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Promoció i titulació a l’actual
Batxillerat LOMCE







La promoció de 1r a 2n de Batxillerat només és possible
amb un màxim de dues matèries suspeses.
Amb 3 o més suspeses a 1r Batx. S’ha de repetir el curs
sencer.
La titulació que s’obté en superar 2n de Batxillerat és la de
Batxiller.
Per obtenir el títol de Batxillerat és requisit indispensable
haver aprovat totes les matèries. S’ha suspès, de moment,
la prova final de Batxillerat (revàlida) per obtenir el títol, en
aplicació de la LOMCE.
Els alumnes de 2n Batx. que no obtenguin el títol perquè els
hagin quedat alguna/es assignatures suspeses podran
repetir només les matèries no superades, repetir curs en la
seva totalitat o ampliar matrícula amb assignatures per a
millorar la qualificació.

Criteris d’elecció itinerari 2n
Batxillerat actual






Expectatives acadèmiques futures.
Branca de coneixament dels estudis
escollits.
Paràmetres de ponderació d’aquells
estudis a diferents universitats.
Pla d’estudis i preparació necessària
dels estudis posteriors desitjats.
Notes de tall i altres condicionants
d’accés

Assignatures i itineraris de 2n de
l’actual Batxillerat



Prematrícula de 2n de Batxillerat

L’accés a la universitat des del
Batxillerat actual LOMCE

Prova de batxillerat per a l'accés a la
Universitat (PBAU- antiga
selectivitat), paràmetres de
ponderació, criteris d’admissió,..

La prova de batxillerat per a l'accés a la
Universitat (PBAU) (1)






La prova de batxillerat per a l'accés a la Universitat
(PBAU) és la prova d'accés destinada a atorgar un
requisit d’accés a les persones amb el títol de
batxiller i no és necessària per obtenir el títol ni per
accedir a un Cicle Formatiu de Grau Superior.
L’han de fer exclusivament els estudiants que
vulguin accedir a estudis universitaris, encara que
no caduca mai i és aconsellable es faci sempre,
encara que es vulgui fer un Cicle Formatiu de Grau
Superior.
Aquesta prova versarà sobre les matèries generals
cursades del bloc de les assignatures troncals de
segon curs de batxillerat.

La prova de batxillerat per a l'accés a la
Universitat (PBAU) (2)


La prova està estructurada en dos blocs:



Bloc d’accés (obligatori per obtenir una nota
d’accés a la universitat) i



Bloc d’admissió (de caràcter voluntari, té per
objecte l'avaluació dels coneixements i la capacitat
de raonament en uns àmbits disciplinaris concrets
relacionats amb els estudis que es pretenen cursar).

La prova de batxillerat per a l'accés a la
Universitat (PBAU) (3)





Bloc d’accés (obligatori per obtenir una nota
d’accés a la universitat).
Té validesa permanent, no caduca.
El bloc d’accés consta de les matèries troncals
generals següents:






Història d'Espanya
Llengua Castellana i Literatura II
Llengua Catalana i Literatura II
Llengua Estrangera II (Anglès)
Matèria de modalitat cursada:
 Matemàtiques II, per a la modalitat de Ciències*
 Llatí II, per a l’itinerari d’Humanitats*
 Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, per a
l’itinerari de Ciències Socials
 Fonaments de l’Art II, per a la modalitat d’Arts

La prova de batxillerat per a l'accés a la
Universitat (PBAU) (4)


Si l’alumne obté una nota del bloc d’accés de la
PBAU igual o superior a 4 punts (mitjana dels 5
exàmens), aleshores es podrà calcular la nota
d’accés de la següent forma:
La nota d’accés serà la ponderació del 40 per cent la nota
de la PBAU i un 60 per cent la qualificació final de l’etapa
de batxillerat.
Nota d'accés = 0,6 × QEB + 0,4 × QPBAU
QEB: Qualificació final de l’etapa de batxillerat.
QPBAU: Qualificació de la PBAU.



L'estudiant tindrà accés a la Universitat si la nota
d’accés és igual o superior a 5 punts.

La prova de batxillerat per a l'accés a la
Universitat (PBAU) (5)











Bloc d’admissió:
És de caràcter voluntari i té per objecte l'avaluació dels
coneixements i la capacitat de raonament en uns àmbits
disciplinaris concrets relacionats amb els estudis que es pretenen
cursar.
En aquest bloc els estudiants podran examinar-se de fins a tres
matèries d’opció del bloc d’assignatures troncals de segon curs de
batxillerat.
Cada matèria serà qualificada per separat. La qualificació
obtinguda de cada matèria superada (nota igual o superior a 5
punts) pot servir per calcular la nota d’admissió si aquesta
matèria pondera en el grau.
L’alumne/a ha de consultar els paràmetres de ponderació de les
titulacions que li interessen i decidir de quines matèries
s’examina a aquesta fase voluntària.
Les qualificacions del bloc d’admissió valen per als dos cursos
següents.

La prova de batxillerat per a l'accés a la
Universitat (PBAU) (6)


El bloc d’admissió consta de les següents matèries:
Arts Escèniques
Cultura Audiovisual II
Disseny
Física
Geografia
Grec II
Història de la Filosofia
Matemàtiques II**
Matemàtiques Aplicades a les Ciències





Biologia
Dibuix Tècnic II
Economia de l’Empresa **
Fonaments de l’Art II
Geologia
Història de l’Art
Llatí II**
Química
Socials II**

** La matèria de modalitat matriculada en el bloc d'accés ja es
considerarà per a l'admissió i no es pot matricular en el bloc
d'admissió en la mateixa convocàtoria.
Un alumne es pot examinar de qualsevol matèria al bloc
d’admissió, independentment que l’hagi cursada o no.

La prova de batxillerat per a l'accés a la
Universitat (PBAU) (i 7)


Les notes de les matèries del bloc d'admissió només serveixen
per calcular la nota d'admissió. Si es suspén alguna d'aquestes
matèries no es tindrà en compte per calcular la nota d'admissió.
Per tenir-la en compte, com a mínim heu de tenir 5 punts.



Cada universitat fixa els valors dels paràmetres a i b per a cada
titulació. La nota d'admissió pot ser diferent per a cada títol de
grau i universitat on l'estudiant solliciti ser admès.



La nota d'admissió incorpora a la nota d'accés les dues millors
notes ponderades de les matèries superades al bloc específic o la
nota ponderada de la matèria de modalitat del bloc general si és
millor:
Nota d'admissió = Nota d'accés + a × M1 + b × M2
M1 i M2 = les qualificacions d'un màxim de dues matèries superades al
bloc específic o de la matèria de modalitat del bloc general que
proporcionin millor nota d'admissió.
a i b = paràmetres de ponderació (0,1 - 0,2)

Exemple càlcul nota admissió

Accés a la universitat des de la formació professional






Amb el títol de Grau Superior s'accedeix directament a
estudis universitaris.
La seva nota d’accés és la mitjana de qualificacions del
Cicle Formatiu de Grau Superior.
En cas d’estudis amb límit de plaça els alumnes poden
optar a fer el bloc d’admissió de la PBAU per a apujar la
seva nota d’admissió.
Les universitats estableix la convalidació de crèdits de 1r
curs d’estudis de grau de branques afins pels titulats dels
Cicles Formatius de Grau Superior. Cada universitat
establirà de forma autònoma aquestes convalidacions.

Accés als estudis de grau per a tècnics superiors


Els tècnics superiors van directament a admissió.



Poden fer uns exàmens d’assignatures del bloc
d’admissió si volen millorar la seva nota. Poden triar
qualsevol matèria de modalitat al bloc d'admissió.En
aquest cas la nota d’admissió es calcula a partir del
seu expedient:
Nota d’admissió = NMC + a × M1 + b × M2
NMC: nota mitjana del cicle formatiu.
M1 i M2: les qualificacions dels exàmens de la fase específica que els
proporcionin millor nota d’admissió, d’acord amb els paràmetres de
ponderació que fixen les universitats, segons la branca de coneixement en
què hom vol ser admès.



a i b són paràmetres de ponderació que fixen les
universitats.

Què són les notes de tall?
-

Cada universitat pública accepta en cada titulació el nombre
d’estudiants que considera adequat. L’alumne/a que es queda
amb la última plaça assenyala la nota de tall d’aquell any.

-

Per tant, que la nota de tall pugi o baixi depèn de:
nombre de places d’uns estudis
nombre d’estudiants que volen accedir
i nota mitjana d’aquests estudiants




-

Les notes de tall més altes es produeixen quan hi ha més
desproporció entre la demanda dels estudiants i l’oferta de places
de les universitats publiques.

Tipus d’universitats
- públiques ( inclou centres adscrits, és a dir,
centres de titularitat privada on la titulació que s’obté
és de la universitat pública de referència ): L’ordre
d’admissió és la nota d’admissió, en cas que hi hagi
límit de places.
- privades: el procés de preinscripció és diferent
a les universitats públiques. Sistema de selecció que fa
cada universitat (entrevistes, tests psicotècnic,
notes,..). Diferents plaços i procediments a les
diferents universitats arreu de l’Estat Espanyol.

Cost de la formació universitària (1)






Els preus a les facultats publiques, tant
dels graus com dels post graus els fixa el
Consell de Govern de cada CCAA, hi ha
moltes diferències entre CCAA.
Els centres adscrits i les universitats
privades tenen preus de lliure mercat.
El grau d’experimentació i pràctica
(laboratoris, ..) dels estudis implica més o
menys cost.

Cost aproximat matrícula any
universitari:
- universitats públiques:
entre 1.200 i 2.800 €
- centres adscrits a les universitats
públiques:
entre 4.500 i 6.500 €
- universitats privades:
entre 9.000 i 15.000 €

Cost de la formació superior fora de
Menorca
S’han de preveure altres despeses en cas
de desplaçament fora de Menorca:







allotjament (pis compartit, residència, col·legi
major, altres opcions..)
manutenció
material didàctic i de practiques
desplaçaments
idiomes i formació complementària
oci i temps lliure

Quina universitat és millor?


Criteris d’elecció:



Carrera, plans d’estudis,..
Dificultats d’accés
Cost
Prestigi
Mitjans i instal·lacions
Ubicació geogràfica
Tamany de la universitat
Titularitat pública o privada
Programes d’investigació, d’intercanvi, d’inserció...
Activitats esportives i d’oci a la zona











Branques de coneixement dels
estudis universitaris


Cada universitat inscriu l’estudi de Grau
que ofereix a una de les següents
branques de coneixement:
- Arts i humanitats
- Ciències
- Ciències de la salut
- Ciències socials i jurídiques
- Enginyeria i arquitectura

La Formació Professional


La Formació professional té una estructura
flexible i oberta, es promou la integració
dels diferents subsistemes de formació
professional i propicia una major flexibilitat
d’accés.



El títol que s’obté en haver cursat un grau
superior és el de tècnic superior i acredita
les qualificacions professionals i les unitats
de competència incloses en el títol així com
la formació que contenen.



La durada és de 2.000 hores.

La Formació Professional


Una part de la formació es fa en els centres
educatius i una altra part, en les empreses.
El període de formació en centres de
treball és un mòdul de formació obligatòria
i avaluable en cada un dels cicles
formatius.



Hi ha 26 famílies professionals, d’acord
amb el catàleg nacional de qualificacions
professionals (CNQP). A més hi ha l’oferta
d’ensenyaments professionals artístics i
esportius.

Beques i ajudes a l’estudi
1. Beques per a l’alumnat d’estudis superiors
universitaris i no-universitaris convocades pel
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport: Els ajuts
s’otorguen en funció de la renda familiar i el
rendiment acadèmic.
2. ALTRES AJUDES (CIMe, Govern Balear, altres
entitats,..). El CIMe cada any dedica una partida a
ajuts per estudiants que no tenen requisits per a la
beca del MECE.
3. Programa “Viure i Conviure” , Casa de Menorca a
Barcelona,..
Al Moodle d’orientació hi ha àmplia informació i
enllaços referits a aquest apartat

........I si queda no pot o no vol
marxar de Menorca?
1. Possibilitats d’estudis universitaris a
Menorca:
 Extensió universitària de la UIB a Alaior:
Graus en Administració d’Empreses, Dret,
Educació Primària, Infermeria, Turisme,....
 UNED
 UOC
2. Possibilitats d’estudis de formació professional
a centres educatius de Menorca i, en alguns
casos, a distància.

TíTOL SUPERIOR +
FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA


Per a tenir més expectatives i possibilitats
professionals futures convé complementar la
formació acadèmica reglada amb d’altres
formacions també molt valorades dins l’àmbit
empresarial:
1. Idiomes
2. Informàtica
3. Especialització
4. Habilitats de comunicació, organització,
lideratge, persistència e intel·ligència
emocional

Presentació del moodle d’orientació
del nostre IES





Objectiu: posar a l’abast dels alumnes i les
seves famílies la màxima informació que
els ajudi en aquest procés d’elecció i
decisió.
Estructura: està organitzat en temes per a
facilitar més la recerca d’informació.
A mesura que ens arriben notícies o
informacions rellevants ho comuniquem
mitjançant un correu intern de l’entorn
virtual i deixem la informació al Moodle.

