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DESENVOLUPAMENT LEGISLATIU DE LA

LOE 2016
BATXILLER
Currículum

•Decret 102/2008 d'11 de juliol del Consell pel que s'establix el currículum del Batxillerat en la Comunitat Valenciana (DOCV 15/07/2008)
•Decret 115/2012 de 13 de juliol del Consell de modificació del Decret 102/2008 d'11 de juliol pel que s'establix el currículum del Batxillerat en la
Comunitat Valenciana (DOCV 16/07/2012)
Optatives
•Orde de 17 de juny del 2009 de la Conselleria d'Educació, per la que regula les matèries optatives en el Batxillerat. (DOCV 07/07/2009)
•Orde 80/2010 de 14 de setembre de la Conselleria d'Educació, per la que es modifica parcialment l'Orde de 17 de juny del 2009 de la Conselleria
d'Educació, per la que regula les matèries optatives en el Batxillerat. (DOCV 21/9/2010)
•Orde 18/2011 d'1 d'abril de la Conselleria d'Educació, per la que es modifica parcialment l'Orde de 17 de juny del 2009, de la Conselleria d'Educació, per
la que regula les matèries optatives en el Batxillerat. (DOCV 14/4/2011)

ESO
Curriculum
•Decret 112/2007 de 20 de juliol del Consell, pel qual s'establix el currículum de l'Educació Secundària Obligatòria en la Comunitat Valenciana
Optatíves
•Orde de 27 de maig del 2008 de la Conselleria d'Educació, per la que es regulen les matèries optatives en l'educació secundària obligatòria
•Orde 64/2010 de 16 de juny de la Conselleria d'Educació, per la que es modifica parcialment l'Orde de 27 de maig del 2008, de la Conselleria
d'Educació, per la que es regulen les matèries optatives en l'Educació Secundària Obligatòria

DESENVOLUPAMENT LEGISLATIU DE LA

LOMQUE 2017
BATXILLER
Curriculum
• Decret 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel que establix el currículum i desenrotlla l'ordenació general de l'Educació Secundària
Obligatòria i el Batxillerat en la Comunitat Valenciana
Optatives
•Orde de 17 de juny del 2009 de la Conselleria d'Educació, per la que regula les matèries optatives en el Batxillerat. (DOCV 07/07/2009)
•Orde 80/2010 de 14 de setembre de la Conselleria d'Educació, per la que es modifica parcialment l'Orde de 17 de juny del 2009 de la Conselleria
d'Educació, per la que regula les matèries optatives en el Batxillerat. (DOCV 21/9/2010)
•Orde 18/2011 d'1 d'abril de la Conselleria d'Educació, per la que es modifica parcialment l'Orde de 17 de juny del 2009, de la Conselleria d'Educació, per
la que regula les matèries optatives en el Batxillerat. (DOCV 14/4/2011)

ESO
Curriculum
•Decret 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel que establix el currículum i desenrotlla l'ordenació general de l'Educació Secundària
Obligatòria i el Batxillerat en la Comunitat Valenciana
Optatives
•Orde de 27 de maig del 2008 de la Conselleria d'Educació, per la que es regulen les matèries optatives en l'educació secundària obligatòria
•Orde 64/2010 de 16 de juny de la Conselleria d'Educació, per la que es modifica parcialment l'Orde de 27 de maig del 2008, de la Conselleria
d'Educació, per la que es regulen les matèries optatives en l'Educació Secundària Obligatòria

OBJECTIUS
I.Sistema educatiu
II.Prendre decisions
III.Línies de decisió:
1.FPB
2.ESO - FP
3.ESO – BATXILLER

IV.Quadre resum

I. SISTEMA EDUCATIU

ESTUDIS OBLIGATORIS

TÍTOL DE L’ESO

3r PMAR

2n PMAR

4t ESO

2n FPB

3r ESO

1r FPB

2n ESO

2n Integra

1r ESO

ESTUDIS OBLIGATORIS
TÍTOL DE L’ESO
AVALUACIÓ FINAL
E. Acadèmiques

AVALUACIÓ FINAL
E. Aplicades

FP
17anys
Prova d’accès

4t ESO
E. Acadèmiques

PMAR

3r ESO

PMAR

2n ESO

4t ESO
E. Aplicades

1r ESO

2n FPB

1r FPB

2n Integra

ESTUDIS POSTOBLIGATORIS
MÀSTER

DOCTORAT
GRADUAT
Estudis de grau

TÍTOL DE BATXILLER

TÍTOL DE T. SUPERIOR
CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR

CFGS

2n Batxillerat
1r Batxillerat

119 anys

PROVA D’ACCÈS

Prova d’accès

TÍTOL DE TÈCNIC
CICLE FORMATIU GRAU MITJÀ

CFGM

TÍTOL
AVALUACIÓ FINAL
E. Acadèmiques

DE

L’ESO
AVALUACIÓ FINAL
E. Aplicades

2n FPB

17anys

II. PRENDRE DECISIONS

DECISIONS
FP

ESO

BATX

UNIVERSITAT

DES DE:

MÓN
LABORAL

2n ESO

FPB

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

3r ESO

FPB / CICLE GRAU
MITJÀ (CFGM)

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

4t ESO

CICLE GRAU MITJÀ

-

SÍ

SÍ

SÍ

(Amb revàlida
per
ensenyaments
acadèmics)

(Amb revàlida
per
ensenyaments
aplicats)

BATX.

CFGM / CICLE
GRAU
SUPERIOR(CFGS)

-

-

SÍ

SÍ

CFGM

CFGS

-

-

SÍ

SÍ

CFGS

-

-

-

SÍ

SÍ

III. LÍNIES DE DECISIÓ

1. F

ORMACIÓ

B

P

ÀSICA

ROFESSIONAL

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA
•La Formació Professional Bàsica forma part dels ensenyaments de
Formació Professional del sistema educatiu i ha de respondre a un
perfil professional.
•Els mòduls professionals dels ensenyaments de Formació Professional
Bàsica
estaran
constituïts
per
àrees
de
coneixements
teoricopràctics orientats a l’ adquisició de les competències
professionals,
personals,
socials
i
de
les
competències
d’aprenentatge permanent al llarg de la vida.
•Tots els cicles inclouen el mòdul de Formació en Centres de Treball
(pràctiques en empreses).

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA
Oferta de títols FPB

Títol
Títol
Títol
Títol
Títol
Títol
Títol
Títol
Títol
Títol

Professional
Professional
Professional
Professional
Professional
Professional
Professional
Professional
Professional
Professional

Bàsic
Bàsic
Bàsic
Bàsic
Bàsic
Bàsic
Bàsic
Bàsic
Bàsic
Bàsic

en
en
en
en
en
en
en
en
en
en

Serveis Administratius. IES L’OM
Electricitat i Electrònica. IES L’OM
Fabricació i Muntatge.
Informàtica i Comunicacions
Cuina i Restauració.
Manteniment de Vehicles.
Agrojardineria i Composicions Florals.
Perruqueria i Estètica.
Serveis Comercials.
Fusteria i Moble.

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA
Oferta de títols FPB

Títol Professional Bàsic en Reformes i Manteniment d’ Edificis.
Títol Professional Bàsic en Arreglament i Reparació d’ Articles Tèxtils i de Pell.
Títol Professional Bàsic en Tapisseria i Cortinatge
Títol Professional Bàsic en Vidrieria i Terrisseria
Título Profesional Básico en Activitats Agropecuàries
Títol Professional Bàsic en Aprofitaments Forestals.
Títol Professional Bàsic en Arts Gràfiques.
Títol Professional Bàsic en Allotjament i Bugaderia.
Títol Professional Bàsic en Industries Alimentàries.
Títol Professional Bàsic en Informàtica d’ Oficina

OFERTA DE TÍTOLS PROFESSIONALS BÀSICS
DE FORMACIÓ PROFESSIONAL (I)

WEB CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

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

2. Formació
Professional

Perfil de l’ alumnat que accedeix a
FP-Grau Mitjà des d’ ESO

●Objectius:
●Contemplar una possible inserció laboral a curt termini.
●Cursar mòduls enfocats a un camp professional concret i
amb una aplicació pràctica directa.

●Competències necessàries:
●Capacitat de treball.
●Responsabilitat en la presa de decisions.

Perfil de l’ alumnat que accedeix a
FP Grau Mitjà des de Batxiller

amb 1r de d’ Batxiller cursat o no superat

●Objectius:
1.Reprendre un itinerari acadèmic més pràctic amb inserció
laboral a curt termini.
2. Optar a estudis universitaris

●Competències necessàries:
Capacitat de treball.
Responsabilitat en la presa de decisions.

Perfil de l’ alumnat que accedeix a

FP-Grau Superior amb títol de Batxiller
o amb prova d’ accés
●Objectius:
1.Millorar possibilitats d’ inserció laboral tot cursant estudis
professionalitzats i complementaris d’ un grau universitari.
2.Accedir a curt termini al món laboral.

●Competències necessàries:
Capacitat de treball.
Responsabilitat en la presa de decisions.

OFERTA DE TÍTOLS
DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

GRAU MITJÀ

I

GRAU SUPERIOR

WEB CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

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

PROVES D’ ACCÉS A CICLES

•Inscripció:
De finals d’ abril a principis de maig
•Realització de proves: a juny
•Exemples de proves:

(Confirmeu dates a consergeria)

http://www.ceice.gva.es/eva/val/fp/pruacc_ejempli.htm

•Cal estar atents al calendari de publicació.
•Molt important: qui no tinga segur l’accés al cicle amb títol de
graduat, que faça la prova per tal de deixar-se obert el camí.

PROVES D’ ACCÉS A
FP GRAU MITJÀ
CONDICIONS

•Tindre 17 anys o complir-los abans del 31 de desembre de l’ any en curs.

CARACTERÍSTIQUES DE LA PROVA
•Serà comuna a tots els Cicles Formatius de Grau Mitjà i s’estructurarà en
dues parts:
1. Part Sociolingüística: versarà sobre coneixements de Llengua i Literatura (Castellà
o Valencià), Ciències Socials, Geografia i Història i Anglés. Constarà de tres apartats:
a1) Llengua i Literatura (Castellà o Valencià, a triar),
a2) Ciències Socials: Geografia i Història,
a3) Anglés.
2. Parte científica-matemàtica-tècnica,versarà sobre coneixements de
Matemàtiques, Ciències Naturals i tractament de la informació i competència digital.
Constarà de tres apartats:
b1) Matemàtiques,
b2) Ciències Naturals,
b3) Tractament de la informació i competència digital.
•Les matèries superades de 4t d’ ESO donen la possibilitat d’estar exempt de la prova
en aqueixes matèries.

PROVES D’ ACCÉS A
FP GRAU SUPERIOR
CONDICIONS

•Tenir al menys 19 anys o complir-los al llarg de l’ any en curs.

CARACTERÍSTIQUES DE LA PROVA
La Part comuna que, com en tots els Cicles Formatius de Grau Superior, constarà de 3
apartats:
A1) Llengua i Literatura (Castellà o Valencià, a triar)
A2) Llengua Estrangera (Anglés)
A3) Matemàtiques
A4) Tractament de la informació i competència digital

La Part Específica presentarà 3 opcions, segons el cicle al qual es desitge accedir. En
cadascuna d’ elles el candidat triarà dues de les tres matèries que la formen.
•Opció A. Humanitats i Ciències Socials: Història, Economia i Geografia.
•Opció B. Tecnologia: Dibuix Tècnic, Tecnologia Industrial i Física i Química.
•Opció C. Ciències: Física, Biologia, Ciències de la Terra i Química.
Estarà exempt de realizar la part específica:
•Qui haja superat les matèries del Batxillerat que integren la part específica.

NOTES DE TALL

Grau MITJÀ

CIFP Ciutat de l’Aprenent (juny 2015)

http://cifpciudaddelaprendiz.edu.gva.es/images/archivos/Notas/NOTAS%20PROVISIONALES%202015/P
ROVISIONAL%20GM%201%C2%BA%20Y%202%C2%BA.pdf

Cicle Formatiu

Últim accés ESO

Últim accés P.A

Carrosseria

5.83

5.89

Electromecànica

5.79

6.38

Cuina i gastronomia

7.18

7.11

Confecció i moda

6.56

5.53

Cures Auxiliars d’infermeria

6.58

5.39

Emergències sanitàries

7.50

7.25

Estètica personal i decorativa

6.25

5.26

Perruqueria

6.28

5.49

Gestió administrativa (IES L’Om)

5.17

5.59

Instal·lacions elèctriques i automàtiques
(IES L’Om)

5.00

5.00

NOTES DE TALL

Grau SUPERIOR

CIFP Ciutat de l’Aprenent (juny 2015)
http://cifpciudaddelaprendiz.edu.gva.es/images/archivos/Notas/NOTAS%20PROVISIONALES%202015/PROVISIONAL%2
0GS%20.pdf
Cicle Formatiu

Últim accés BATX.

Últim accés P.A

Anatomia patològica

7.32

7.61

Patronatge i moda

6.03

5.97

Sistemes electrotècnics i automatitzats

5.00

5.76

Processos indústria alimentària

8.25

5.53

Automoció

5.21

7.49

Construccions metàl·liques

5.47

5.18

Direcció de cuina

5.86

7.59

Disseny i producció editorial

5.00

5.57

Estètica integral i benestar

5.00

5.51

Administració i Finances (IES L’Om)

6.50

5.83

PREINSCRIPCIÓ A CICLES
FORMATIUS
1. 5 opcions a l’ hora de demanar cicles o centres.
2. CONFIRMAR + IMPRIMIR. L’esborrany no es vàlid. Cal
arribar fins al final del procés i imprimir les còpies que no
porten la paraula “esborrany”.
3. Portar DNI I FULL DE PREINSCRIPCIÓ AL CENTRE DE
PRIMERA OPCIÓ + recordar CORREU ELECTRÒNIC
4. ATENCIÓ A LES DATES

LA MATRÍCULA
Cal presentar la següent documentació en el centre en
el qual s’ha obtingut plaça :
1.DNI.

2.Certificació acadèmica de qualificacions
obtingudes en l’ESO.
3. O certificació de la puntuació obtinguda en la
Prova d’Accés.

2.1 Formació
Professional
A L’IES L’OM

TÈCNIC DE GRAU MITJÀ
EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA
2.000 hores.
1.620 hores en el centre educatiu.
380 hores de Formació en Centres de Treball (pràctiques empreses).

Primer curs

Segon curs

•Comunicació

•Operacions

empresarial i atenció

al client.
•Operacions administratives de
compravenda.
•Empresa i administració.
•Tractament informàtic de la
informació.
•Tècnica comptable.
•Anglés.
•Formació i orientació laboral.

administratives de recursos

humans.
•Tractament de la documentació
comptable.
•Empresa a l’aula.
•Operacions auxiliars de gestió de
tresoreria.
•Formació en centres de treball (FCT).

TÈCNIC DE GRAU SUPERIOR
EN ADMINISTRACIÓ I FINANCES
2.000 hores.
1.600 hores al centre educatiu.
400 hores de Formació en Centres de Treball (pràctiques empreses).
Primer curs
•Gestió

de la documentació jurídica i
empresarial.
•Recursos humans i responsabilitat
social corporativa.
•Ofimàtica i procés de la informació.
•Procés integral de l’activitat
comercial.
•Comunicació i atenció al client.
•Anglés.
•Formació i orientació laboral.

Segon curs

•Gestió de recursos humans.
•Gestió finançera.
•Gestió logística i comercial.
•Comptabilitat i fiscalitat.
•Simulació empresarial.
•Anglés.
•Projecte d’Administració i Finances.
•Formació en Centres de Treball (FCT).

TÈCNIC DE GRAU MITJÀ
EN INSTAL·LACIONES ELÈCTRIQUES I
AUTOMÀTIQUES
2.000 hores.
1.620 hores en el centre educatiu.
380 hores de Formació en Centres de Treball (pràctiques empreses).

Primer curs

Segon curs

•Automatismes

•Instal·lacions

industrials.

•Electrònica.
•Electrotècnia.
•Instal·lacions

elèctriques interiors.

•Anglés.

•Formació

i orientació laboral.

de distribució.
•Infrastructures comunes de
telecomunicació en vivendes i edificis.
•Instal·lacions domòtiques.
•Instal·lacions solars fotovoltaiques.
•Màquines elèctriques.
•Empresa i iniciativa emprenedora.
•Anglés.
•Formació en centres de treball (FCT).

3. BATXILLER

BATXILLERAT

PRINCIPIS GENERALS

•Etapa formativa no obligatòria. Hi podrà accedir l’alumnat que tinga el títol de
Graduat en ESO.
•Comprén 2 cursos, tot i que s’hi pot romandre cursant en règim ordinari durant
4 anys, consecutius o no.
•La seua finalitat és proporcionar als estudiants formació, maduresa intel·lectual i
humana, coneixements i habilitats que els permeten de desenvolupar funcions
socials i incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i competència.
•Capacita per accedir a l'educació superior: Graus Universitaris o Cicles Formatius
de Grau Superior.

BATXILLERAT

PERFIL DE L'ALUMNAT

•Creatiu/va
•Crític/a
•Autònom/a
•Curiós/a
•Estudiós/a
•Constant
•Organitzat/da
•Conscient que la seua meta és a llarg termini
•Tolerant a la frustració

BATXILLERAT

AVALUACIÓ

•Serà contínua i diferenciada segons les diferents matèries i es
durà a terme tot i tenint en compte els diferents elements del
currículum.
•L'alumnat podrà realitzar una prova extraordinària de les
matèries no superades.
•L'equip docent, coordinat pel professorat tutor, valorarà la seua
evolució en el conjunt de matèries i la seua maduresa acadèmica
en relació amb els objectius del batxillerat així com, al final de
l'etapa, les seues possibilitats de progrés en estudis posteriors.

BATXILLERAT

CRITERIS PER A LA PROMOCIÓ

•Es promocionarà al segon curs quan s'hagen superat totes les
matèries cursades o es tinga avaluació negativa en 2 matèries com a
màxim.
•Qui promocione al segon curs sense haver superat totes les
matèries, s'haurà de matricular de les pendents del curs anterior.
S'organitzaran activitats de recuperació i avaluació d’aquestes
.
matèries pendents

BATXILLERAT

PERMANÈNCIA EN EL CURS
•L’alumnat que no promocione a segon romandrà un any més
a primer i el cursarà de nou en la seua totalitat si el
nombre de matèries amb avaluació negativa és superior
a dos.
-

•L’alumnat que en acabar el segon curs tinguera avaluació
negativa en algunes matèries podrá matricular-s’hi
sense haver de cursar de nou les matèries superades.
•Podrá realitzar una prova extraordinària de les matèries
que no haja superat, en les dates que determinen les
administracions educatives.

BATXILLERAT

QUÈ HE DE TENIR EN COMPTE A L’HORA DE
TRIAR MATÈRIES EN 1R BATXILLERAT?

•Principalment 2 factors:
Depenent del grau que vull estudiar a la universitat, he
d’escollir matèries de modalitat que estiguen adscrites a la
branca de coneixement d’aquest grau i que ponderen 0,2 a la
Fase Específica de la PAU.

Per això és interessant saber:

BATXILLERAT

QUÈ HE DE TENIR EN COMPTE A L’HORA DE
TRIAR MATÈRIES EN 2N BATXILLERAT?

Per cursar a 2n determinades matèries de modalitat
que prèviament s’haja cursat la corresponent de 1r.

cal

També és convenient, com a orientació, saber la nota de tall de
l’últim a entrar en un determinat grau el curs anterior.
Consulteu:
http://www.ceice.gva.es/univ/docs/NotasCorte2015.pdf

P.A.U.
TENIU EN COMPTE QUE:
•Els graus universitaris no es vinculen als Batxillerats, sinó a les
matèries a què un/a estudiant es presente en la Fase Específica.
•Podeu presentar-vos a tantes convocatòries com vulgueu, tant
de la Fase General (sencera) com de matèries de la Fase
Específica per millorar la qualificació.
•A més, per calcular la nota s’utilitzarà la millor de les proves. És
a dir, repetir la prova no pot baixar la qualificació global.

•Preguntes freqüents:
http://www.ceice.gva.es/documents/161863209/162837127/preguntasfrec_PAU_ca
st2013.pdf/551d00f6-97d8-4845-a70d-49ee50739497

P.A.U.

(Fins a juliol de 2017)

INFORMACIÓ MATRÍCULA, RECLAMACIONS I PREINSCRIPCIÓ

1.FASE GENERAL:
(obligatòria, validesa
indefinida)
5 exàmens

2.FASE
ESPECÍFICA:

(voluntària, validesa 2
cursos)

Màxim 4 exàmens

P.A.U.
(Fins a juliol 2017)
1.FASE GENERAL: (obligatòria, validesa indefinida)
•5 exàmens: Castellà, Valencià, Idioma Estranger, Història

d’Espanya o Història de la Filosofia i matèria de modalitat a
triar per l’alumnat. (Valor màxim de cada matèria = 0,8
punts)
Qualificació Fase General.
QFG= suma de les notes dels 5 exàmens : 5
(Màxima nota F.G. = 4 punts)

Nota Mitjana Batxillerat (1r i 2n)
NMB = nota 19 matèries : 19 × 0,6
(Valor màxim de cada matèria 0,31)

P.A.U.
2.FASE ESPECÍFICA: (voluntària, validesa 2 cursos)
•Màxim 4 exàmens de les 21 matèries de modalitat (s’hagen
cursat o no), excepte la triada a la fase general.
•Computen les 2 millors notes sempre que siguen igual o
superior a 5.
•Convé que les matèries triades ponderen 0,2. És aconsellable
presentar-se a 3 matèries.
(Valor màxim de cada matèria = 2 punts)
(Valor màxim F.E. = 4 punts)

P.A.U.

ALUMNAT PROCEDENT DE BATXILLERAT

NOTA ACCÉS UNIVERSITAT: 60% N.M.B. + 40% Q.F.G
N.M.B. = Nota Mitjana Batxillerat

Q.F.G = Qualificació Fase General

•Nota expressada de 0 a 10 amb 2 decimals.
•Se supera si s’obté una nota igual o superior a 5,
sempre que la nota de la Fase General siga igual o superior a 4.
•Presentar-se només a aquesta fase no garanteix l’accés a l’estudi de
grau triat ja que com a màxim es pot obtindre un 10.

P.A.U.

ALUMNAT PROCEDENT DE BATXILLERAT

NOTA ACCÉS TITULACIÓ = 0,6*N.M.B + 0,4*Q.F.G + a*M1 + b*M2
N.M.B.= Nota Mitjana Batxillerat Q.F.G= Qualificació Fase General
M1, M2 = les dues millors qualificacions de les matèries superades de la Fase Especifica.
Paràmetres de ponderació a i b:

•Depenen del grau o titulació al qual hom vol ser admés.
•Si aquestes assignatures estan adscrites a la mateixa branca de coneixement que el grau
al qual s’aspira:

(Cada universitat farà públics els valors dels paràmetres de ponderació per a cada grau al mes
de juny de l’any anterior)

BATXILLERAT

MÉS INFORMACIÓ A

http://www.ceice.gva.es/web/universidad/pr
ueba-de-acceso-a-la-universidad-pau-

IV. QUADRE RESUM
Què puc fer si…

•Acabe l'ESO
•Acabe la Formació Professional Bàsica
•Acabe Batxillerat
•Acabe Formació Professional de Grau Mitjà
•Acabe Formació Professional de Grau superior
•Estic treballant

Acabe l’ESO

No vull continuar estudiant

Món
laboral

Graduat
ESO
Vull continuar estudiant

Graduat
ESO
+prova
específica
Sense
Graduat
ESO

Batxillerat

FP Grau
Mitjà

Ens.
Règim
Especial

FP bàsica

Acabe FP Bàsica

No vull continuar estudiant

Món
laboral

FP Grau
Mitjà

Vull continuar estudiant

FP Grau
Superior

Universitat

Acabe Batxillerat

No vull continuar estudiant

Món
laboral
Amb títol de
Batxiller + PAU

Batxillera
t

Universitat

FP Grau
Superior

Amb títol de
Batxiller

Vull continuar estudiant
Amb títol de
Batxiller + prova
específica

Sense títol de
Batxiller

Ens.
Règim
Especial

Grau Mitjà o
Superior
(prova)

Acabe FP de Grau Mitjà

No vull continuar estudiant

Món
laboral

Batxillerat

Vull continuar estudiant
FP Grau
Superior

Acabe FP de Grau Superior

No vull continuar estudiant

Vull continuar estudiant

Món
laboral

Universitat

Estic treballant

Vull estudiar

Amb 17
anys i
prova
d’accés

FP Grau
Mitjà

Amb 19
anys i
prova
d’accés

FP Grau
Superior

Amb 25
anys i
prova
d’accés

Universitat

