Tècniques d’estudi 30/04/2020
ITINERARIS ACADÈMICS
Hola! Tornem a ser per aquí... amb moltes incerteses, però amb energia per fer front a les
(esperem) darreres setmanes de confinament. Encara que hi hagi molts aspectes per
concretar, el fet de presentar-se un model de desescalada ja suposa un avanç, així que, ara
més que mai, hem de ser súper responsables!
Pel que fa a l’educació, el president va dir que no tornarem a les aules fins al setembre, així
que haurem de continuar amb la feina des de casa... (no cal tornar a recordar la importància
d’intentar salvar el curs aquests dies... ja esteu avisats). Ara bé, a l’anomenada “fase 2” (la qual
podria arribar a finals de maig) es permetrà obrir centres educatius per determinats casos:
alumnat amb pares que no els poden cuidar per treball (suposem que amb previ justificant encara està per veure); i de manera voluntària, alumnat de cursos terminals per fer reforç
escolar voluntari (4t ESO, 2n Batx i 2n FP).
De moment toca esperar per veure com es farà (si es fa) i quins centres... Nosaltres
continuarem oferint-vos el nostre suport!
Avui, com vàrem avançar el darrer dia, parlarem dels itineraris acadèmics per ajudar a
l’alumnat dels anomenats “cursos terminals”.
@edun_ib va presentar el calendari del curs escolar 2020-2021.
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4166246&coduo=7&lang=ca
Per això, encara que ara paregui que queda molt de temps, considerem important compartir
amb vosaltres informació relativa a les diferents opcions d’estudi per aquells que us trobeu als
darrers cursos. Compartirem informació relativa a 4t ESO, Batx i FP, tot i que convé remarcar
que la informació s’ha construït d’acord amb l’oferta del curs actual (podrien haver-hi alguns
canvis el curs vinent...). En tot cas, com sempre, preneu-lo com informació orientativa i
confirmar-lo amb els vostres centres.
Organització del Sistema Educatiu I

Organització del Sistema Educatiu II
En arribar a 3r d’ESO l’alumnat es troba amb una primera decisió important: decidir si fa 4t
ESO Acadèmic o 4t ESO Aplicat. En termes generals:
-

-

4t Acadèmic. És un 4t destinat a l’alumnat que té pensat continuar estudiant
Batxillerat, amb matèries i continguts de caràcter més acadèmic. S’han de triar algunes
matèries que podrien condicionar els estudis de Batxillerat, ja que hi ha matèries més
afins a l’àrea de ciències (biologia, física i química, matemàtiques...), a socials
(economia), a humanitats (llatí) o arts (plàstica). Sempre es pot canviar posteriorment
(tot i que suposarà un esforç posterior), però en principi en seleccionar les matèries de
4t ja vas perfilant el batxillerat a realitzar posteriorment
4t Aplicat. Parlem d’un 4t amb algunes matèries afins a la formació professional. En
principi les matèries s’enfoquen des d’una perspectiva més pràctica

Com indiquen les fletxes, un pot passar d’un recorregut a un altre (d’un 4t aplicat a un
Batxillerat o d’un acadèmic a un FP), d’un Batxillerat a un Fp Superior, d’FP Superior a
PBAU (per accedir a la universitat es té en compte la nota mitjana de l’FP i, per arribar a
14, assignatures del bloc d’admissió).
Organització del Sistema Educatiu III
Hi ha dos aspectes més a comentar:
-

FP Bàsica. Com veurem a continuació, existeix un tipus d’FP (FPBàsica) per l’alumnat
dels darrers cursos d’ESO. Es tracta d’uns estudis, a través dels quals es pot obtenir
una titulació (i en casos concrets el graduat ESO), destinats a un alumnat molt
específic.

-

Proves d’accés a FP. Hi ha dos tipus: la prova d’accés FPGrau Mitjà (per l’alumnat amb
17 anys (o més), i la prova d’accés a FPGrau Superior (per alumnat amb 19 anys). Les
dues proves, com vàrem avançar, es realitzaran al juliol. La primera és una prova a
través de la qual una persona pot demostrar un nivell similar a l’ESO (proves de català,
castellà, socials,mates, naturals o tecnologia) i la segona similar a Batxillerat, amb
proves més específiques i relacionades amb el tipus d’FP a realitzar.

FP Bàsica I

FP Bàsica II
Al curs 2019/2020 aquests eren els diferents FPBàsica que s’oferien a l’illa d’Eivissa. Com
podeu observar, són dos cursos (amb unes pràctiques de 240 hores) i es treballen tant
continguts associats a la professió, com continguts acadèmics.
Per accedir has de tenir entre 15 i 17 anys, haver cursat 3r ESO (excepcionalment alumnat
de 2n ESO) i comptar amb la recomanació de l’equip docent, de manera que no tothom
pot accedir.
Una vegada superats tots els mòduls es pot accedir a FP Grau Mitjà i, en els casos on el
professorat ho consideri, obtindré el Graduat en ESO (a alguns centres demanen un 7 de
mitjana dels dos cursos).
FP Grau Mitjà I

FP Grau Mitjà II
Al curs 2019/2020 aquests eren els diferents FPGM que s’oferien a l’illa d’Eivissa. Com
podeu observar, són dos cursos (amb unes pràctiques de 400 hores) i es treballen tant
continguts associats a la professió, com mòduls relacionats amb aspectes laborals i
empresarials, de manera que la formació ja és completament professional.
Per accedir has de tenir:
-

O Graduat ESO (60% de les places).
Títol d’FPBàsica (20% de les places).
Prova d’accés (20% de les places). Aquesta prova compta amb una part de
comunicació (exàmens de castellà i català), una part social (un examen amb continguts
d’història, geografia i ciències socials) i una part cientificotecnològica (un examen de
mates i un de naturals o tecnologia). Es tracta de continguts relatius a l’ESO, de
manera que el nivell és similar.

Una vegada superats tots els mòduls, a més d’obtenir el títol, es pot accedir a FP Grau
Superior.

FP Grau Superior I

FP Grau Superior II
Al curs 2019/2020 aquests eren els diferents FPGS que s’oferien a l’illa d’Eivissa. Com
podeu observar, són dos cursos (amb unes pràctiques de 400 hores) i es treballen tant
continguts associats a la professió, com mòduls relacionats amb aspectes laborals i
empresarials, de manera que la formació ja és completament professional i s’obté una
titulació superior al grau mitjà, amb un nivell de complexitat major.
Per accedir has de tenir:
-

O Títol Batxillerat (60% de les places).
Títol d’FP Grau Mitjà (30% de les places).
Prova d’accés (10% de les places). Aquesta prova compta amb una part comuna
(exàmens de castellà, català i anglès) i una part específica on s’han de triar 2 matèries
en funció de la família professional del grau que es vol estudiar. Les matèries es
podrien agrupar segons si són relatives a les humanitats i les ciències socials, a les
ciències de la salut i mediambiental o a les ciències i tecnologia.

Una vegada superats tots els mòduls, a més d’obtenir el títol, es pot accedir als estudis
universitaris, tot i que, per poder arribar als 14 punts de nota d’accés, convé realitzar el
bloc d’accés de les PBAU.

FP a distància

També existeix l’opció de realitzar alguns FP a distància, treballant a través de moodles,
però amb centres de referència a l’illa.

INST. 13
FP
Com ja hem dit, l’oferta que presentem és la del curs actual. De cara al pròxim curs
podrien haver-hi modificacions. Si accediu a
http://www.caib.es/sites/fp/ca/oferta_formativa_2020-2021/
Podreu observar algun canvi (hi ha un parell d’FP que no apareixen, però, com hem dit,
encara poden haver-hi modificacions).

Batxillerat
A Batxiller, com ja sabeu, existeixen diverses modalitats: Científic, Social, Humanístic i
Artístic.
Aquestes modalitats van en funció de les matèries troncals seleccionades i condicionen les
PBAU (i l’accés als graus universitaris pel bloc d’admissió i les ponderacions).
D’aquesta manera, a batxillerat es diferencien:

Matèries comunes a tots els batxillers: castellà, català, anglès, filosofia, educació física i (a
1r); i castellà, català, anglès, història d’Espanya i història de la filosofia (a 2n).
Matèries troncals: les matèries relatives a cada modalitat i que heu de triar
Matèries específiques: matèries optatives.
L’oferta de matèries pot variar entre els centres, de manera que aconsellem a tothom que
es posi en contacte amb els centres per veure quina és l’oferta formativa.

Batxillerat científic
Al batxillerat científic, a més de les matèries comunes presentades anteriorment, s’ha de
cursar:
A 1r:
Matèries troncals: Mates I; Física i química; i Biologia i Geologia o Dibuix Tècnic I
Matèries específiques: Anatomia, Tecnologia Industrial, TIC, Francès... (Dependrà de
l’oferta de cada centre)
A 2n:
Matèries troncal. Triar entre 3 opcions:
-

Mates II, Física, Química
Mates II, Física, Dibuix Tècnic
Mates, Biologia, Química.

Matèries específiques: Tecnologia Industrial, Francès, Alemany, Psicologia... (Dependrà de
l’oferta de cada centre)

Batxillerat Social/Humanístic
Als batxillerats social i humanístic, a més de les matèries comunes presentades
anteriorment, s’ha de cursar:
A 1r:
Matèries troncals: Història del món contemporani i 1 de les 3 opcions:
-

Llatí I + Grec I
Mates aplicades a socials + Economia
Llatí I + Economia

Matèries específiques: Anatomia, Tecnologia Industrial, Literatura Universal, TIC, Francès...
(Dependrà de l’oferta de cada centre)
A 2n:
Matèries troncal. Triar entre 4 opcions:
-

Llatí II, Grec II, Història de l’art

-

Mates Socials II, Economia Empr., Geografia
Llatí II, Geografia, Història de l’art.
Llatí II, Economia Empr., Geografia

Matèries específiques: Tecnologia Industrial, Francès, Alemany, Psicologia... (Dependrà de
l’oferta de cada centre)
Batx. artístic
El batxillerat artístic, com ja sabeu, no es cursa a tots els centres. A l’illa només hi ha un
parell de centres que l’ofereixen (i les matèries varien en funció si s’enfoca més a les arts
plàstiques o les escèniques).
Als batxillerats artístics, a més de les matèries comunes presentades anteriorment, s’ha de
cursar:
A 1r:
Matèries troncals: Fonaments de l’art I, Cultura Audiovisual I i Anatomia aplicada (arts
escèniques) o Història del món contemporani (arts gràfiques).
Matèries específiques: També varien en funció del tipus de batxillerat artístic i el centre,
però normalment, al batxiller d’arts escèniques es treballa la literatura universal i matèries
com anàlisi musical o idiomes, mentre que a l’altre s’ha de triar entre: dibuix artístic,
idiomes, volum, dibuix tècnic...
A 2n:
Matèries troncals. Fonaments de l’art II, Cultura audiovisual II i Arts escèniques o Disseny.
Matèries específiques: També varien en funció del tipus de batxillerat artístic i el centre,
però normalment, al batxiller d’arts escèniques es treballa matèries com anàlisi musical II,
Història de la música i dansa, imatge i so o idiomes; mentre que a l’altre s’ha de triar entre:
dibuix artístic II, idiomes, tècniques d’expressió gràficoplàstica, dibuix tècnic II...
Convé contactar amb els centres que ofereixen el batxillerat d’arts per rebre una
informació més acurada.
Bé, fins aquí la informació d’avui! Disculpeu el volum d’informació, però considerem molt
important que compteu amb ella. La vostra decisió és important (tampoc cal ficar-se
nerviós... Sempre hi ha alternatives i vies per canviar), així que millor prendre-la
assabentats.
Si teniu consultes podeu enviar-nos un missatge
Força i salut!

