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CRITERIS DE PROMOCIÓ PER A PASSAR DE 3r ESO A 4t ESO: 
En juny promocionaran a 4t d'ESO els alumnes que tinguen totes les matèries de 3r d'ESO i de cursos anteriors 

aprovades. 
Al finalitzar  els exàmens extraordinaris, promocionaran  a 4t d’ ESO els alumnes que: 
Tinguen totes les matèries  de 3r d’ESO i de cursos anteriors  aprovades. 
Tinguen 1 matèria de 3r d'ESO o de cursos anteriors suspesa. 
Tinguen 2 matèries de 3r d’ ESO o de cursos anteriors suspeses sempre que no siguen simultàniament 
instrumentals (CLL, VLL, MAT). 
Repetiran 3r d’ ESO els alumnes que tinguen 3 o més materies suspeses de 3r d’ ESO o de cursos anteriors. 
Els alumnes que ja estan repetint 3r d’ ESO promocionaran automàticament a 4t d’ESO. Tindran que recuperar les 
matèries  pendents de cursos anteriors. 
 

3r ESO 

PASSAR a   
4tESO 

REPETIR 
3r ESO 

17 anys 
Presentar-se a 

la prova 
d’accés a 
CFGM 
 

20% places 

ALTRES OPCIONS: 
- Cicles d’Arts 
Plàstiques i Disseny 
- Música / Dansa 
-Art Dramàtic 
- Idiomes 
- Forces Armades 
- Policia 
- Bombers 

15 0 16 anys 
Formació 

Professional Bàsica 
F.P.B 

 (2 CURSOS ) 
“Títol Professional Bàsic” 

 

20% places en CFGM 



         Estructura de 4t ESO 
4t ESO ACADÈMIC 

 Està orientat a fer desprès 
batxillerat. 

 Amb la titulació d'ESO que 
obtens pots desprès optar a 
cursar: 

 - Batxillerat o CFGM 

4t ESO APLICAT 

 Està orientat a fer desprès 
CFGM 

 Amb la titulació d'ESO que 
obtens pots desprès optar a 
cursar: 

 - CFGM 

 

 De moment, fins que surta la nova llei educativa, en el periode 
de transició, el títol valdrà indistintament per a accedir a 
qualsevol estudi post obligatori (Batx o CFGM) 



TITULACIÓ AL ACABAR 4t ESO 
 PER A TITULAR: 

 - Tindre totes les matèries de l'ESO aprovades (com a màxim 2 
matèries suspeses sempre que no siguen simultàniament 
instrumentals MAT, CLL, VLL). 

 

 -Al acabar 4t ESO, de moment, el títol valdrà indistintament per a 
accedir a qualsevol estudi postobligatori (Batxiller o CFGM). 

 

 



Amb el títol de graduat en ESO 

BATXILLERAT 
3 modalitats: 

1.Batxillerat d' Art 

2.Batxillerat d' Humanitats i Ciències 
Socials 

3.Batxillerat de Ciència i Tecnologia 

 



CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ 
Els Cicles Formatius de Grau Mitjà són estudis dirigits a 
aprendre una professió. 

S'agrupen en famílies professionals i pràcticament hi ha 1 cicle 
per cada professió. 

 

 

ACCÉS, per a cursar estos cicles és necessari: 

 Títol de Graduat en Secundària ó Titol de FPB (80% de les 
places) 

Superar una prova d'acces si compleixes 17 anys abans del 31 de 
desembre de l'any en què et matricules per a la prova (20% de les 
plaçes). 

 

1 CFGM = PROFESSIÓ CONCRETA 



ALTRES OPCIONS 

CICLES FORMATIUS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY DE 
GRAU MITJÀ: 

   Condicions d'accés: Títol d' ESO i aprovar una prova 
específica d' accés. 

Modalitats: 

                                     - Disseny Gràfic 

                                     -  Autoedició. 

ESCOLA D' ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY (VALÈNCIA- 
Campus d'Alcoi) http://www.easdvalencia.com/ 

 

PRIVADA: BARREIRA (Valencia) 

 

 

 



ENSENYAMENTS DE MÚSICA i DANSA: 
 
 

Estos estudis s'imparteixen en els Conservatoris de 
Música i de Dansa. 

Se estructuren en 3 graus: 

-El.lemental 

-Mitjà 

-Superior. 

Quant finalitzes el grau superior obtens una titulació 
equivalent a un títol universitari. 

http://conservatorioprofesionaldanzavalencia.edu.gva.es/ 

http://cpv.edu.gva.es 

http://conservatorioprofesionaldanzavalencia.edu.gva.es/
http://conservatorioprofesionaldanzavalencia.edu.gva.es/


 ENSENYAMENTS D' ART DRAMÀTIC: 
  

A estos estudis s'accedeix amb el Títol de Batxillerat i 
aprovant una prova específica d' acces. La duració d' 
estos estudis es de 4 anys i poden estudiar-se les 
següents especialitats: 

 

                    - Direcció d' Escena i Dramaturgia 

                    - Escenografía 

                    - Interpretació 

 

http://www.esadvalencia.com/ 



 ENSENYAMENT D'IDIOMES: 

 •Els idiomes són un important complement a altres 
estudis. S'imparteixen en les Escoles Oficials 
d'Idiomes (E.O.I.). 

•La duració és de 5 anys (3 anys de Ciclo Elemental y 2 
anys de Cicle Superior) encara que en alguns idiomes 
pot ampliar-se. 

•Pots cursar-los presencialment o presentar-te a la 
prova libre de nivell. 

• 
 


