8. Batxillerat presencial

Per què estudiar Batxillerat?
L’Educació Obligatòria finalitza amb l’ESO, però si vols continuar estudiant has de saber que el Batxillerat
configura aquella classe d'estudis que t’obrirà les portes a la majoria dels estudis postobligatoris. El Batxillerat
és l'etapa de formació acadèmica que, convencionalment, cursen els alumnes amb edats compreses entre els
16 i els 18 anys. Es tracta d'un cicle format per dos cursos de 30 hores lectives setmanals com a mínim.
Per accedir als cursos de batxillerat cal obtenir el GES (Graduat en Educació Secundària) o tenir un títol de
tècnic/a per haver superat un cicle formatiu de grau mitjà o superior.
En acabar aquests estudis, els alumnes que els hagin cursat satisfactòriament, en qualsevol de les seves
modalitats, rebran el títol de Batxiller i, aleshores, l’alumne/a té diverses opcions:
>Cicles Formatius professionals de Grau Superior (CFGS) o Grau Mitjà (CFGM)
>Ensenyaments artístics de Grau Superior (amb la superació de la prova corresponent)
>Estudis universitaris, sempre que superi les proves d’accés que fixen les universitats.
El cursos de Batxillerat s’organitzen en tres modalitats:
> Arts
> Ciències i tecnologia
> Humanitat i Ciències Socials
Batxillerat consta d'una part comuna i una part diversificada (les matèries de modalitat, les matèries
específiques i el treball de recerca). A més, els alumnes tenen assignada una hora setmanal de tutoria.
Matèries comunes de primer curs:
- Llengua catalana i literatura I
- Llengua castellana i literatura I
- Llengua estrangera
- Filosofia
- Educació físfica
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Matèries comunes de segon curs:
- Història de la filosofia
- Història
- Llengua catalana i literatura II
- Llengua castellana i literatura II
- Llengua estrangera II

És important saber que:
>La modalitat escollida facilitarà l’accés a uns estudis universitaris i el delimitarà per d'altres. Seria bo saber
prèviament quins estudis universitaris es voldran cursar després, i escollir la modalitat de Batxillerat que
respongui a les intencions de futur.
Amb el títol de batxillerat es pot accedir:
< a la universitat (un cop aprovada les proves d'accés)
< a un cicle formatiu de grau superior de formació professional específica o d'arts plàstiques i disseny (si hi ha
més demanda que oferta, per accedir a determinats cicles té prioritat l'alumnat que ha cursat una modalitat de
batxillerat determinada)
< a un cicle formatiu de grau superior d'ensenyaments esportius, si si es tenen els requisits d'accés (si hi ha
més demanda que oferta, per accedir a determinats cicles té prioritat l'alumnat que ha cursat una modalitat de
batxillerat determinada),
< als ensenyaments superiors artístics
< al món laboral

Page 2 of 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

