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OBJECTIUS

Proporcionar informació sobre les 
possibilitats acadèmiques que 
s'ofereixen

Explorar les nostres preferències en 
relació a les diferents opcions 
plantejades



 
 

Facilitar la inserció social 
dels alumnes i el seu accés al 

món laboral

Facilitar la inserció social 
dels alumnes i el seu accés al 

món laboral

Presa de decisionsPresa de decisions

EducacióEducació

Des del DODes del DO Facilitar els mitjans per afrontar 
adequadament la tasca de descobrir i 

triar els millors camins

Facilitar els mitjans per afrontar 
adequadament la tasca de descobrir i 

triar els millors camins



 
 

Abans d'escollir uns estudis 
caldria que aconsegueixis 

informació addicional 
sobre aquests, però la 

decisió ha de basar-se en el 

coneixement de tu mateix
i no sols d'una bona 

informació sobre l'oferta 
educativa



 
 

La presa de decisions es basa en 
quatre aspectes fundamentals:

1.Els teus propis interessos, capacitats i recursos

2.Les diferents opcions educatives i laborals i de 
les vies que s'obren i tanquen amb cada opció

3.Les exigències del món laboral i la seva relació 
amb els diferents estudis.

4.El teu domini de les 

estratègies i habilitats 

de decisió



 
 

PRESA DE DECISIONS:
AUTOCONEIXEMENT

Què faig bé?
- Aptituds

- Rendiment acadèmic

Com em veig i com em 
veuen?

Per què val la pena?
- Valors

- Normes

Què vull ser?
Projecte personal 
d'estudis i treball

Què m'interessa i què 
m'agrada?



 
 

SISTEMA EDUCATIU ACTUAL

BatxilleratBatxillerat
Cicle formatiu de 

grau mitjà

Cicle formatiu de 
grau mitjà

Món

laboral

Món

laboral

Títol de Graduat en Educació SecundàriaTítol de Graduat en Educació Secundària

Cicle formatiu de 
grau superior

Cicle formatiu de 
grau superiorUniversitatUniversitat



 
 

BATXILLERAT

El Batxillerat és una etapa formativa no obligatòria 
que consta de dos cursos acadèmics.

Podran accedir al Batxillerat els alumnes que 
estiguin en possessió del títol de graduat en 
Educació Secundària.

Les modalitats en què s'articula són tres:
 Arts
 Ciències i Tecnologia
 Humanitats i Ciències Socials



 
 

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Els estudis més relacionats amb les ocupacions i 
el mercat laboral són els de FP → opció més 
atractiva amb un alt percentatge de inserció 
laboral

Cicle formatiu de 
grau mitjà

Cicle formatiu de 
grau mitjà

Cicle formatiu de 
grau superior

Cicle formatiu de 
grau superior

Títol de tècnic en ...Títol de tècnic en ... Títol de tècnic superior en ...Títol de tècnic superior en ...

TIPUS



 
 

CF DE GRAU MITJÀ

Objectiu: capacitar els alumnes per a l'exercici 
d'una profesió determinada

Accés:
 Títol d'ESO
 Prova d'accés a CFGM

Durada: 1400 a 2000 hores

Continguts: crèdits teorico-pràctics (centre de 
formació) i crèdits de formació en centres de 
treball (empreses)



 
 

http://todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/ciclos/grado-medio.html


 
 

CFGM a Inca



 
 

I DESPRÉS DEL CFGM?

Incorporar-se al món 

laboralIncorporar-se al món 

laboral
Cursar un altre cicle 

formatiu de grau mitjà

Cursar un altre cicle 

formatiu de grau mitjà

Accedir als cicles 
formatius de grau 

superior

Accedir als cicles 
formatius de grau 

superior



 
 

ACCÉS CF GRAU SUPERIOR

Prova d'accés a CFGS de FP Curs d'accés a CFGS de FP

Requisits: estar en possessió 
d'un títol de CFGM de la 

mateixa família a la que es vol 
accedir

Durada: 3 mesos aprox.
Avaluació contínua

Requisits: tenir 19 anys o 18 
anys i tenir un títol tècnic de la 
mateixa família d'interès.

Estructura: part comuna 
(castellà, català i anglès) i part 
específica (dues matèries)
Opcions de la part específica

Temaris i models d'exàmens

http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M14&lang=CA&cont=1929
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M14&lang=CA&cont=32525


 
 

CF DE GRAU SUPERIOR

Objectiu: capacitar els alumnes per a 
l'exercici d'una professió determinada

Durada: 1400 a 2000 hores

Continguts: crèdits teorico-pràctics (centre 
de formació) i crèdits de formació en 
centres de treball (empreses)



 
 

http://todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/ciclos/grado-superior.html

http://todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/ciclos/grado-superior.html


 
 

CFGS a Inca



 
 

I DESPRÉS DEL CFGS?

Incorporar-se al món 

laboralIncorporar-se al món 

laboral

Cursar un altre cicle formatiu de grau superior

Cursar un altre cicle formatiu de grau superior

UniversitatUniversitat
Reconeixement 

automàtic de crèdits 
del CFGS al grau 

universitari

http://estudis.uib.cat/grau/acces/tecnic/Reconeixement-automatic-de-credits-entre-els.cid210129#cid210129


 
 

ALTRES ALTERNATIVES
● Movilitat. Estudiar i treballar a l'estranger
● Cursos ocupacionals, organitzats pel SOIB, sindicats, 

ajuntaments...
● Altres ensenyaments especialitats no oficials, impartits 

normalment a centres privats
● Conservatori Professional de Música i Dansa a Mallorca
● FP Dual o FP a distància
● UIB. Prova d'accés per als més grans de 25 i 45 anys
● Iniciativa emprenedora
● Voluntariat

http://todofp.es/todofp/orientacion-profesional/movilidad.html
http://www.conservatoridemallorca.com/
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M14&lang=CA&cont=50846
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M14&lang=CA&cont=49058
http://estudis.uib.cat/grau/acces/mes_grans25/?languageId=100000
http://www.palmajove.es/portal/PALMAJOVE/contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&contenido=10149&tipo=6&nivel=1400&layout=contenedor1.jsp&codResi=4&language=es&codMenu=1081&codMenuPN=986&codMenuSN=1084#.U2niMFcwYsQ


 
 



 
 

¡¡Moltes gràcies 

per la vostra 

atenció!!
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