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Nova oferta de batxillerat, modalitats d’humanitat i ciències 
socials i de ciències i tecnologia curs 2012-2013  (I)

� Centres on s’implanta el Batxillerat en les modalitats 
d’humanitats i ciències socials i de ciències i tec nologia :
� Manresa: Institut Cal Gravat. (ST Catalunya Central)
� Vilablareix: Institut de Vilablareix. (ST Girona)

� Altafulla: Institut d’Altafulla. (ST Tarragona)

� El Vendrell: Institut Mediterrània. (ST Tarragona)
� Reus: Institut Roseta Mauri. (ST Tarragona)



Nova oferta de batxillerat, modalitat artística, cu rs 
2012-2013 (II)

� Centres on s’implanta el Batxillerat en la modalitat artística:
� Via d’arts plàstiques :

– Barcelona: Institut Moisès Broggi. (Consorci d’Educació de 
Barcelona)

– Torredembarra: Institut de Torredembarra. (ST Tarragona)

� Via d’arts escèniques :

– Esparreguera: Institut El Castell. (ST Baix Llobregat)
– Banyoles: Institut Josep Brugulat. (ST Girona)

– Sant Feliu de Guíxols: Institut Sant Elm. (ST Girona)

– Blanes: Institut Serrallarga. (ST Girona)



Nova oferta de baccalauréat, curs 2012-2013

� Centres que incorporen com a novetat el currículum mixt 
batxillerat – baccalauréat (batxibac):
� Castell-Platja d’Aro: Institut Ridaura. (ST Girona) 
� Vilanova i la Geltrú: Institut Manuel de Cabanyes. (ST Barcelona 

Comarques)
� Vilafranca del Penedès: Institut Eugeni d’Ors. (ST Barcelona 

Comarques)

� Barcelona: Institut Balmes. (Consorci d’Educació de Barcelona)

� Aquests 4 centres se sumen als 11 centres que ja oferien 
aquests estudis el curs 2011-2012. Per tant, aquests estudis es 
podran cursar en 15 centres.



LLENGUA ANGLESA
� Implantació de la metodologia AICLE d’ensenyament en anglès:

� 99 centres tenen projectes Comenius en anglès. Això suposa que a més de 
participar en l’intercanvi internacional, el centre ofereix assignatures en anglès.

� 92 centres tenen projectes experimentals de llengües estrangeres, introduint 
l’ensenyament en anglès en els currículums.

� 1.079 professors s’hauran format aquest curs 2011-2012 en metodologia 
AICLE i en continguts lingüístics de nivell avançat en anglès.



Foment del talent i excel·lència en ciències i 
matem àtiques

� Centres on s’imparteix el projecte CiMs (mitjançant el conveni 
amb la Fundació privada CELLEX), per al foment del talent i 
l’excel·lència d’alumnat de batxillerat en Ciències i 
Matemàtiques:
� Girona: Institut Jaume Vicens Vives. (ST Girona)
� Barcelona: centre privat Aula Escola Europea. (Consorci 

d’Educació de Barcelona)

� Així mateix, aquests centres estan adherits al programa del 
Diploma del Batxillerat Internacional (BI).



Noves titulacions de Formació Professional i llocs 
on s’imparteixen (I)

� CFGM:
� Electromecànica de maquinària:

– Mollerussa: Institut de Mollerussa.(ST Lleida)
� Fabricació i ennobliment de productes tèxtils : 

– Terrassa: Institut de Terrassa. (ST Vallès Occidental)

� Instal·lacions d’aigua :
– Barcelona. (Consorci d’Educació de Barcelona)

� CFGS:
� Educació i control ambiental :

– Barcelona: Institut Narcís Monturiol. (Consorci d’Educació de 
Barcelona)

– Lleida: Institut Escola del Treball. (ST Lleida)

� Estilisme  i direcció de perruqueria :

– Barcelona: Institut Salvador Seguí. (Consorci d’Educació de Barcelona)
– Barcelona: Institut Vall d’Hebron. (Consorci d’Educació de Barcelona)



Noves titulacions de Formació Professional i llocs 
on s’imparteixen (II)

� CFGS:
� Vestuari a mida i per a espectacles :

– Barcelona: Institut Anna Gironella de Mundet. (Consorci d’Educació de 
Barcelona)

� Paisatgisme i medi rural :
– El Prat de Llobregat: Institut Ribera Baixa. (ST Baix Llobregat)

– Reus: Institut d’Horticultura. (ST Tarragona)

– Barcelona: Institut Rubió i Tudurí. (Consorci d’Educació de Barcelona)
� Energies renovables :

– Lleida: Institut Escola del Treball. (ST Lleida)

– Tarragona: Institut Pere Martell. (ST Tarragona)

� Animacions en 3D, jocs i entorns interactius :
– Barcelona: Institut Mare de Déu de la Mercè. (Consorci d’Educació de 

Barcelona)
– Barcelona: Institut Mitjans Audiovisuals. (Consorci d’Educació de 

Barcelona)



Noves titulacions de Formació Professional i llocs 
on s’imparteixen (III)

� Ensenyaments esportius:
� Salvament i socorrisme : 

– Banyoles: Institut Pere Alsius i Torrent.  (ST Girona)

– Barcelona: Institut Rambla Prim. ST Consorci d’Educació de 
Barcelona. (Consorci d’Educació de Barcelona)

– La Pobla de Segur: Institut de La Pobla. (ST Lleida)

– Salou: Institut Jaume I. (ST Tarragona)
� Judo:  

– Lleida: Institut Joan Oró. (ST Lleida)

� Mitja Muntanya:  
– Bagà: Institut Alt Berguedà. (ST Catalunya Central)



Formació Professional Dual (I)

� Millorar la formació, la qualificació, la motivació i el desenvolupament personal dels joves 
que inicien la professionalització alternant la formació en un centre formatiu i l’activitat en 
una empresa.

� Establir una major vinculació i coresponsabilitat en la FP entre els centres i les empreses, 
facilitant l’alternança entre l’activitat laboral i la formativa.

� Realitzar part de l’aprenentatge en un entorn laboral, participant en les activitats pròpies de 
l’empresa amb tecnologia i procediments reals.

� El conveni conté:
� Compromís de l’empresa d’acollir alumnes mitjançant contracte laboral o beca de 

formació.
� Distribució del temps de formació i de treball al llarg de la durada del cicle.
� El reconeixement dels aprenentatges que es poden assolir mitjançant l’activitat en 

l’empresa.
� Les persones responsables per a la coordinació, seguiment i intercanvi d’informació, 

tant per part del centre com de l’empresa.

Objectius



Formació Professional Dual (II)

� Empreses que hi participen:

36. Foment de Terrassa, S.A.24. Noge, S.L.12. Argal, S.A.

35. Tres Turons, SC23. Industrial Carrosseria11. Nufri, Grup alimentari

34. ASHLAND22. Beulas SAU10. Pastoret de la Segarra

33. Bayer Material Science21. Carrocerías Ayats, S.A.9. Corporació Alimentària de Guissona

32. BASF20. Talleres Autorapid (VOLVO)8. Ros Roca

31. DOW Chemical19.Garatge Unió (DAF)7. Texfor (Associació Empresarial del 
Tèxtil)

30. MASA18. Nayper Motor (MERCEDES)6. Masa Servicios

29. COPISA17. Scabarna (SCANIA)5. Sekisui Specialty Chemicals
Europe, S.L.

28. Grupo NAVEC16. Motortrans (IVECO)4. Bayer Material Science

27. AEST (Associació d’Empreses 
de Serveis de Tarragona)

15. Tallers Gaustin (RENAULT)3. TEDESA

26. SEAT (Amb l’escola 
d’aprenents de SEAT)

14. Autotractor (MAN)2. CATOR

25. 5 Empreses del Ripollès13. Grup Borges1. Dow Chemical



Nombre de places ofertades curs 2012-2013 centres su fragats 
amb fons públics

*Cicle Formació Artística Grau Mitjà / **Cicle Formació Artística Grau Superior

6.608,5205.9303.710113.465TOTAL

177,55.32587,52.625CFAS**
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Oferta de places totals en estudis postobligatoris
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Percentatge del segment de població de 16-18 anys al qual se li 
ofereix plaça postobligatòria*

*Batxillerat, GM, CAGS i PQPI

9,27%92,7 %88,4 %83,43 %CATALUNYA

VARIACIÓ2012/132011/122010/11

Segons estimacions de l’IDESCAT, a 1 de gener del 2012 la població entre 16 i 18 anys és de 
198.617



Increment total oferta postobligatòria 2012-2013 resp ecte el 
curs 2011-2012 (16 a 20 anys)

VARIACIÓ
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Calendari preinscripció curs 2012-2013 Batxillerat i  
Cicles Formatius de Grau Mitjà

� Publicació de l'oferta: 18 de maig.

� Període de presentació de sol·licituds: del  21 de maig a 1 de juny. Si la 
sol·licitud s'envia per Internet, el termini es tanca a les 24 h del dia 31 
de maig. 

� Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 8 
de juny.

� Sorteig públic per determinar l'ordenació de sol·licituds: 11 de juny a 
les 11 h, als serveis centrals del Departament d'Ensenyament (Via 
Augusta, 202, Barcelona). El resultat es difon a partir de les 12 h.

� Termini per presentar reclamacions: del 11 al 13 de juny.

� Publicació de les llistes amb la puntuació definitiva: 18 de juny.
� Publicació de l'oferta definitiva: 25 de juny.

� Publicació de les llistes d'alumnat admès: 28 de juny.

� Període de matrícula: del 2 al 10 de juliol.



Calendari preinscripció curs 2012-2013 Cicles 
Formatius de Grau Superior

� Publicació de l'oferta: 18 de maig.

� Període de presentació de sol·licituds: del  28 de maig a 8 de juny. Si la 
sol·licitud s'envia per Internet, el termini es tanca a les 24 h del dia 7 de 
juny. 

� Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 8 
de juny.

� Sorteig públic per determinar l'ordenació de sol·licituds: 13 de juny a 
les 11 h, als serveis centrals del Departament d'Ensenyament (Via 
Augusta, 202, Barcelona). El resultat es difon a partir de les 12 h.

� Termini per presentar reclamacions: fins el  18 de juny.

� Publicació de les llistes amb la puntuació definitiva: 20 de juny.
� Publicació de l'oferta definitiva: 25 de juny.

� Publicació de les llistes d'alumnat admès: 2 de juliol.

� Període de matrícula: del 2 al 10 de juliol.



Calendari preinscripció curs 2012-2013  PQPI

� Publicació de l'oferta inicial:18 de maig.

� Presentació de sol·licituds: del 21 de maig a l’1 de juny.

� Entrevistes d'orientació: del 21 de maig al 12 juny.
� Publicació de les llistes baremades: 13 de juny. 

� Sorteig públic per determinar l'ordenació de sol·licituds:  14 de juny a 
les 11 h (serveis centrals del Departament d'Ensenyament: Via 
Augusta, 202, Barcelona).

� Publicació de les llistes baremades definitives: 20 de juny.

� Publicació de l'oferta final: 5 de  juliol.
� Publicació de les llistes d'alumnat admès: 6 de juliol.

� Període de matriculació: del 3 al 13 de setembre ambdós inclosos.
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