ITINTERARIS DEL SISTEMA EDUCATIU
Món laboral
Fase especifica
PAU + Nota

UNIVERSITAT

FP de nivell III: Cicles formatius de grau superior
Prova d’accés a grau
superior

PAU

Batxillerat

(Curs d’incorporació a grau
superior)

FP de nivell II: Cicles formatius de grau mitjà
Accés amb la
nota mitjana
de 1r, 2n i 3r
d’ESO

ESO

Prova d’accés a grau
mitjà

«+ d’un
8»

FP de nivell I: PFI

EL BATXILLERAT
El batxillerat és l'etapa que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys, tot i que és
oberta a persones de qualsevol edat, ja sigui de forma presencial o a distància. És un cicle
format per dos cursos de trenta hores lectives setmanals.
El batxillerat prepara els alumnes per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant
professionals com universitaris, i per a l'accés al món laboral.

Modalitats
•Arts
•Ciències i tecnologia
•Humanitats i ciències socials

Titulacions dobles
•Batxiller i baccalauréat
•Batxillerat internacional
•Batxillerat i ensenyaments esportius (fase
pilot)
•Batxillerat d'arts i cicle de grau mitjà d'arts
plàstiques i disseny (fase pilot)

Modalitat

Matèria

1r curs

2n curs

Llengua catalana i
literatura

x

x

Llengua castellana
i literatura

x

x

Llengua
estrangera

x

x

Filosofia

x

Educació física

x

Ciències del món
contemporani

x
x

Història

x

Tutoria

x

x

Treball de recerca

x

x

Humanitats i ciències socials

Arts

Humanitats
Matèria comuna •Matemàtiques I i •Llatí I i II
d'opció
II

Matèries de
modalitat

Història de la
filosofia

Ciències i
tecnologia

Ciències Socials
•Matemàtiques •Fonaments de les
aplicades a les
arts I i II
ciències socials I i
II
•Biologia I i II
•Economia
•Anàlisi musical I i
•Ciències de la
•Economia d'empresa I i II
II
•Geografia
•Anatomia
terra I i II
•Dibuix tècnic I i II •Grec I i II
aplicada
•Electrotècnia
•Història de l'art
•Arts escèniques
•Física I i II
•Història del món contemporani
•Cultura
•Química I i II
•Literatura castellana
audiovisual I i II
•Tecnologia
•Literatura catalana
•Dibuix artístic I i
•Literatura universal
industrial I i II
II
•Dibuix tècnic I i II
•Disseny
•Història del món
contemporani
•Literatura
castellana
•Literatura
catalana
•Literatura
universal
•Llenguatge i
pràctica musical
•Volum

•Una altra matèria de
modalitat
•Llengua i cultura occitanes
•Història de la música i la
dansa
•Psicologia
•Segona llengua estrangera I i
específiques
II
•Sociologia
•Tècniques d'expressió
graficoplàstica
•Religió
•Estada a l'empresa
•Matèria específica de centre

Modalitats i dobles titulacions

Centres educatius

Ciències i tecnològic
Humanístic i social

Institut Jaume Callís
Institut de Vic
Institut la Plana
Col·legi Sant Miquel dels Sants
Escorial Vic

Art

Escola d’Art i Superior de Disseny

Batxillerat esportiu

Institut de Vic

Batxillerat Internacional

Col·legi Sant Miquel dels Sants

Batxillerat-baccalauréat

Institut de Vic
Escorial Vic

QUÈ PUC ESTUDIAR SI TRIO LA MODALITAT DE...
Arts gràfiques i
escèniques

Estudis universitaris
Branca d’arts i
humanitats

Ensenyaments artístics
superiors
(Equivalents a un estudi
universitari)

CFGS
Cicles formatius d’arts
plàstiques i disseny

Famílies de:
Arts gràfiques
Imatge i so
Imatge personal

Tèxtil i confecció de pell

QUÈ PUC ESTUDIAR SI TRIO LA MODALITAT
DE...
Ciències i
tecnologia

Humanístic i social
Estudis
universitaris:

CFGS de les famílies:

Branca d’arts i
humanitats

Comerç i màrqueting

Branca de
ciències socials
i jurídiques

Adminstració i gestió
Hosteleria i turisme
Serveis socioculturals i a la
comunitat

CFGS de les famílies:
Estudis universitaris:
Branca de ciències

Branca de ciències de la
salut
Branca d’enginyeria i
arquitectura

Activitats físiques i esportives
•

Agrària

•

Edificació i obra civil

•

Electricitat i electrònica

•

Energia i aigua

•

Fabricació mecànica

•

Fusta, moble i suro

•

Indústries alimentàries

•

Indústries extractives

•

Informàtica i comunicacions

•

Instal·lació i manteniment

•

Maritimopesquera

•

Química

•

Sanitat

•

Seguretat i medi ambient

•

Transport i manteniment de vehicles

ENSENYAMENTS PROFESSIONALS
La formació professional capacita per a l'exercici qualificat de diverses professions i
proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement
propis de cada sector.
S'organitza en cicles formatius de grau mitjà o de grau superior.
Els cicles s'agrupen en famílies professionals i tenen una durada variable: n'hi ha de 2.000 i
1.400 hores. Una part d'aquestes hores es destina a la formació en un centre educatiu i una
altra part a la formació pràctica en centres de treball. Un cicle formatiu de 1.400 hores
correspon a un curs acadèmic, mentre que un cicle de 2.000 hores correspon a dos cursos
acadèmics.
Amb la superació d'un cicle formatiu de grau mitjà s'obté el títol de tècnic i amb la
superació d'un de grau superior, el de tècnic superior.

Els cicles formatius s’organitzen per famílies. Cada família inclou formacions de grau mitjà i grau superior

MODALITATS DE CICLES FORMATIUS
Formació Professional
Ensenyaments d'arts plàstiques i disseny
(requereix prova específica)
Ensenyaments esportius (requereix prova
específica)

LINKS D'INTERÈS
PREINSCRIPCIONS: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/

PROVES D’ACCÉS: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/
BEQUES A ENSENYAMENTS POSTOBLIGATÒRIS NO UNIVERSITARIS:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/247-beques-ministerio-postobligatoris

ACTUALITAT EDUCATIVA: https://www.vicjove.cat/actualitat-educativa/
El Sistema Educatiu Interactiu
Infografies
Guies d’estudi publicades
Oferta de cicles formatius de Grau Mitjà a Osona 2020-2021
Oferta de cicles formatius de Grau Superior a Osona 2020-2021
Eines i recursos per l’orientació dels joves
Calendari PAU 2020 (provisional)
Informació PAU 2020
Calendari preinscripcions 2020/21 (provisional)
Preinscripcions i matrícula pel curs 2020-2021 (provisional)
Oferta de PFI pel curs 2020/2021
Intel.ligències múltiples i professions relacionades
Les preguntes freqüents

Quins recursos oferim des
de l’ajuntament de vic?

PFI
(Programes
de Formació
i Inserció)

Casa d’Oficis

Viajove
(Servei Local
d’Ocupació))

Garantia
Juvenil

PFI (Programa de formació i inserció)
Qui som?
• Un programa de formació professional de nivell I: S’imparteixen mòduls de formació general i
mòduls de formació professional amb pràctiques en empresa. Es fa un seguiment individualitzat i
orientació educativa i/o laboral.

Què fem?
• Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic (Ajuntament de Vic)
• Auxiliar en establiments del sector càrnic (Ajuntament de Vic)
• Auxiliar en vivers i jardins (Institut de Vic)
•*Hi ha altres PFI a la comarca d’Osona. Més informació a Vicjove

Quan ho fem?
• De setembre a juny

Qui pot venir?
• Joves de 16 a 21 anys
• Residents a Vic i Comarca
• Sense el graduat de l’ESO
• No cal disposar del permís de treball

Com podeu
contactar?
PFI
C. Indústria, 81
08500 Vic
Tel. 93 885 21 00

CASA D’OFICIS
Qui som?
• Un programa de qualificació professional

Què fem?
• Formació i contractació en 3 especialitats:
• Monitor de lleure i esportiu, Auxiliar de cuina i sala i Manteniment

Com podeu
contactar?
CASA D’OFICIS
C. Mestre Garriga 8-10
baixos. 08500 Vic
Tel. 93 883 32 55
Mail.
rocafr@vic.cat

Quan ho fem?
• De gener a desembre

Qui pot venir?
• Joves de 16 a 24 anys
• Residents a Vic
• Amb el graduat de l’ESO
• Que disposin del permís de treball

Viajove (servei local d’ocupació)
Qui som?
• Un servei d’ocupació de l’Ajuntament de Vic

Com podeu
contactar?
Què fem?
• Orientació professional
• Assessorament per fer currículum i buscar feina
• Gestió d’ofertes de feina
• Formació no reglada d’ajudant de cambrer i d’ajudant de cuina

Quan ho fem?
• Orientació professional tot l’any
• D’abril a juny (180h. Formació de cambrer)
• D’octubre a desembre (180h. Ajudant de cuina)

Qui pot venir?
• Joves de 16 a 29 anys
• Cal disposar del permís de residència

OFICINA MUNICIPAL DEL
REMEI
Carrer Virrei Avilés, 34.
Vic
Whats App 681 289 959
Tel. 93 886 21 00
EXT. 19105
Horari: De dilluns a
divendres de 9 a 14h i
dilluns de 15:30 a 18h
Mail.
orrade@vic.cat
solatl@vic.cat

Garantia juvenil
Què és?
• És una iniciativa Europea que té per objectiu reduir l’atur juvenil. Ofereix diversos recursos
formatius i laborals.

Com podeu
contactar?

Què fem?

VICJOVE
C. Morgades, 15. 08500
Vic

• Suport a la recerca de feina i formació (Programa Noves Oportunitats, Singulars, PICE –
Programa Integral de Cualificación i Empleo)
• Pràctiques
• Suport a l’emprenedoria

Quan ho fem?
• Tot l’any

Qui ho pot utilitzar?
• Joves de 16 a 29 anys
• Cal disposar del permís de treball
• No es pot estar ni estudiant ni treballant

Whats App 659030481
Tel. 93 889 17 67 Horari:
Dilluns i dimarts de 10 a
13h i de dilluns a
divendres de 16 a 19h
Mail.
vicjove@vic.cat

COM CONTACTAR
AMB NOSALTRES?

