
Orientació Professional





Educació primària- 6 cursos
Educació secundària Obligatòria (ESO)- 4 cursos

Ensenyament Obligatori

TITULACIÓ: 
GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA



Secundària NO obligatòriaSecundària NO obligatòria



Educació Secundària NO obligatòria
AMB GRADUAT ESO:

• BACHILLER. Al finalizar obtendré el Título de 
Bachiller.

• CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO. Al 

SENSE 
GRADUAT 

ESO

• CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO. Al 
finalizar obtendré el Título de Técnico de 
Formación Profesional.

• CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE ENSEÑANZAS DEPORTIVAS. Al 
finalizar obtendré el Título de Técnico de Enseñanzas Deportivas.

• CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO. Al 
finalizar obtendré el Título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño. 

• Enseñanzas superiores de música y danza.

• FP bàsica
• Inserció al món 

laboral.
• Proves d’accés a 

CF. 17ª.





Batxiller
un cicle de dos cursos .

• Hi ha tres modalitats.
MODALITAT D’HUMANITAT I CIÈNCIES SOCIALS

Itinerari Humanitats
Itinerari CCSSItinerari CCSS

MODALITAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA
Itinerari Ciències de la Salut.
Itinerari tecnològic.

MODALITAT D’ARTS

TÍTOL: BATXILLER.





Amb el títol de Batxiller

• Estudis Universitaris. Estudis de Grau. 
• Cicles Formatius de Grau Superior. (CFGS)



Per fer la tria de matèries:
1. Pensar en una carrera universitària. Anota les que 

t’agradaria estudiar
2. Veure a quina Branca de coneixement està adscrita
3. Triar una modalitat de Batxillerat que estiga vinculada a 

la "Branca de coneixement" on has trobat la carrera la "Branca de coneixement" on has trobat la carrera 
que t’agradaria estudiar.

El grau/graus als que volem accedir i la branca de coneixement a la que 
pertanyen. Assignatures que ponderen 0’2.

Cal sempre fer una tria que permeta una certa flexibilitat a l’hora d’accedir als
diferents graus que t’interesen.



Batxillerat i branques de coneixement

MODALITAT DE BATXILLERAT BRANQUES DE CONEIXEMENT ENSENYANCES
DE GRAU

ARTS ARTS I HUMANITATS

HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES

CIÈNCIES
CIÈNCIES I TECNOLOGIA CIÈNCIES DE LA SALUT

ENGINYERIA I ARQUITECTURA



Cicles formatiusCicles formatius



Formació Professional Específica
És un conjunt d’ensenyaments que capaciten per a l’exercici

qualificat de diverses professions i proporcionen a l’alumne
la formació necessària per a adquirir la competència
professional característica de cada títol, a més de
comprendre l’organització i les característiques del sector
corresponent.corresponent.

• Cicles formatius de grau mitjà
• Cicles formatius de grau superior.

• S’organitzen en famílies professionals.
• I estes alhora en mòduls professionals, els quals s’estructuren en 

crèdits de caràcter teòric-pràctic de durada variable i propis de cada 
cicle formatiu.



Accés 
CFGM
• Accés directe després d’obtindre el graduat en ESO
• Prova d’accés a CF de Grau Mitjà a la que et pots presentar si compleixes 

17 anys fins al 31 de desembre.

CFGS
• Accés directe des de Batxiller (reserva 60%) des de CFGM (reserva 40%)
• Prova d’accés a CF de Grau Superior a la que et pots presentar si 

compleixes 19 anys fins al 31 de desembre.



Cicles formatius: Estructura

CFGM
• Tenen una durada de 1300 a 2000 hores
• Hores lectives de formació en centres 
• Hores de formació pràctica en centres de treball de 300h. a 

720h.720h.

CFGS
• Tenen una durada de 2000 hores.
• Hores lectives de formació en centres 
• Hores de formació pràctica en centres de treball de 380h. 



Titulació obtinguda

• Cursar un CFGM dóna la titulació de TÈCNIC. Amb 
aquesta titulació podràs accedir amb les oportunes 
convalidacions al Batxillerat .

• Cursa un CFGS dóna una titulació de TÈCNIC 
SUPERIOR. Amb aquesta titulació pots accedir a la 
Universitat amb la corresponent prova d’accés(si cal). 
Presentant-te sols a la part específica.



FAMILIES PROFESSIONALS:

• http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-
profesional/oferta1



Estudis Universitaris
Estudis de GrauEstudis de Grau



Què és?

• És una formació general en una o varies disciplines 
orientada a la preparació per l’exercici d’activitats de 
caràcter professional.

• Cada grau es troba adscrit a una branca de coneixement.
Branca d’Art i HumanitatsBranca d’Art i Humanitats
Branca de Ciències
Branca d’Enginyeria i Arquitectura
Branca de Ciències Socials i Jurídiques
Branca de Ciències de la Salut



Estructura

• Consta de 240 crèdits ECTS (European Credits 
Transfer Sistem) Medicina 360 i Farmacia i Odontologia 300.

1 crèdit ECTS=  25/30h distribuides en hores de treball presencial, hores d’estudi, 
hores de seminaris, treball, hores dedicades a la preparació de proves, ETC.

• Es distribueixen en 4 cursos, 60 crèdits • Es distribueixen en 4 cursos, 60 crèdits 
cadascun.

• Els continguts s’organitzen en móduls 
matèries i assignatures.

• Títol de Grau.



Accés 

• Batxiller + PAU. 
• CFGS+ fase específica de la  PAU 
• Prova d’accés a major de 25 anys.



L’ACCÉS A LA UNIVERSITAT:  PAU
L’ACCÉS DES DEL BATXILLER:

– FASE OBLIGATÒRIA Inclou 5 exàmens: (10 punts)
qualificació de la fase general serveix  de manera indefinida.

• Castellà: Llengua i Literatura II.
• Valencià: Llengua i Literatura II.
• Idioma: A triar entre:  Alemany, anglès, francès, italià o portuguès.
• Història d’Espanya o Historia de la Filosofi a: A triar.
• 1 assignatura de modalitat de 2n de Batxillerat: A elegir entre les 21 assignatures de modalitat. No té per què 1 assignatura de modalitat de 2n de Batxillerat: A elegir entre les 21 assignatures de modalitat. No té per què 

haver-la cursat.

– FASE VOLUNTÀRIA. (+ 4 punts)
qualificacions de la fase específica validesa per als dos cursos següents
– L’estudiant pot examinar-se de qualsevol assignatura de modalitat de 2n de Batxillerat que no siga l’assignatura de la 

qual s’ha examinat en la fase OBLIGATÒRIA , pot triar UN MÀXIM DE 4 entre les 21 que s’imparteixen en 2n de 
batxillerat, independentment que les haja cursades o no. Per obtenir millores qualificacions es recomana examinar-se 
de les cursades. També es recomana DE FORMA GENERAL EXAMINAR-SE SOLS DE DOS per no diversificar esforços. És 
important que aquestes assignatures siguen les de ponderació 0,2 per a  la titulació a la que vols accedir.. 

La nota màxima per a l’accés a la universitat és de 14 punts



Cal distingir entre: 

PAU: Prova d’accés a la universitat.
La NAU (nota d’accés a la universitat)  = mitjana del batxillerat 
(60%) + mitjana dels cinc exàmens de la fase obligatòria PAU (40%). 
Només amb la NAU ja es pot accedir a la universitat.
Té una validesa indefinida.

La NAT (nota d’accés a les titulacions). (nota de tall) 
NAU + 4 punts( que s’obtenen de la fase voluntària de la PAU)
.Té validesa durant els dos cursos següents a la seua realització.

Fórmula NAT:   

Mitjana BATXILLER (6 Punts MÀXIM )+ NOTA FASE OBLIGATÒRIA (4 Punts MÀXIM)+ 

NOTA FASE VOLUNTÀRIA (4 Punts MÀXIM))= 14 punts MÀXIM. 



Titulació 

• Títol de Grau: amb aquesta titulació pots 
accedir a estudis de Postgrau o a altres estudis 
de Grau.de Grau.



Oferta Universitat Pública a València

• Estudis de Grau
http://www.uv.es/graus/guia/index.htm
http://www.upv.es/estudios/grados/index-es.htmlhttp://www.upv.es/estudios/grados/index-es.html



La orientació professional
en Escola El Drac S.C.V. 



PRINCIPI PER FER LA TRIA

Responsabilidad: es la capacidad para decidir lo mejor en 
cada momento. Capacitat per donar una resposta adequada.

• ¿qué necesitamos para decidir?• ¿qué necesitamos para decidir?
• 1º información
• 2º asumir riesgos.
• 3º aceptar consecuencias.

És el moment de: l’Acompanyament, el Respete, la Confiança.



Què vull fer?



Com puc fer ho?Com puc fer ho?
Què necessite?



Itinerari…



Orientació El Drac
- xerrades informatives
- dades sobre webs de consulta
-visites a centres d’estudis en 4rt
- questionaris de  motivació/reflexió per a la tria: autogestio (qui em pot ajudar?) 
-questionari d’aptituds
-entrevistes individuals per trazar l’itinerari personalitzat de cada alumne/a

realització d’un itinerari personalitzat:
- informació sobre:- informació sobre:
-punts de reflexio, preferències personals
els estudis triats
centres on es poden cursar
notes de tall
asignatures a triar, ponderacions
itinerari obert
webs d’informació
dades d’inscripció



Esta facultad de elegir significa que no somos sólo el 
producto de nuestro pasado o de nuestros genes; no 

somos el producto del trato que nos dispensan los 
demás. Es indudable que influyen en nosotros, pero no 
nos determinan. Nos determinamos a nosotros mismos nos determinan. Nos determinamos a nosotros mismos 

por medio de nuestras elecciones. 
Stephen Covey



GràciesGràcies


