
INSTITUT DE VILANOVA 
DEL VALLÈS

Orientació famílies 4t ESO



   CURS 2020-21



TEMES
1. Sistema educatiu català.

2. Currículum de batxillerat.

3. Orientació a 4t d'ESO.

4. Matrícula de batxillerat.

5. Preinscripcions altres estudis postobligatoris.

6. Precs i preguntes.



1. Sistema educatiu català:

Mapa d’estudis:

Estudiar a Catalunya

Guia VallesJove

http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/joves/informo-ensenyaments/explora_mapa_destudis/
http://guia.vallesjove.cat/index.php?menu=2


Estudiar a Catalunya:

Sistema educatiu

Cercador d’estudis

Selectivitat: Ponderacions

http://queestudiar.gencat.cat/ca
http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/joves/informo-ensenyaments/explora_mapa_destudis/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/cercador-estudis/cercador/?command=busca&p_paraula_clau=&p_subetapa=
http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/preinscripcio/documentacio/Ponderacions-2020.pdf


Transició a final de curs (4t ESO):

TOT 
APROVAT

ACREDITA 
L’ETAPA

COMPETÈNCIES 
SUSPESES

ALTRES 
OPCIONS

S’AVALUA CADA CAS

RECUPERACIONS EXTRAORDINÀRIES

REPETEIX 
CURS

PFICFGMBATXILLERAT



 Altres opcions per obtenir el títol:

Prova d’accés als CFGM (més grans de 17 anys).

Proves lliures en el mateix centre (a partir dels 18 anys i durant els dos anys següents, màxim 5 matèries 
suspeses).

Programes de formació i inserció (PFI) (16 anys).

Ensenyaments d’adults (més grans de 18 anys):
1. A distància  / 2. Presencials

Proves lliures fora del centre, per obtenir el títol de GESO (Adults).

Curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà - CAM (més grans de 17 anys).



2. Currículum general de batxillerat:
Matèries comunes 1r 2n

Llengua catalana i literatura 2 2

Llengua castellana i literatura 2 2

Llengua estrangera 3 3

Educació física 2 -

Filosofia 2 -

Ciències per al món contemporani 2 -

Història de la filosofia - 3

Història - 3

Tutoria 1 1

Treball de recerca  (*)

Matèria comuna d’opció 4 4

Matèria de modalitat 4 4

Matèria de modalitat 4 4

Modalitat o específiques 4 o 2+2 4 o 2+2

TOTAL 30 30



Estructura general i modalitats:

Part comuna

14 h/setmanals

Part diversificada

16 h/setmanals

Matèries

comunes

Treball

de recerca

Matèria

comuna d’opció

Matèries de modalitat i 

específiques

MODALITATS:

● Ciències i tecnologia

● Humanitats i Ciències socials

● Arts



Matèries comunes de batxillerat:

1r de batxillerat 2n de batxillerat

Llengua catalana i literatura 1 Llengua catalana i literatura 2

Llengua castellana i literatura 1 Llengua castellana i literatura 2

Llengua anglesa 1 Llengua anglesa 2

Filosofia Història de la filosofia

Ciències del món contemporani Història

Educació Física

Tutoria Tutoria

TREBALL DE RECERCA



Modalitats a l’Ins. Vilanova del Vallès:
PRIMER DE BATXILLERAT

Modalitats CIÈNCIES I TECNOLOGIA CIÈNCIES SOCIALS I HUMANITATS

Matèria 

comuna 

d’opció

Matemàtiques I Matemàtiques CCSS I / Llatí I

Matèria de 

modalitat

Física I / Ciències de la Terra i 

medi ambient I

Economia d’empresa I / Literatura 

universal

Química I / Dibuix Tècnic I
Economia / Història del món 

contemporani

Matèries 

específiques

Biologia I

Tecnologia industrial I

Francès

Cultura audiovisual + Iniciació a Història de l’Art

Psicologia o Sociologia o Estada en Empresa [EN REVISIÓ]



1 Oferta en anys parells, en anys senars s’intercanvien.

SEGON DE BATXILLERAT

Modalitats CIÈNCIES I TECNOLOGIA CIÈNCIES SOCIALS I HUMANITATS

Matèria 

comuna 

d’opció

Matemàtiques II Matemàtiques CCSS II / Llatí II

Matèria de 

modalitat

Física II / Ciències de la Terra i 

medi ambient II

Economia d’empresa II / Història de 

l’Art

Química II / Dibuix Tècnic II Geografia / Literatura catalana1

Matèries 

específiques

Biologia II

Tecnologia industrial II

Cultura audiovisual II

Literatura castellana1



3. Orientació 4t d’ESO: 
Pla d’Acció Tutorial (2n trimestre)

OBJECTIU ORIENTACIÓ ALUMNAT:
Guiar-lo cap a la responsabilitat en la presa de decisions.

● AUTOCONEIXEMENT.

● ORIENTACIÓ ACADÈMICA DELS ITINERARIS DE BATXILLERAT.

● IMPORTÀNCIA  DE LA FAMÍLIA.



Accions dins de l’orientació:
● Reunió famílies 4t d’ESO (31 de març: anul·lada).

● Orientació estudis postobligatoris alumnat 4t ESO:
Del 17 de gener al 7 de febrer Xerrades orientació (Leonor Bretcha)

Del 13 al 21 de febrer Funcionament itineraris batxillerat (tutors)

27 de febrer Xerrada antics alumnes

10 de març Explicació matèries de modalitat i específiques

12 de març Xerrades informatives cicles formatius (Marina Luaces)

18 de març Visita al Saló de l’ensenyament: anul·lada.

31 de març Visita a la Fira Guia’t: anul·lada.

Segons les necessitats Assessorament individual des d’orientació



Xerrades orientació (Leonor Bretcha):

Organització de les sessions:

●Dossier d’autoconeixement: habilitats i aptituds de l’alumnat.

●Test d’autoconeixement ‘Orienta’t’: personalitat, interessos i 

aptituds.

●Explicació  del sistema educatiu: estructura i funcionament dels 

batxillerats, cicles formatius i PFI. 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/joves/conec-interessos/questionari-autoconeixement/


Saló de l’ensenyament

Què és?
El Saló de l'Ensenyament posa a disposició de l'alumnat i el professorat activitats, serveis i material 
per conèixer més a fons les característiques dels itineraris formatius i ajudar a l'estudiant en la seva 
presa de decisió.

Dates:

Any 2020: ajornada

http://www.ensenyament.com/ca/


Fira Guia’t

Què és?
La Fira Guia’t és una fira d’orientació acadèmica, en la qual es vol mostrar i donar a conèixer la 
formació professionalitzadora que els joves poden trobar a la comarca o a l’entorn proper. Està 
adreçada, especialment, a aquells joves estudiants de 4t d’ESO, amb un enfocament especial envers 
aquells que no acrediten i/o abandonen els estudis i també aquells que no tenen clar quin itinerari 
formatiu seguir un cop superada l’ESO.

Dates:

Any 2020: suspesa

http://guia.vallesjove.cat/index.php?menu=16


Ajuntament de Vilanova: Servei d’orientació
per a joves +16 i famílies:

Demanar cita per obtenir informació per poder seguir estudiant els majors de 16 anys:

○ Spai Jove: spaijove@vilanovadelvalles.cat // @spaijove

○ Servei local d'ocupació: borsatreball@vilanovadelvalles.cat 

○ Web Servei d’Orientació: Orienta’t

mailto:spaijove@vilanovadelvalles.cat
mailto:borsatreball@vilanovadelvalles.cat
http://www.vilanovadelvalles.cat/serveis-i-tramits/cataleg-de-serveis/servei-dorientacio.html


4. Matrícula de batxillerat:

Alumnat que ha fet l’ESO a l’institut de Vilanova 

del Vallès:

Pendent noves dates.

A la secretaria del nostre centre.



5. Preinscripcions altres estudis postobligatoris:

Cicles formatius de grau mitjà i batxillerat:

Pendent noves dates.

PFI: 

Pendent noves dates.

Més informació sobre preinscripcions i matrícules a:  Estudiar a Catalunya

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/


6. Precs i preguntes

Podeu adreçar els vostres dubtes electrònicament als 

tutors i les tutores de 4t d’ESO.



MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ


