Tècniques d’estudi 20/04/20

Bona tarda a tothom! Comencem una nova setmana i un nou, atípic, trimestre. Espero quests
dies de “vacances” i que tingueu molta salut. Ara toca posar-se ses piles una mica i afrontar el
que resta de curs de la millor manera possible. Serà una oportunitat per millorar notes i per
evadir-nos una mica de la situació.
L’altre dia vàrem parlar de la situació educativa centrant-nos molt en la PBAU (i en les
modificacions que es donaven). Avui continuarem amb el tema de la PBAU i parlarem de FP.
Com sempre, si teniu qualsevol dubte o consulta amb les vostres tasques (o sobre la situació
educativa), podeu enviar-nos un missatge.
PBAU
Aquests dies hem parlat de PBAU, també conegut com a selectivitat. Tothom sap que es tracta
d’una prova que es realitza en finalitzar batxillerat i que determina la nota d’accés a la
Universitat, però, llevat d’aquells que s’examinen enguany, sabeu com funciona?
A continuació farem una aproximació a l’estructura de la prova. És important, tot i que encara
no estàs a batxillerat, conèixer l’estructura de la prova, ja que des de 3r d’ESO anem perfilant
el que estudiarem...
Des de fa uns anys, la nota d’admissió a les universitats pot arribar a ser de 14 punts.
Això es deu al fet que la PBAU es divideix en 2 notes (i dos blocs). La nota d’accés, la qual
correspon a l’estructura de l’antiga selectivitat+ la nota mitjana de batxillerat, i que arriba fins
a 10 punts; i la nota derivada de la suma del bloc d’admissió, els quatre punts que es poden
arribar a obtenir a partir del que s’acostuma a conèixer com a “ponderacions”

.
A continuació presentarem els dos blocs...
PBAU
Nota d’accés.
La nota d’accés correspon a la nota de l’expedient de batxillerat i la nota del bloc d’accés.

Per això és tan important que estigueu assabentats del funcionament de les PBAU. Perquè la
nota d’accés a la universitat comença en el moment que accedeixes a 1r de batxillerat.
Moltes vegades oblidem això. A 1r de batx. no fem gaire cosa i després, a segon, resulta difícil
pujar la nota. Per això, encara que no sapigueu que estudiar, és important intentar treure la
millor nota possible.
Per accedir a la universitat la nota d’accés ha de ser superior a 5 (encara que, com veurem a
continuació, es pot aprovar amb un 4 de mitjana aritmètica del bloc d’accés -sempre que la
suma amb la mitjana de batxiller sigui 5 o superior).
PBAU Estructura Bloc Accés
El bloc d’accés el constitueixen les matèries troncals generals i la matèria de la modalitat
cursada.

Només amb el bloc d’accés un pot intentar accedir a la Universitat. La nota de batx. més la
mitjana d’aquestes proves pot arribar fins a un 10. Si tens pensat estudiar un grau que
normalment no té una nota d’accés molt elevada podries accedir. El problema és que la nota

d’accés va en funció de l’oferta i la demanda de cada any, de manera que només podem saber
la nota de tall una vegada terminada la PBAU. Abans només podem fer especulacions... Per
això s’ha d’intentar treure la millor nota possible amb el bloc d’admissió.

PBAU Estructura Bloc d’admissió
El bloc d’admissió el constitueixen les matèries que cursem a segon de batxillerat i que són
pròpies de la modalitat seleccionada (arts, ciències, ciències socials, humanitats). No és
obligatori, però si convenient...

Es poden realitzar fins a 3 matèries, però només es tenen en compte les matèries aprovades. A
l’hora de seleccionar-les, s’han de tenir en compte els paràmetres de ponderació del grau i la
universitat on vols estudiar.

PBAU Qualificació bloc d’admissió

INST. 8
Aquí teniu l’exemple dels paràmetres de ponderació la @UIB

https://estudis.uib.cat/grau/acces/parametres
Heu d’accedir a les pàgines oficials de les universitats o comunitats autònomes per veure els
paràmetres d’altres universitats

Aquí teniu un exemple, elaborat per la @UIB, del càlcul d’una nota

PBAU
Per finalitzar...

FP

L’altre dia vàrem repassar la situació educativa, però no vàrem introduir molta informació
relativa a FP...
En primer lloc, demanem disculpes, però sí que és cert que no s’han donat molts canvis pel
que fa a la informació que vàrem donar fa unes setmanes... Anem a veure-les!

FP
Com ja vàrem dir, el curs no s’allargarà. Només per l’alumnat de 2n curs durant el període de
pràctiques (mòduls FCT i projectes).
A FPGM i FPGS es podrà avançar matèria sempre i quan es garanteixi el seguiment per part de
tot l’alumnat.
El mòdul de Formació en centres de treball (FCT) es limita a 220h, integrant-se el mòdul de FCT
amb un mòdul de projecte
FP
La prova d'accés als cicles formatius, com PBAU, es portarà a terme al juliol. Concretament els
dies 8 i 9 de juliol de 2020.
Pel que fa al termini de preinscripció, aquest queda ajornat fins a que es retiri l'estat d'alarma,
de manera que des d'Educació s'informarà del nou calendari perquè les persones interessades
en presentar-se a les proves d'accés a FP puguin lliurar les seves sol·licituds en els centres
educatius.
FP
Si voleu tindre més informació sobre FP, @EDUNIB va presentar les pautes per avaluar
l'aprenentatge dels alumnes de formació professional i d'ensenyaments artístics superiors a les
Illes Balears per al curs 2019-2020:
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4158913&coduo=7&lang=ca
Els pròxims dies seguirem parlant de diferents qüestions relatives a la vostra educació i
formació. Anirem introduint algunes pautes i parlarem d'aspectes d'orientació, com els
diferents itineraris acadèmics.
Ara només pensem a sortir d'aquesta situació, però molts de vosaltres haureu de decidir que
voleu estudiar el pròxim curs. Per això considerem important que pugueu comptar amb
aquesta informació, perquè no us agafi desproveïts.

Seguin en contacte!!!

