
L’ÚLTIM TRAM A L’ESO 

I DESPRÉS QUÈ…?



QUÈ ÉS L’ESO? 

EDUCACIÓ- ensenyament / aprenentatge / experiència / desenvolupament / habilitats / 
formació / estudiar / exàmen / aprovar / suspendre /drets humans... 

SECUNDÀRIA- després educació primària / Institut/ 4 cursos / competències / assignatures 
/ professores...

OBLIGATÒRIA- Que obliga, que és d'obligació / norma / lleis / 16 anys… 



 
              

ÉS IMPORTANT TENIR EL GRADUAT DE L’ESO? 



QUÈ POT FER 1 PERSONA EN ACABAR L’ESO? 

(MÓN LABORAL- a partir 16 anys)

❏ ENSENYAMENTS ESPORTIUS
❏ CICLE DE GRAU MITJÀ de formació professional
❏ CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY
❏ BATXILLERAT



HI HA ALGUN ESTUDI QUE SIGUI MILLOR QUE UN ALTRE?

A. Cicles és millor que Batxillerat...
B. Batxillerat és millor que Cicles...

PER QUÈ?

 



Itinerari del Sistema Educatiu



TOTS ELS ESTUDIS EM SERVEIXEN IGUAL?
(PER QUÈ?)



ENSENYAMENTS ESPORTIUS

Els cicles d'ensenyaments esportius capaciten per exercir professionalment la matèria esportiva en la modalitat i 
especialitat cursada

(ATLETISME/ESPORTS D’HIVERN/BUSSEIG ESPORTIU/ESPORTS MUNTANYA/FUTBOL I FUTBOL SALA/HANDBOL/JUDO/SALVAMENT I 
SOCORRISME/PIRAGÜISME/VELA/ESGRIMA/BASQUETBOL/HÍPICA) 

S'organitzen en cicles de grau mitjà o de grau superior.

Aquests estudis tenen 2 nivells que sempre cal realitzar en ordre.

Per accedir: TENIR ESO + PROVA D’ACCÉS ESPECÍFICA 

S’aconsegueix: TÍTOL DE TÈCNIC/A



FORMACIÓ PROFESSIONAL - cicle mitjà

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.

Families professionals: Activitats físiques i esportives/ Administració i gestió /Agrària /Arts gràfiques/ Comerç i màrqueting/ Edificació i obra civil/ 
Electricitat i electrònica/ Energia i aigua/ Fabricació mecànica/ Fusta, moble i suro/ Hoteleria i turisme/ Imatge i so/ Imatge personal/ Indústries alimentàries/ 
Indústries extractives/Informàtica i comunicacions/ Instal·lació i manteniment/ Maritimopesquera / Química /Sanitat/ Seguretat i medi ambient/ Serveis 
socioculturals i a la comunitat/ Tèxtil, confecció i pell/Transport i manteniment de vehicles

Per accedir: TENIR ESO

S’aconsegueix: TÍTOL DE TÈCNIC/A

http://queestudiar.gencat.cat/sites/queestudiar/ca/estudis/fp/cicles-families/act-fisiques-esportives
http://queestudiar.gencat.cat/sites/queestudiar/ca/estudis/fp/cicles-families/admin-gestio/
http://queestudiar.gencat.cat/sites/queestudiar/ca/estudis/fp/cicles-families/agraria
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/arts-grafiques/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/comerc-marqueting/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/edif-obra-civil/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/electricitat-electronica/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/energia-aigua/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/fabricacio-mecanica/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/fusta-moble-suro/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/hoteleria-turisme/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/imatge-so/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/imatge-personal/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/industries-alimentaries/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/industries-extractives/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/informatica-comunicacions/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/installacio-manteniment/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/maritimopesquera/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/quimica/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/sanitat/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/seguretat-medi-ambient/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/serv-socioculturals-comunitat/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/serv-socioculturals-comunitat/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/textil-confeccio-pell/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/transport-manten-vehicles/


ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY - cicle mitjà

Ofereixen formació professional en l'àmbit de les arts plàstiques, dels oficis artístics i del disseny, i capaciten per a la 
incorporació al mercat laboral en una professió concreta.

Families professionals:Art floral / Arts aplicades a la indumentària/ Arts aplicades al llibre/ Arts aplicades al mur/ Ceràmica artística/ Comunicació gràfica 
i audiovisual/ Disseny d'interiors/ Disseny industrial/ Escultura /Esmalts artístics /Joieria d'art / Tèxtils artistíc

Per accedir: TENIR ESO + PROVA ESPECÍFICA

S’aconsegueix: TÍTOL DE TÈCNIC/A 

http://queestudiar.gencat.cat/es/estudis/apd/cicles-families/floral/
http://queestudiar.gencat.cat/es/estudis/apd/cicles-families/indumentaria/
http://queestudiar.gencat.cat/es/estudis/apd/cicles-families/llibre/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/apd/cicles-families/mur/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/apd/cicles-families/ceramica/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/apd/cicles-families/comun-grafica-audiovisual/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/apd/cicles-families/comun-grafica-audiovisual/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/apd/cicles-families/interiors/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/apd/cicles-families/industrial/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/apd/cicles-families/escultura/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/apd/cicles-families/esmalts/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/apd/cicles-families/joieria/


BATXILLERAT

ESTUDIS TEÒRICS que preparen als i a les alumnes per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals 
com universitaris, i per a l'accés al món laboral.

MODALITATS: ARTS, HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS, CIÈNCIES I TECNOLOGIA

El currículum de batxillerat consta d'una part comuna (les matèries comunes) i una part diversificada (la matèria 
comuna d'opció, les matèries de modalitat, les matèries específiques i el treball de recerca)

Per accedir: TENIR ESO 

S’aconsegueix: TÍTOL DE TÈCNIC/A 



REFLEXI0NEM

Ningú pot saber per tu. Ningú pot créixer per tu. Ningú pot buscar per tu. Ningú pot fer per tu allò que tu mateix has 
de fer. La existència no admet representants

No n’hi ha prou en saber, també s’ha d’aplicar. No n’hi ha prou en voler, també s’ha de fer. 
Johann Wolfgang Goethe

En un moment prens una decisió que t’obliga a prendre’n una altra i, en la suma, obtens aquest resultat. 
Pep Guardiola

No segueixis els senders que van traçar els altres. Busca el teu propi camí i deixa-hi la teva empremta. 
Buda

Qui té un perquè per viure, trobarà quasi sempre el com. 



el punt al teu insti

LAIA- elpuntalteuinsti@gmail.com


