Espanya
Llengua Castellana i       

Literatura II
Primera Llengua 

Estrangera II

Troncal general de modalitat:
Per itinerari d'Humanitats: Llatí II
Per itinerari de Ciències Socials:
Matemàtiques Aplicades a les 
Ciències Socials II

Específica;
Història de la Filosofia

Lliure configuració autonòmica:
Valencià: Llengua i Literatura I
Tutoria

ARTS

Troncals generals:
Història d’Espanya
Llengua Castellana i       

Literatura II
Primera Llengua 

Estrangera II

Troncal general de 
modalitat:
Fonaments de l’art II

Lliure configuració 
autonòmica:
Valencià: Llengua i Literatura I
Tutoria

Assignatures opcionals: 

Lliure configuració 
autonòmica:
Activitat Fisicoesportiva i 
Salut (voluntària i 
addicional)

Lliure configuració autonòmica:
Activitat Fisicoesportiva i Salut 
(voluntària i addicional)

Lliure configuració 
autonòmica:
Activitat Fisicoesportiva i 
Salut (voluntària i 
addicional)



El Batxillerat

- 2n Batxillerat -
Assignatures opcionals: 

CIÈNCIES
Troncals d’opció de modalitat 
A TRIAR-NE 2:
Dibuix Tècnic II
Biologia
Geologia
Física
Química

Específiques d’opció 
A TRIAR-NE 1:
Anàlisi Musical II 
Ciències de la Terra i del 

Medi Ambient
Dibuix Artístic II 
Fonaments d’Administració i 

Gestió
Història de la Música i la Dansa
Imatge i So
Psicologia
Segona Llengua Estrangera II
Tècniques d’Expressió

Gràficoplàstica
Tecnologia Industrial II
Tecnologies de la Informació i 

la Comunicació II
Matèries del bloc d’assignatures
troncals no cursades
anteriorment

HUMANITATS
Troncals d’opció de modalitat           
A TRIAR-NE 2:
Per a itinerari d'Humanitats i per a 
itinerari de Ciències Socials:
Grec II
Economia de l’Empresa
Geografia
Història de l’Art

Específiques d’opció 
A TRIAR-NE 1:
Anàlisi Musical II 
Ciències de la Terra i del Medi

Ambient
Dibuix Artístic II 
Fonaments d’Administració i Gestió
Història de la Música i de la Dansa
Imatge i So
Psicologia
Segona Llengua Estrangera II
Tècniques d’Expressió

Gràficoplàstica
Tecnologia Industrial II
Tecnologies de la Informació i la 

Comunicació II
Matèries del bloc d’assignatures
troncals no cursades anteriorment

ARTS
Troncals d’opció de 
modalitat  A TRIAR-NE 2:
Cultura Audiovisual II
Arts escèniques
Disseny

Específiques d’opció 
A TRIAR-NE 2:
Anàlisi Musical II 
Ciències de la Terra i del 

Medi Ambient
Dibuix Artístic II 
Fonaments d’Administració i 

Gestió
Història de la Música i de 

la Dansa
Història de la Filosofia
Imatge i So
Psicologia
Segona Llengua Estrangera II
Tècniques d’Expressió

Gràficoplàstica
Tecnologia Industrial II
Tecnologies de la Informació i 

la Comunicació II
Matèries del bloc 
d’assignatures troncals no 
cursades anteriorment



• AMB EL TÍTOL DE BATXILLERAT:

- Prova d’accés a la universitat i grau universitari

- Cicle formatiu de grau superior de formació professional

- Ensenyaments esportius (ensenyaments de règim especial). Per al 

grau mitjà cal superar prova específica. Per al grau superior cal 

tindre el grau mitjà d’aquests ensenyaments i superar prova

específica.

- Cicle formatiu de grau superior d’ensenyaments artístics

(ensenyaments de règim especial). Cal superar prova específica.

- Grau d’ensenyaments artístics superiors (amb prova específica)

- Treballar

Opcions en finalitzar el Batxillerat



• SENSE EL TÍTOL DE BATXILLERAT (AMB TÍTOL D’ESO):

- Cicle formatiu de grau mitjà de formació professional

- Proves d’accés a cicles formatius de grau superior de formació

professional (a partir de 19 anys)

- Cicle formatiu de grau mitjà d’ensenyaments esportius

(ensenyaments de règim especial). Cal superar prova específica.

- Cicle formatiu de grau mitjà d’ensenyaments artístics (ensenyaments

de règim especial). Cal superar prova específica.

- Cicle formatiu de grau superior d’ensenyaments artístics

(ensenyaments de règim especial). Cal superar prova d’accés y 

prova específica (a partir de 19 anys).

- Grau d’ensenyaments artístics superiors, superant prova d’accés i 

prova específica (a partir de 19 anys).

- Proves lliures per a l’obtenció del títol de Batxillerat (majors de 20 

anys)

- Formació per a adults (FPA) de l’ajuntament

- Treballar

Opcions en finalitzar el Batxillerat



• Per a accedir a estudis de grau en universitats públiques

• Nota d’accés als graus universitaris: 

60% nota mitjana de batxillerat

+ 

40% nota de la fase obligatòria de la PAU

+ 

nota ponderada de les assignatures de la fase voluntària

• 2 convocatòries anuals

• MÉS INFO:

Proves d’accés a la universitat 

(PAU o EBAU)

http://innova.gva.es/documents/161863209/168447635/Documento+de+Ponder

aciones+2020/9e8c38c2-af43-4097-afeb-2868c49310de

http://innova.gva.es/documents/161863209/168447635/Documento+de+Ponderaciones+2020/9e8c38c2-af43-4097-afeb-2868c49310de


FASE OBLIGATÒRIA O GENERAL:

5 Exàmens: 

Llengua Castellana i Literatura II

Llengua Valenciana i Literatura II

Història d'Espanya

Primera Llengua Estrangera II (Anglés, Francès, Italià o Alemany; cal haver-

la cursat)

L’assignatura troncal de modalitat de batxillerat que hages cursat

(Matemàtiques II, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, Llatí II o 

Fonaments de l’Art II).

Nota de la Fase Obligatòria:

Cadascun dels exàmens de la Fase Obligatòria es puntua de 0 a 10 punts. La 

nota d'aquesta fase serà la mitjana aritmètica de tots ells. 

La nota d’aquesta fase cal que siga igual o superior a 4.

Proves d’accés a la universitat



FASE VOLUNTÀRIA

Fase opcional que permet sumar fins a 4 punts a la nota d'accés. Es pot arribar a 

una nota de 14 punts.

Altament recomanable, ja que si suspens no et lleva nota. Caduca als 2 anys.

L’estudiant podrà presentar-se a un màxim de 4 assignatures, cursades o no 

cursades. La ponderació es farà amb la qualificació obtinguda en les assignatures

troncals d’opció o troncals generals de modalitat en la Fase Voluntària de la PAU, les 

dels idiomes estrangers de la Fase Voluntària i amb la qualificació de l’assignatura

troncal general vinculada a la modalitat de batxillerat i la de l’idioma estranger obtingudes

en la fase obligatòria de la PAU. 

Per a saber a quines matèries presentar-te, cal consultar les taules de ponderació

publicades per les universitats. Per a cada assignatura s’indica la ponderació (0,1 ó 0,2), 

que es multiplicarà per la nota aconseguida en l'examen de la matèria. 
http://innova.gva.es/documents/161863209/168447635/Tabla+de+Ponderaciones+2020/5bf7f12f-

721a-4f96-9b10-31f53e829f0d

Pots sumar punts per a un màxim de 2 matèries. El màxim que pots sumar és 4 

punts. Aquest cas es donaria si traus un 10 en dues matèries que ponderen 0,2. Perquè

la qualificació d’una assignatura pondere i servisca per a augmentar la qualificació a 

l’admissió, haurà de ser igual o major que 5.

Com les ponderacions varien entre graus, és possible que tingues Notes d'Accés

diferents per a diferents graus.

Proves d’accés a la universitat



La Universitat
TIPUS D'ESTUDIS UNIVERSITARIS

Estudis de Grau

S'accedeix amb el títol de batxiller i les PAU.

Durada de 4 anys, excepte Arquitectura (5 anys), Veterinària (5 anys) i 
Medicina (6 anys).  

En finalitzar s'obté el títol de Graduat.

Estudis de Postgrau

Formació especialitzada complementària després del Grau: cursos de 
postgrau i màsters.

Durada d'1 o 2 anys.

En finalitzar s'obté el títol de Postgrau o de Màster.

Estudis de Doctorat

Formació avançada de l'estudiant en les tècniques de recerca.

Dos períodes: formació i recerca, que inclou elaboració i presentació de tesi
doctoral. 

Per a accedir als estudis de Doctorat s'haurà d'estar en possessió d'un títol de 
Graduat i d'un títol de Màster. 

En finalitzar s'obté el títol de Doctor.



• Més info universitat i accés: 

- web transició secundària-UJI: 

- en la web de Conselleria d’Educació:

• Jornades de portes obertes virtuals UJI:

Sessions online de vesprada del 15 al 18 de març 2021; la inscripció será finals de 

gener o en febrer.

• Buscadors de titulacions universitàries:

- RUCT 

- QEDU

Recursos universitat

https://www.uji.es/serveis/use/base/orientacio/webtransiciosecundaria/estudiantat/

http://innova.gva.es/es/web/universidad/información-pau

www.uji.es/serveis/use/base/orientacio/webjornadesvirtuals

www.educación.gob.es/ruct/home

-www.educación.gob.es/notasdecorte/compBdDo

https://www.uji.es/serveis/use/base/orientacio/webtransiciosecundaria/estudiantat/
http://innova.gva.es/es/web/universidad/información-pau
http://www.uji.es/serveis/use/base/orientacio/webjornadesvirtuals
http://www.educación.gob.es/ruct/home
http://www.educación.gob.es/notasdecorte/compBdDo


Cicles Formatius 
• Són títols de Formació Professional; l'objectiu és l'adquisició de coneixements i 

habilitats necessàries per a exercir una determinada professió. 

• Nivells: 

- Bàsic (títol professional bàsic)

- Dirigit a alumnat sense graduat en ESO

- Grau mitjà (títol de Tècnic)

– accés amb graduat en ESO, títol de Batxillerat, certificat Batxillerat, 
títol FP Básica, 17 anys + superar un curs específic o prova d'accés.

- Grau superior (títol de Tècnic Superior)

– accés amb títol de Batxillerat, certificat Batxillerat, títol FP Grau mitjà 
o Superior, o prova d'accés (19 anys)

• Durada: 2 cursos acadèmics.

• Assignatures (“mòduls”): 

– Assignatures específiques de cada titulació

– Formació i Orientació Laboral: orienta per a cercar ocupació en acabar el cicle 
formatiu.

– Formació en Centres de Treball: pràctiques en empreses.

– Pot incloure: Relacions a l'entorn de treball, Llengua estrangera (anglès).

• Preinscripció normalment al mes de maig però depén de la convocatòria.



Famílies professionals:

www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/oferta1

Agrària

Activitats físiques i esportives

Marítimopesquera

Administració i gestió

Arts i artesanies

Arts gràfiques

Comerç i màrqueting

Imatge i so

Edificació i obra civil

Electricitat i electrónica

Energia i aigua

Fabricació mecànica

Imatge personal

Indústries alimentàries

Hoteleria i turisme

Informàtica i comunicacions

Fusta, moble i suro

Transport i manteniment de vehicles

Instal·lació i manteniment

Química

Sanitat

Seguretat i medi ambient

Serveis socioculturals i a la comunitat

Tèxtil, confecció i pell

Vidre i ceràmica

Cicles Formatius 



Són ensenyaments oficials dins del sistema educatiu. Tenen l’objectiu de formar els

tècnics (monitors, entrenadors, etc.) en les diferents modalitats i especialitats esportives. 

Són els únics títols oficials en l'àmbit esportiu, tenen validesa acadèmica i professional

en tot el territori nacional.

La formació d'entrenadors continua en un procés de canvi. S'establixen dues modalitats

amb relació a les formacions d'entrenadors i tècnics esportius:

1. Modalitats esportives que realitzen formacions d'entrenadors en periode transitori. 

Les modalitats esportives en les quals encara nos'ha publicat el Reial decret pel qual

s'estableix el títol de Tècnic Esportiu, es troben en un procés de transició o período 

transitori. Es realitzen en col·laboració amb les Federacions Esportives de la 

Comunitat Valenciana. Existeix un sistema de reconeixement dels certificats d’aquests

estudis amb els títols de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior que es van 

implantant. http://formaciondeportiva.gva.es/va/planes-formativos

2. Aquelles modalitats esportives en les quals ja s'ha creat el títol de Tècnic Esportiu de 

grau mitjà i/o grau superior pertanyen als Ensenyaments Esportius de Règim

Especial. En l'actualitat existeixen els de les següents modalitats esportives: Atletisme. 

Bàsquet.Busseig Esportiu (només Grau Mitjà). Esgrima. Espeleologia (només Grau 

Mitjà). Esports d'Hivern.Esports de Muntanya i Escalada. Futbol i Futbol Sala. Handbol. 

Hípica. Judo i Defensa Personal. Piragüisme. Salvament i Socorrisme. Vela.

http://www.ceice.gva.es/va/web/ensenanzas-regimen-especial/ensenanzas-

deportivas

MÈS INFO:
http://www.formaciondeportiva.gva.es 

http://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/estudiantes/ensenanzas-deportivas.html  

Ensenyaments Esportius



Organització dels ensenyaments esportius de règim especial:

Aquests ensenyaments comprenen tres cicles dins de dos graus (mitjà i superior) de 

durada variable segons els graus, i  conduïxen a l'obtenció de les titulacions indicades:

Ensenyaments Esportius

Grau Cicle Certificats i Titulacions

Grau mitjà Cicle inicial (nivell I) Certificat de cicle inicial

Grau mitjà Cicle final (nivell II)

Títol de Tècnic Esportiu en 

la modalitat o especialitat

corresponent

Grau superior
Cicle de grau superior 

(nivell III)

Títol de Tècnic Esportiu

Superior en la modalitat o 

especialitat corresponent

• Requisits d’accés:

Per al nivell I o cicle inicial: títol de Graduat en E.S.O o equivalent, superar la prova 

específica d'accés de l´especialitat i tindre 17 anys complits l'any de realització de 

la prova.

Per al nivell II o cicle final: superació dels ensenyaments del Nivell I de la mateixa 

modalitat esportiva.

Per al nivell III o cicle superior: estar en posesió del Títol de Batxiller o equivalent, 

tindre el títol de tècnic/a esportiu de Grau Mitjà de la modalitat esportiva 

corresponent i superar la prova específica d'accés de l´especialitat.



Ensenyaments Artístics de règim especial
• Arts plàstiques i disseny: http://www.ceice.gva.es/va/web/ensenanzas-regimen-

especial/ensenanzas-de-artes-plasticas-y-diseno

Grau mitjà (títol de Tècnic): necessari Graduat en ESO (sense graduat: prova d'accés amb 17 

anys) i superar prova específica. Durada: 1 o 2 cursos. Permitix accés a Batxillerat.

Grau superior (títol de Tècnic Superior): necessari Títol de Batxiller (sense títol: prova d'accés 

amb 19 anys, o 18 si es té un títol de Técnic relacionat).  i superar prova específica Durada: 2 

cursos. Permitix accés a Universitat.

Especialitats relacionades amb l'escultura, la indumentària (moda), la ceràmica, la joieria, la 

comunicació gràfica i audiovisual, el disseny d'interiors i el disseny industrial. En Castelló hi ha 

l’Escola d’Arts i Superior de Disseny: http://www.easdcastello.org/ 

• Ensenyaments de música i dansa: http://www.ceice.gva.es/va/web/ensenanzas-

regimen-especial/ensenanzas-de-musica-y-danza

Hi ha dos cicles: 

- ensenyaments elementals: 4 cursos, s’accedix amb prova d’ingrés, en finalitzar s’obté certificat

acreditatiu

- ensenyaments professionals: 6 cursos, s'accedix amb prova d'accés independentment

d'haver cursat o no les ensenyances elementals, en finalitzar s’obté el Títol professio-

nal (tècnic) de l'especialitat cursada.

Especialitats en dansa: ball flamenc, dansa clàssica, dansa contemporània,  dansa española. 

Especialitats en música: instrument triat.

Hi ha la possibilitat de cursar estudis de Música o Dansa en escoles específiques de forma no 

reglada, és a dir, que no conduïxen a l'obtenció de títols amb validesa acadèmica o 

professional.

MÉS INFO: http://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/estudiantes/ensenanzas-

artisticas.html



• Consideració com estudis superiors (equivalents a graus universitaris).

• Durada: 4 cursos.

• Per a accedir, necessari Títol de Batxiller + superar prova d'accés específica.

• Tipus i especialitats:

- Grau Superior de Música
• Composició  Pedagogia  Sonologia  Musicologia

• Direcció  Producció i gestió  Flamenco           Interpretació

- Grau Superior de Dansa
• Coreografia e interpretació  Pedagogia de la dansa

- Estudis Superiors d'Arts Plàstiques
• Ceràmica  Vidre

- Estudis Superiors de Disseny
• Disseny d'Interiors  Disseny de Productes

• Disseny Gràfic  Disseny de Moda

- Ensenyaments Superiors de Conservació i Restauració de Béns Culturals
• Conservació i Restauració de Pintura                                       Conservació i Restauració de Document

• Conservació i Restauració d'Esculptura Gràfic

• Conservació i Restauració de Textils  Conservació i Restauració de Mobiliari

• Conservació i Restauració de Béns Arqueològics

- Estudis Superiors d'Art Dramàtic
• Direcció escènica i dramatúrgia  Escenografia  Interpretació

MÉS INFO: http://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/estudiantes/ensenanzas-artisticas.html

http://iseacv.gva.es/va/inicio

http://www.ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ensenanzas-de-regimen-especial

Ensenyaments Artístics Superiors



GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ


