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Calendari d’implantació de la LOMCE

Ed.  Primària ESO Batxillerat

2014-2015 1r
3r
5è

2015-2016 2n
4t
6è

1r
3r

1r

2016-2017 2n
4t 

 2n  

2

 Any 2017: Primera avaluació final  (“revàlida”) d’ESO  i de batxillerat

Disposició final 5ª de la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per  a la 
millora de la qualitat educativa (LOMCE)
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 Repetició de curs (fins als 18 anys)

 Programes de diversificació curricular (des de 3r, o des de 2n cursat i havent 
repetit algun curs)

 Proves lliures en el mateix centre (cal haver cursat 4t d’ESO, a partir dels 18 anys* 
i durant els dos anys següents, màxim 5 matèries)

 Programes de formació i inserció (entre els 16 i 21 anys)

 Ensenyaments d’adults (més grans de 18 anys) * :
 A distància
 Presencials

 Proves lliures fora del centre, per obtenir el títol de GESO (Adults) *

 Prova d’accés als CFGM (més grans de 17 anys)
 Curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà - CAM (més grans de 17 anys)

Alternatives acadèmiques a la no superació de l’ESO
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Alumnat que no ha obtingut el títol de GESO. 
Convalidacions

ESO
 Ll.cat i lit. 3r
 Ll. cast i lit. 3r 
 Ll. estrangera 3r

 Matemàtiques 3r
 Ciències de la naturalesa 3r
 Tecnologies 3r

 Ciències socials, geo. hª 3r

Ensenyaments d’adults

 Àmbit comunicació (nivell I)

 Àmbit científicotècnic (nivell I)

 Àmbit social (nivell I)



Alumnat que no ha obtingut el títol de GESO. 
Convalidacions

ESO
 Ll.cat i lit. 4t
 Ll. cast i lit 4t 
 Ll. estrangera 4t

 Matemàtiques 4t
+ 2 de les matèries següents:
 Biologia i geologia
 Física i química
 Tecnologia
 Informàtica

 Ciències socials, geo. hª 4t

Ensenyaments d’adults

 Àmbit comunicació (nivell II)

 Àmbit científicotècnic 
(nivell II)

 Àmbit social (nivell II)



Efectes i equivalències dels títols

Efectes acadèmics: Utilitat d’un títol per continuar estudis 
Exemple: Amb el títol de GESO es pot accedir al batxillerat o a un CFGM

Efectes laborals: Utilitat d’un títol per incorporar-se a un lloc de treball
Exemple: Amb el títol de GESO es pot concórrer a oposicions a auxiliar administratiu

Equivalència acadèmica: Similitud entre dos títols o cursos per continuar estudis
Exemples: 

• Títol de tècnic (CFGM) = Títol de GESO a efectes acadèmics
• 1r i 2n d’ESO aprovats: Sense utilitat acadèmica
•  Antic títol de graduat escolar (EGB) = 1r i 2n curs d’ESO a efectes acadèmics
• Antic títol de BUP = 1r curs de batxillerat a efectes acadèmics

Equivalència laboral: Similitud entre dos títols per incorporar-se a un lloc de treball 
Exemples: 

• Títol de tècnic (CFGM) = Títol de Batxiller a efectes laborals
• 1r i 2n d’ESO aprovats + prova d’accés a GM = Títol de GESO a efectes laborals
• Antic títol de graduat escolar (EGB) = Títol de GESO a efectes laborals
• Antic títol de BUP = Títol de Batxiller a efectes laborals



7

Estudis equivalents a efectes laborals al títol de GESO

 Prova d’accés a CFGM, a CFGS o a ensenyaments artístics superiors per a majors de 19 
anys  + 1r i 2n ESO (*)

(*) A aquests efectes, es consideren equivalents a 1r i 2n d’ESO els estudis següents:

 Haver accedit a 3r d’ESO per decisió de la junta d’avaluació i no per la impossibilitat legal de repetir 2n
 Escolaritat a l’estranger equivalent a la necessària per cursar 3r d’ESO
 Antic 8è EGB + Certificat d’escolaritat
 Haver superat algun dels estudis següents:

 Nivell I ESO adults 
 Un PGS i 1/3 dels mòduls del CFGM 
 Mòduls A i B d’un PQPI  i 1/3 dels mòduls del CFGM 
 ½ dels mòduls d’un CFGM
 1/3 dels mòduls d’un CFGS
 10 crèdits ECTS dels ensenyaments artístics superiors

 Prova d’accés a la universitat per als més grans de 25 anys

 Antic certificat d’estudis primaris

 Antic títol de graduat escolar (EGB)
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Curs 2014-2015: 

Batxillerat LOE (cap canvi)



Condicions d’accés al batxillerat LOE

• Amb el títol de Graduat en educació secundària 
obligatòria (ESO)

• Amb el títol de tècnic (CFGM). En aquest cas hi 
ha convalidacions.
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1r 2n
Llengua catalana i literatura 2 2
Llengua castellana i literatura 2 2
Llengua estrangera 3 3
Educació física 2 -
Filosofia i ciutadania 2 -
Ciències per al món contemporani 2 -
Història de la Filosofia - 3
Història - 3
Tutoria 1 1
Religió (voluntària) - / 2* -
Treball de recerca (alumnat  70 hores)
TOTAL 14 14

Matèria modalitat 1 4 4
Matèria modalitat 2 4 4
Matèria modalitat 3 4 4
Matèria modalitat 4 o optatives 4 / 2* 4
TOTAL 16 16

30 30

* L’alumnat que cursi religió farà una matèria optativa de dues hores
     per completar la franja horària

Horaris Batxillerat
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Arts

Ciències i tecnologia  

Humanitats i ciències socials

L’alumnat ha de cursar un mínim de 6 (5+1) matèries de 
modalitat.

Modalitats del batxillerat
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 Arts:
 via arts plàstiques, imatge i disseny
 via arts escèniques, música i dansa

S’adreça a persones interessades en els fenòmens 
artístics, caracteritzats per la sensibilitat, l’expressió i la 
creativitat; un alumnat amb inquietuds, tot i que no 
necessàriament amb un perfil d’intèrpret entorn del món 
audiovisual, les arts gràfiques, el disseny, el patronatge, 
els mitjans de comunicació, la publicitat, les arts 
escèniques, la producció i gestió d’empreses del sector 
cultural o l’animació cultural i social.

Modalitats del batxillerat (I)
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 via arts plàstiques, imatge i disseny

Cultura audiovisual
Dibuix artístic I i II
Dibuix tècnic I i II
Disseny
Història de l’art
Tècniques d’expressió graficoplàstica
Volum

 via arts escèniques, música i dansa 

Anàlisi musical I i II
Anatomia aplicada
Arts escèniques
Cultura audiovisual
Història de la música i de la dansa
Llenguatge i pràctica musical
Literatura universal
Literatura catalana
Literatura castellana

* Es manté el “Batxillerat musical” / “Batxillerat de dansa”

Matèries de la modalitat d’Arts
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 Ciències i tecnologia
S’adreça a l’alumnat interessat per les ciències 
experimentals, les matemàtiques, els estudis relacionats 
amb continguts cientificosanitaris i el món dels processos 
tecnològics i dels materials, instruments, aparells i 
màquines utilitzats en la producció de béns i serveis.

 Humanitats i ciències socials
S’adreça a l’alumnat amb inquietuds relacionades amb 
els estudis lingüístics i literaris, la filosofia, les 
manifestacions culturals, les ciències socials, jurídiques, 
polítiques i econòmiques, la gestió i administració pública, 
la comunicació, les relacions públiques, la publicitat, el 
turisme i altres serveis d’oci.

Modalitats del batxillerat (II)
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b) Ciències i tecnologia
 

Biologia I i II
C. de la Terra i del medi ambient I i II
Dibuix tècnic I i II
Electrotècnia 
Física I i II
Matemàtiques I i II
Química I i II 
Tecnologia industrial I i II

c) Humanitats i ciències socials 

Economia
Economia de l’empresa I i II
Geografia
Grec I i II
Història de l’art
Història del món contemporani
Llatí I i II 
Matemàtiques aplicades a les CCSS I i II
Literatura universal
Literatura catalana
Literatura castellana

Matèries de modalitat (II)



          
                              Matèries de batxillerat a distància

Els alumnes que es matriculen en centres ordinaris poden 
cursar algunes matèries de modalitat o optatives a l’IOC, 
si el seu centre per qüestions organitzatives no les ofereix 
(màxim dues matèries per alumne i curs)

16

recorda
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Convalidacions en l’etapa de Batxillerat 
 L’alumnat en possessió del títol de tècnic o tècnic superior de formació 

professional específica, d’arts plàstiques i disseny o d’esports, pot demanar la 
convalidació de matèries optatives i del treball de recerca. En alguns casos 
també es convalida alguna matèria de modalitat.

 L’alumnat que hagi obtingut el títol de tècnic de formació professional, obtindrà 
el títol de batxiller si supera les matèries comunes del batxillerat. No modalitat.

 A l’alumnat amb dedicació significativa a l’esport, avalada pel Consell Català de 
l’Esport, se li pot aplicar un pla individual que inclogui el reconeixement de la 
matèria d’educació física i/o de matèries optatives.

 L’alumnat que acrediti una experiència laboral igual o superior a 280 hores pot 
sol·licitar l’exempció de la matèria optativa estada a l’empresa.

 Treball de recerca - Pot demanar-ne l’exempció l’alumnat:
 Procedent d’una altra comunitat autònoma o d’un altre país i que s’incorpora al nou 

centre a partir del segon trimestre del segon curs de batxillerat (val per un any 
acadèmic). 

 Procedent d’una altra comunitat autònoma i que s’incorpora al sistema educatiu català 
amb cinc o menys matèries per completar el batxillerat.  
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Vinculació amb els ensenyaments de música i dansa   
 A l’alumnat que cursi una de les modalitats del batxillerat, i a més estigui fent algun dels sis 

cursos dels ensenyaments professionals de música o dansa en un centre oficial, se li 
poden reconèixer, si ho demana, les matèries optatives del batxillerat i una matèria de 
modalitat.

 A l’alumnat que cursi una de les modalitats del batxillerat, i a més estigui fent estudis de 
música o dansa en una escola autoritzada, se li poden reconèixer, si ho demana, les 
matèries optatives del batxillerat i, en funció de la dedicació horària, una matèria de 
modalitat.

 A l’alumnat que cursi una de les modalitats del batxillerat, i a més estigui fent estudis dansa 
en un centre oficial o una escola autoritzada, se li poden reconèixer, si ho demana la 
matèria Educació Física . 

 L’alumnat que cursi ensenyaments professionals de música o dansa en un conservatori o 
en un centre professional i el batxillerat de la modalitat d’arts en la seva via d’arts 
escèniques, podrà convalidar també determinades matèries de modalitat del batxillerat.

 L’alumnat que cursi ensenyaments professionals de música o dansa pot optar per fer 
només les matèries comunes del batxillerat. Quan superi aquestes matèries i finalitzi els 
ensenyaments professionals esmentats obtindrà el títol de batxillerat (batxillerat “musical” / 
“de dansa”).
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 1r 2n 
Llengua catalana i literatura 2 2 
Llengua castellana i literatura 2 2 
Llengua estrangera 3 3 
Educació física 2 - 
Filosofia i ciutadania 2 - 
Ciències per al món contemporani 2 - 
Història de la Filosofia - 3 
Història  - 3 
Tutoria 1 1 
Religió (voluntària)  - / 2* - 
TOTAL 14 14 
 

Batxillerat “sense modalitat”

+ algun dels tres següents: 

Cicle formatiu 
de grau mitjà de 

Formació 
professional

Grau 
professional de 

música

Grau professional 
de dansa
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Premis extraordinaris de batxillerat

• Reconeixement oficial dels mèrits de l’alumnat que demostra una 
preparació d'excel·lència en aquesta etapa.

• Aquest reconeixement:
• Consta a l’expedient de l’alumnat
• Li proporciona l’exempció de les taxes universitàries per  al primer curs
• Li permet optar al Premio Nacional de Bachillerato que convoca el MEC

• Es pot inscriure l’alumnat que hagi obtingut una qualificació mitjana de 
batxillerat ≥8,75.

• S’atorguen en funció dels resultats d’unes proves específiques que tenen 
lloc el 30/6/2014

La sol·licitud d’inscripció a les proves es presenta al mateix centre 
on l’alumnat cursa els estudis, entre 30 de maig i 6 de juny.
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Doble titulació: Batxillerat-Baccalauréat (batxibac). 
CURRÍCULUM MIXT

• Continguts propis del batxillerat: matèries comunes, de 
modalitat ( 5+1), optatives i TR
• 1/3 horari lectiu en francès

Dues matèries específiques: llengua i literatura francesa i 
història de França

• Altres matèries impartides en francès
• Treball de recerca en francès
• Estada  d’estudis o en una empresa a França
• Exercici del voluntariat en una entitat cultural o social de 
llengua francesa

Per obtenir la doble titulació cal:
• Superar totes les matèries del batxillerat
• Superar una prova externa (en francès) de llengua i literatura 
francesa  i història (comuna + França).



Quins avantatges té el Batxibac?

- Dues titulacions: Títol de Batxiller i Diplôme du Baccalauréat General

- Ofereix un aprofundiment en l’àmbit de la llengua i literatura francesa i les 
humanitats. 

- Més vies per accedir a la nostra universitat i també a la universitat 
francesa.
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- Per a l’accés al batxibac, els alumnes han d’acreditar un 
determinat nivell de francès (B1) mitjançant certificat o 
superant una prova en llengua francesa.

- La presentació de sol.licituds als centres  és del 22-
28/abril (anterior al període de preinscripció del batxillerat 
ordinari: 13-23 maig) 

(Resolució de preinscripció i matrícula per al curs 2014-2015, annex 3)

Atenció:  Alumnes nous interessats en 
fer batxibac en el curs 2014-15
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Diploma del batxillerat internacional (BI)

• Els  programes del BI estan determinats per l’Organització del 
Batxillerat internacional (IBO):  fundació privada amb seu a Ginebra, 
que estableix el seu currículum i l’avalació.

• El currículum del programa del Diploma BI inclou sis matèries de 
grans àrees de coneixement, de les quals han de fer uns exàmens 
especials a finals de segon curs.  Tres són de nivell superior, i tres a 
nivell mitjà.

• Altres matèries pròpies del programa:
•  Teoria del coneixement
•  La monografia (equival al treball de recerca)
•  Les activitats CAS (Creativitat, Acció i Servei)

BI: no significa que s’ha d’estudiar tot en anglès. Rep el nom 
d’internacional perquè s’estudia el mateix currículum a totes les escoles 
del món que pertanyen a aquesta organització. 
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Compatibilitat Diploma BI-Batxillerat LOE

• A Catalunya hi ha 1centre públic (INS Jaume Vicens Vives de Girona) 
i diversos privats que fan simultàniament els dos batxillerats.

• Aquests alumnes de BI estan cursant també una modalitat del batx. 
LOE i tindran en acabar dues titulacions. 

• Per poder-ho fer, cursen també les matèries obligatòries del batxillerat 
LOE que no  són dins del programa del Diploma BI: per exemple, 
llengua espanyola, educació física, ciències per al món contemporani. 
El total d’hores setmanals de classe és superior .

Perfil de l’alumnat: amb motivació, solidari, d'excel·lència acadèmica, 
disposat a dedicar més temps i esforç en els seus estudis.
•Selecció prèvia de l’alumnat: p.ex. a l’INS Jaume Vicens Vives cal lliurar 
l’expedient acadèmic de 3r d’ESO i 1a avaluació de 4t,  presentar-se a 
proves de mates, llengua i física o ciències socials (8/3/14) i entrevista.



Quins avantatges té Batxillerat LOE + BI?

 Dues titulacions: Títol de Batxiller i Diploma de Batxillerat Internacional.

 És batxillerat d'excel·lència, exigent, homologat i reconegut per 
universitats prestigioses d’arreu del món.

 Ofereix un aprofundiment en les diferents matèries.

 Més vies per accedir a la nostra universitat.
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Web oficial del BI: 
www.ibo.org
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On trobar la informació de Batxillerat

ESO i batxillerat (Ordenació): http://www.xtec.cat/web/curriculum

Estudiar a Catalunya: accés des del web departamental 
http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar

Instruccions funcionament centres: 
http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament

Estudis a distància:  http://ioc.xtec.cathttp://ioc.xtec.cat

http://www.xtec.cat/web/curriculum
http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/
http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.3dd9b85c5a6aa43356159f10b0c0e1a0/?vgnextoid=e00ec9459a790310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=e00ec9459a790310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://ioc.xtec.cat/
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Estudis equivalents a efectes laborals al títol de Batxiller

• Títol de tècnic (CFGM)

• Antic títol de tècnic auxiliar (FP1)

• Antic títol de BUP (o estudis fins a 3r BUP amb màxim dues matèries pendents)

• Prova d’accés a CFGS o prova d’accés a ensenyaments artístics superiors per a 
majors 19 anys + títol de GESO o equivalent acadèmic

• Prova d’accés a la universitat per als més grans de 25 anys + títol de GESO o 
equivalent acadèmic o laboral



Gràcies per la vostra atenció
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