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CICLES FORMATIUS:
ORGANITZACIÓ DELS CICLES FORMATIUS:
CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
ACCÉS: per accedir-hi cal complir un dels següents requisits:
 Accés directe
- Títol de graduat en educació secundària obligatòria.
- Títol de tècnic auxiliar (FP1).
- Títol de tècnic.
- Haver superat el 2n curs de BUP complet.
 Accés mitjançant prova
- Tenir 17 anys.
- Acreditar 1 any d’experiència laboral.
- Haver superat un programa de garantia social.
TITULACIÓ: s’obté el títol de tècnic/a
SORTIDES: Món laboral o batxillerat
CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
ACCÉS: per accedir-hi cal complir un dels següents requisits:
 Accés directe
- Títol de batxillerat
- COU o PREU
- Tècnic especialista, tècnic superior o equivalent
- Títol universitari sense cap dels requisits anteriors.
 Accés mitjançant prova
- Majors de 19 anys, sense titulació.
- Amb el títol de grau mitjà i 18 anys es pot fer la prova per accedir a un
cicle formatiu de grau superior de la mateixa família professional.
TITULACIÓ: s’obté el títol de tècnic/a superior
SORTIDES: Món laboral o estudis universitaris

CARACTERÍSTIQUES DELS CICLES FORMATIUS
 La durada varia entre 1.400 i 2.000 hores, en funció del cicle formatiu:
a) Un curs escolar més la formació a les empreses (1.400 -).
b) Dos cursos escolars, que inclouen la formació pràctica a les empreses
(1.700 - 2.000 hores).
 Els continguts s’estructuren en mòduls (assignatures) i són exclusivament
professionals
 Tots els cicles tenen pràctiques a empreses

Ajuntament de Palma
Servei Municipal d’Orientació

48. Jo vull ser... què puc fer?
Quadern per a l’alumnat

3

ESTRUCTURA DE LA PROVA D’ACCÉS ALS CFGS PER A MAJORS DE 19
ANYS (SI NO TENS EL TÍTOL DE BATXILLERAT):
Consta de dues parts, una comuna, igual a tots els CFGS, i una altra específica:
1) Part comuna:
- Llengua castellana
- Llengua catalana
- Llengua anglesa
2) Part específica: s’organitza en opcions i segons el CFGS:

Ciències i Tecnologia

Ciències de la
Salut i
Mediambienta
ls

Humanitats i Ciènies
Socials

GRUPS
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CICLES FORMATIUS

MATÈRIES (s’ha de
triar una)

·Administració i finances
·Assistència a la direcció
·Comerç internacional
·Gestió de vendes i espais comercials
-Màrqueting i Publicitat
·Agència de viatges i gestió d'esdeveniments
·Gestió d'allotjaments turístics
·Guia, informació i assistències turístiques
·Direcció de restauració
·Direcció en cuina
·Animació sociocultural i turística
·Educacio infantil
·Integració social
·Interpretació del llenguatge de signes
·Paisatgisme i medi rural
·Animació d'activitats físiques i esportives
·Assessoria d'imatge personal i corporativa
·Dietètica
·Higiene bucodental
·Imatge per al diagnòstic
·Laboratori de diagnòstic clínic
·Pròtesis dentals
·Salut ambiental
·Transport marítim i pesca d’altura
·Il·luminació i captura d’imatges
·Realització d'audiovisuals i espectacles
Animació 3D, jocs i entorns interactius.
·Sistemes electrotècnics i automatitzats
·IManteniment electrònic
·Automatització i robòtica industrial
·Sistemes de telecomunicació i informàtics
·Projectes d’edificació
·Projectes d’obra civil
·Administració de sistemes informàtics en xarxa
·Desenvolupament d'aplicacions informàtiques
Desenvolupament d’aplicacions web
·Manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de
fluids
·Prevenció de riscos professionals
·Automoció
·Manteniment aeromecànic

·Economia
·Geografia
·Llengua
estrangera:
alemany o francès
·Psicologia
·Matemàtiques

·Biologia
·Química
·Ciències de la
mediambientals
·Educació Física
·Matemàtiques

terra

i

·Física
·Tecnologia industrial
·Tecnologies de la informació
i la comunicació
·Dibuix Tècnic
·Matemàtiques
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PALMA

Hor

IES Francesc de Borja Moll

IES Juníper Serra

IES Son Pacs

Sant Josep Obrer (C.C.)

aris:

IES Guillem Sagrera

H

H

IES Tecnificació Esportiva
M

IES Son Rulllan
M
H

Sant Francesc (C.C.)
H

IES Politècnic

Matí: 8.00–15.00 hores

Servei Municipal d’Orientació

Ajuntament de Palma

IES Arxiduc Lluís Salvador

M
H
H
M

M/H
H

H

Horabaixa: 15.00 – 22.00 hores
H
H
H

H
H/
D
H
H

H
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H

H

Escola de FP Nauticopesquera
M

H

H

C.C.: Centre concertat

H

IES Josep Maria Llompart

IES Ramon Llull

H
M

IES Antoni Maura

H

H

M

M

H

H

M
M/H

Interpretació llenguatge de signes

Integració social

M/H/
D

Animació sociocultural i turística

H

Educació infantil

Animació sociocultural

Documentació Sanitària

Dietètica

Imatge per al diagnòstic

Salut ambiental

Higiene bucodental

Pròtesis dentals

Laboratori de diagnòstic clínic

Manteniment aeromecànic

Automoció

Prevenció de riscos professionals

Manteniment d’instal·lacions tèrmiques
i de fluids

Assessoria d’imatge personal

Desenvolupament d’ aplicacions
imultiplataforma

Desenvolupament d’aplicacions web

Administració de sistemes informàtics
en xarxa

Direcció en cuina

Direcció de restauració

Guia, informació i assistències
turístiques

Gestió d’allotjaments turístics

Agències de viatge i gestió
d’esdeveniments

Projectes d’obra civil

Projectes d’edificació

Sistemes de telecomunicacions i
informàtics

Sistemes de regulació i control
automàtics

Instal·lacions electrotècniques

Desenvolupament de. productes
electrònics

Màrqueting i Publiicitat

Comerç internacional

Gestió de vendes i espais comercials

Il·luminació i captación d’imatges

Realització d’audiovisuals i
espectacles

Serveis
socioculturals i
a la comunitat

Sanitat

Transport i
manteniment de
vehicles

Instal·lació i
manteniment

Imatge personal

Informàtica i
comunicacions

Hoteleria i
turisme

Edificació i obra
civil

Electricitat i
electrònica

Comerç i
màrqueting

Imatge i so

Activitats
maritimopesqueres
Transport marítim i pesca d’altura
Animació 3D,jocs i entorns interactius

Activitats físiques i
esportives

Administració i
gestió

FAMÍLIA
PROFESSIONAL

Animació d’activitats fisiques i
esportives

Assitència a la direcció

Administració i finances

CICLES FORMATIUS

OFERTA CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR. (Públics i Concertats) -Palma

M

Centro de
Estudios
fotogràficos
M

Horaris:
M
M

Matí: 8.00–15.00 hores

Servei Municipal d’Orientació
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M

Horabaixa: 15.00 – 22.00 hores
M
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M

M

P.: Centre Privat
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Salut ambiental

H
H
H

Acadèmia
Flemnig (P)

H

Lluis Vives (P)
M

H

M

Interpretació de llenguatge de signes

Integració social

Educació infantil

Animació sociocultural i turística

Dietètica

Imatge per al diagnòstic

Higiene bucodental

Adema (P)
Pròtesis dentals

Laboratori de diagnòstic clínic

Manteniment aeromecànic

Automoció

Prevenció de riscos professionals

Manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids

Assessoria d’imatge personal

Desenvolupament d’aplicacions web

Desenvolupament d’ aplicacions multiplataforma

Administració de sistemes informàtics en xarxa

Direcció en cuina

Direcció en Restauració

Guia, Informació , i assistències turístiques

Gestió d’allotjaments turístics

Agències de viatges i gestió d’esdeveniments

projectes d’obra civil.

Projectes d’edificació

Sistemes de telecomunicacions i informàtics

Automatització i robòtica industrial

Manteniment electrònic

Sistemes electrotècnics i automatitzats

Màrqueting i Publicitat

Comerç internacional

Gestió cde vendes i espais comercials

Animació 3D, jocs i entorns interactius

Realització d’audiovisuals i espectacles

Serveis socioculturals i a la
comunitat

Sanitat

Transport i manteniment de
vehicles

Instal·lació i manteniment

Imatge personal

Informàtica i comunicacions

Hoteleria i turisme

Edificació i obra civil

Electricitat i electrònica

Comerç i màrqueting

Imatge i so

Activitats maritimopesqueres

Transport marítim i pesca d’altura
Il·luminació i captura d’Imatges

Activitats físiques i esportives

Administració i gestió

FAMÍLIA PROFESSIONAL

Animació d’activitats físiques i esportives

Assistència a la direcció

Administració i finances

CICLES FORMATIUS

OFERTA CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR. (PRIVATS) -Palma-

Alcúdia
IES Alcúdia

Artà
IES Llorenç Garcies i Font
IES Calvià

Felanitx
IES Felanitx

Inca
IES Pau Casesnoves

Llucmajor
IES Llucmajor

Manacor
IES Na Camel·la

Pollença
IES Guillem Cifre de Colonya

Sa Pobla
IES Sa Pobla

Sóller
IES Guillem Colom Casesnoves

Marratxí
Son Llebre

Horaris:

Servei Municipal d’Orientació
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M

M

Calvià
IES Bendinat

IES Berenguer d’Anoia

H

Activitats físiques
i esportives

Comerç i
màrqueting

Animació d’activitats físiques i
esportives

Gestió de vendes i espais
comercials

H

H

H

H
H

H

IES Manacor

Matí: 8,00- 15,00 hores
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H

M

H
H
Gestió d’allotjaments turístics

H
M

IES Mossèn Alcover

M

Horabaixa: 15,00- 22,00 ho

Interpretació llenguatge de signes

Educació infantil

Automoció

Desenvolupament d’aplicacions
web

H
Administració de sistemes
informàtics en xarxa

H
Agències de viatges i gestió
d’esdeveniments

Sistemes electrotècnics i
automatitzats

Serveis
socioculturals i a
la comunitat

Manteniment de
vehicles
autopropulsats

Informàtica i
comunicacions

Hoteleria i
turisme

Electricitat i
electrònica

Activitats
agràries
Paisatgisme i medi rural

Sistemes de telecomunicació i
informàtics

Administració

FAMÍLIA
PROFESSIONAL

Administració i finances

CICLES FORMATIUS

OFERTA CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR. -Pobles-

H

M
H

H

M

M

M
H

2.4 ACCÉS A LA UNIVERSITAT AMB EL TÍTOL DE TÈCNIC/A
SUPERIOR
Els qui tinguin el títol de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d’arts
plàstiques i disseny, tècnic esportiu superior o títols equivalents poden accedir als
ensenyaments universitaris oficials de grau SENSE NECESSITAT DE FER CAP PROVA; la
seva nota d’accés és la qualificació mitjana del cicle formatiu de grau superior cursat (entre 5 i
10 punts) i que té validesa indefinida.
No obstant això, per a l’admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau en els quals
el nombre de places sigui limitat, els estudiants podran presentar-se a la FASE ESPECÍFICA
de la prova d’accés a la universitat per millorar-ne la nota.
Per tant, aquesta fase específica, de caràcter voluntari, ofereix la possibilitat de millorar la
nota per obtenir plaça en un determinat estudi, sempre i quan les matèries examinades
compleixin els següents requisits:



que siguin matèries superades (amb una puntuació igual o superior a cinc punts);
que les matèries estiguin vinculades a la branca de coneixement en què s’inscriu el títol
de grau al qual es vol accedir.

Les qualificacions de les matèries de la fase específica tenen validesa per als dos cursos
acadèmics següents.
Les sol·licituds de plaça dels Titulats Tècnics Superiors, tècnics esportius superiors o
assimilats s'ordenaran per nota d’accés (nota mitjana del cicle formatiu de grau superior) o
nota d’admissió ponderada que incorpora, com a màxim, les dues millors qualificacions, un
cop ponderades (en funció dels paràmetres de ponderació), de les matèries superades a la
fase específica.
En tot cas, quan es produeixi un empat per a l’adjudicació de places, tindran opció preferent
els estudiants que tinguin el títol adscrit a la branca de coneixement a la qual es trobi
l'ensenyament de grau que vol cursar

Ajuntament de Palma
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VINCULACIÓ ENTRE BATXILLER I CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
FAMÍLIA
AGRÀRIA
ACTIVITATS FÍSIQUES I
ESPORTIVES
MARITIMOPESQUERA

CICLE FORMATIU
Paisatgisme i medi rural

Modalitat de batxillerat
Ciències i Tecnologia

Animació d’activitats físiques i esportives
Transport Marítim i pesca d’altura

Ciències i Tecnologia
Ciències i Tecnologia

Administració i finances
ADMINISTRACIÓ

Ciències i Tecnologia

Assistència a la direcció

Realització d’audiovisuals i espectacles
Animació 3D, jocs i entorns interactius
Projectes d’edificació
Projectes d’obra civil
Sistemes Electrotècnics i automatització
Manteniment electrònic
Automatitzaciói robòtica industrial
Sistemes de telecomunicacions i informàtics

Ciències i Tecnologia
Humanitats i ciències socials
Ciències i Tecnologia
Humanitats i ciències socials
Arts
Ciències i Tecnologia
Arts
Ciències i Tecnologia
Ciències i Tecnologia
Ciències i Tecnologia
Ciències i Tecnologia
Ciències i Tecnologia
Ciències i Tecnologia
Ciències i Tecnologia

Agències de viatges i gestió d’esdeveniments

Humanitats i ciències socials

Gestió d’allotjaments turístics

Ciències i Tecnologia
Humanitats i ciències socials

Guia, Informació i assistències turístiques

Arts
Humanitats i ciències socials

Comerç internacional
COMERÇ I MÀRQUETING

COMUNICACIÓ IMATGE I
SO
EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL
ELECTRICITAT I
ELECTRÒNICA

HOTELERIA I TURISME

Gestió de vendes i espais comercials
Màrqueting i Publicitat
Il:luminació i captura d’imatges

Direcció de Restauració
Direcció en Cuina
IMATGE PERSONAL

Assessoria d’imatge personal i corporativa
Administració de sistemes informàtics en xarxa

INFORMÀTICA I
COMUNICACIONS

Desenvolupament d’aplicacions informàtiques
Desenvolupament d’aplicacions web

TRANSPORT I
MANTENIMENT DE
VEHICLES

Automoció

Prevenció de riscos professionals
Imatge per al diagnòstic
Laboratori de diagnòstic clínic
Dietètica i nutrició
Salut ambiental
Higiene bucodental
Pròtesis dentals

SANITAT

Documentació sanitària
Animació sociocultural
SERVEIS
SOCIOCULTURALS I A LA
COMUNITAT

Educació infantil
Integració social
Animació sociocultural i turística

Ajuntament de Palma
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Ciències i Tecnologia Humanitats i
ciències socials
Ciències i Tecnologia Humanitats i
ciències socials
Ciències i Tecnologia
Humanitats i ciències socials
Ciències i Tecnologia
Humanitats i ciències socials
Ciències i Tecnologia
Humanitats i ciències socials
Ciències i Tecnologia

Manteniment aeromecànic
Manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids

INSTAL·LACIÓ I
MANTENIMENT

Qualsevol modalitat de batxillerat

Ciències i Tecnologia
Ciències i Tecnologia
Ciències i Tecnologia
Humanitats i ciències social
Ciències i Tecnologia
Ciències i Tecnologia
Ciències i Tecnologia
Ciències i Tecnologia
Ciències i Tecnologia
Ciències i Tecnologia
Ciències i Tecnologia
Humanitats i ciències socials
Ciències i Tecnologia
Humanitats i ciències socials
Qualsevol modalitat de batxillerat
Ciències i Tecnologia
Humanitats i ciències socials
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FORMACIÓ
PROFESSIONAL
D’ARTS
PLÀSTIQUES
DISSSENY

artística i la creativitat de l’aspirant, la capacitat
compositiva i comunicativa i el sentit de la
funcionalitat.

I

ACCÉS:
ACCÉS DIRECTE: amb el
batxillerat
de
la
modalitat d’arts

b) Segon exercici: realització d’una imatge, amb els
mitjans recomanats per a cada cicle, d’un tema
proposat.
Es valorarà la capacitat de l’aspirant per concretar les
seves idees i presentar-les correctament, la capacitat
de representació i comunicació, així com el sentit
artístic i la sensibilitat demostrades en el seu treball.

ACCÉS AMB PROVA:
- Des de qualsevol altra
modalitat de batxillerat:
s’ha de fer una prova
específica
- Persones majors de 19
anys sense batxillerat: han
de fer dues proves: una
general*
i
una
específica**.
* Prova general:
Versarà
sobre
les
matèries comunes pròpies
del batxillerat:
a) Llengua castellana i
literatura
b) Filosofia
c) Història
d) Llengües estrangeres
(anglès o francès)
e) Llengua catalana i
literatura
Es seleccionaran quatre
de les cinc matèries
proposades
i
es
desenvoluparà per escrit
una qüestió d’entre quatre,
de cadascuna de les
matèries triades.
** Prova específica:
a)
Primer
exercici:
realització de diferents
esbossos a partir d’un
model.
En aquest exercici es
valorarà la sensibilitat
Ajuntament de Palma
Servei Municipal d’Orientació
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OFERTA DE CICLES
FORMATIUS
ARTÍSTICS:

●

Joieria
artística

Joieria artística

●

Disseny gràfic

Il·lustració

Moblament

●

Disseny
interiors

Modelisme
d’indumentària

●

GRAU SUPERIOR
Arts aplic.
Joieria
indumentàr
artística
ia

Proced. Joieria
artística

Forja artística

ESCOLA D’ART D’EIVISSA
Riu Duero, 5 (Can Cifre)
07819 Sant Jordi Ses Salines
(Sant Josep de Sa Talaya)
Tel 971301228
Fax 971391653

Ebanisteria

Autoedició

OFERTA ILLES
BALEARS

Arts aplicades a
l’escultura

Fotografia
artística

GRAU MITJÀ
Disseny
gràfic

●

●

●

escoladart.eivissa@educacio.caib.es

ESCOLA SUPERIOR DISSENY
CONSERVACIÓ I
RESTAURACIÓ DE BÉNS
CULTURALS
Institut Balear, 5 07012 Palma
Tel. 971291577 Fax 971760177
escoladisseny@educacio.caib.es
ESCOLA D’ART DE MENORCA
Av. Josep M. Quadrado, 33
07703 Maó
Tel. 971350827 Fax 971353044

●

●

escoladart.mao@educacio.caib.es

Ajuntament de Palma
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nota per accedir a la universitat es calcula fent una
2
ESTUDIS La
mitjana ponderada entre la nota dels dos cursos de
UNIVERSITARIS batxillerat (60%) i la nota obtinguda a la fase general
de la Selectivitat (40%). Aquesta nota d’accés té
:
validesa indefinida.

VIES D’ACCÉS A La prova s’estructura en dues fases:
1) Fase general: obligatòria per a tots els
alumnes.
2) Fase específica: és voluntària i només per
de
aquells alumnes que volen accedir a estudis
més
amb limitació de places.
PAU

LA UNIVERSITAT

 Títol
batxillerat
les
(selectivitat)
 Cicle
formatiu 1. FASE GENERAL: consta de 5 exercicis.
 Llengua Catalana i Literatura (Comentari de
de
Grau
Text)
Superior o FP2
 Llengua Castellana i Literatura (Comentari
 Altres
vies
de Text)
d’accés (prova
 Llengua
estrangera
(anglès,
francès,
d’accés per a
alemany, italià o portuguès)
majors de 25
 Història d’Espanya o Història de la Filosofia
anys i 45 anys,
 Una matèria de modalitat triada per
accés per a
l’estudiant
majors de 40
anys
amb
2. FASE ESPECÍFICA:
experiència
 Qualsevol matèria de modalitat de 2n de
professional,
batxillerat distinta a l’escollida per a la fase
titulats/des
general.
superiors
en
 Un màxim de 4 exercicis.
ensenyaments
 Les qualificacions d’aquesta fase tenen una
artístics, oficials
validesa per als dos cursos següents.
de l’exèrcit...)
 Per als estudis amb limitació de places, es
calcularà la nota d’admissió:
PROVA D’ACCÉS
Nota d’accés + A x exercici1 + B
A LA UNIVERSITAT
x exercici2

PER A L’ALUMNAT
DE BATXILLERAT
(PAU)

(A i B són els paràmetres de ponderació de
les matèries de la fase específica)
(Exercici 1 i 2 són les dues millors
qualificacions de matèries superades en la
fase específica)

Per
superar
aquesta
prova, coneguda com a
SELECTIVITAT, no s’ha
fixat
un
límit
de
convocatòries per aprovar.
I una vegada superada la
prova, també et pots
presentar tantes vegades
com vulguis per tal de
pujar la nota.
Cada any es realitzen
dues convocatòries (juny i
setembre).
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PARÀMETRES DE
PONDERACIÓ DE
LA UIB
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Estudis anglesos *
VINCULACIÓ ENTRE
Estudis àrabs i hebreus
Estudis bascos
GRAUS
Estudis clàssics
Estudis
UNIVERSITARIS
I d’Àsia i Àfrica
Estudis d’Àsia Oriental
BRANQUES
DE
Estudis de galleg i espanyol
Estudis francesos
CONEIXEMENT
Estudis hebreus i arameus

CARRERA
Administració d’Empreses *
Antropologia social i cultural
Arqueologia
Arquitectura
Arquitectura naval
Art dramàtic*
Arts i disseny
Audiovisuals i multimèdia
Belles Arts
Biologia *
Biologia ambiental
Biologia humana
Biologia sanitària
Bioquímica *
Bioquímica i biologia molecular
Bioquímica i ciències
biomèdiques
Biotecnologia
Ciència i llengües de l’antiguitat
Ciència i salut animal
Ciència i tecnologia dels aliments
Ciència política i gestió pública
Ciències ambientals
Ciències biomèdiques
Ciències de la mar
Ciències de l’activitat física i
l’esport
Ciències mèdiques bàsiques
Cinema i mitjans audiovisuals
Comerç
Comptabilitat i finances
Comunicació Audiovisual *
Comunicació Cultural
Conservació i restauració de
bens culturals
Conservació i restauració del
patrimoni cultural
Creació i disseny
Criminologia
Criminologia i polítiques
públiques de prevenció
Dansa
Disseny
Disseny d’interiors *
Disseny de moda *
Disseny del producte *
Disseny gràfic *
Dret *
Economia *
Economia i negocis
internacionals
Educació Infantil *

Estudis italians
OPCIONS
Estudis
semítics i islàmics
Enginyeria agrícola
●
CARRERA
AiH Enginyeria
CiJ
CS agroalimentària
C
E iA
i del
●
medi rural *
●
Enginyeria
del
software
Enginyeria alimentària
●
●
Enginyeria elèctrica
Enginyeria
ambiental
●
Enginyeria electrònica de
●
● Enginyeria biomèdica
telecomunicacions
Enginyeria civil
●
Enginyeria en electrònica industrial
Enginyeria d’aeronavegació
●i
●
automàtica *
Enginyeria d’edificació *
●
●
Enginyeria en sistemes electrònics
Enginyeria de computadores
●
●
Enginyeria en organització industrial
Enginyeria disseny industrial i
●
Enginyeria en tecnologia de la
● desenvolupament del producte
telecomunicació
Enginyeria de l’energia
●
●
Enginyeria en tecnologia minera
Enginyeria de la construcció
●
●
Enginyeria en tecnologies industrials
Enginyeria de materials
●
●
Enginyeria forestal i del medi natural
Enginyeria de recursos miners i
●
Enginyeria geològica
energètics ●
● de sistemes
Enginyeria geomàtica i topografia
Enginyeria
●
●
Enginyeria informàtica *
audiovisuals
Enginyeria marina
Enginyeria de●sistemes biològics
●
Enginyeria de●sistemes de Enginyeria marítima
●
telecomunicacions
●
Enginyeria mecànica
Enginyeria de tecnologia i
●
Enginyeria multimèdia
disseny tèxtil ●
Enginyeria nàutica i transport
Enginyeria
del
medi
natural
●
●
marítim
●
Enginyeria química
* Estudis de grau que es cursen a Mallorca
●
Enginyeria química industrial
●
Enginyeria radioelectrònica
●
Enginyeria telemàtica *
●
Enologia
BRANQUES
CONEIXEMENT
●
Filologia DE
romànica
●
●
●
●
●
●
●

●

Geologia

●



●
●



●
●

Educació social *
Estadística
Estadística empresarials
Estudis alemanys

●
●
●

CiJ



CS

C

EiA

Publicitat i relacions públiques
●
Química *
●
Sociologia
Relacions internacionals●
Relacions laborals *
Sociologia
●
Teràpia ocupacional
●
Traducció i interpretació
●
Traducció i mediació interlingüística
●
Treball social *
●
Turisme *
●
Veterinària
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

A partir del curs
UIB oferirà les
●
dobles titulacions de grau :

●
●
●
●
●
●

AiH

C
EiA

Història *
2013-2014
la
Història de l’art *

●

●

AiH
CiJ
CS

Microbiologia
Nanociència i nanotecnologia
Mitjans audiovisuals
Música *
Musicologia
Nutrició humana i dietètica
Odontologia
Òptica i optometria
Pedagogia *
Periodisme *
OPCIONS
Podologia
Psicologia *

Fotografia i creació digital
Farmàcia
Genètica
Geografia *

●

Servei Municipal d’Orientació

ARTS I HUMANITATS
Filosofia
*
C.SOCIALS
I JURÍDIQUES
CIÈNCIES
DE *LA SALUT
Física
CIÈNCIES
Fisioteràpia *
ENGINYERIA
I ARQUITECTURA
Finances
i comptabilitat

●

Educació Primària *

Ajuntament de Palma

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
següents
●

Història i ciències de la música

●

Història i patrimoni

●

Grau en Administració
d’Empreses i Grau
en
Humanitats
●
Humanitats: estudis interculturals
●
Dret .
Infemeria *
Grau en Matemàtiques
i Grau en Enginyeria● ●
Informació i documentació
Telemàtica Lingüística
.
●
Llengua i literatura
●
Grau en Educació
Socialcatalanes
i Grau* en Treball
Llengua i literatura espanyoles *
●
Social (Properament se’n podrà consultar el pla
Llengua i literatura gallega
●
d’estudis).
Llengües modernes i traducció
●
Grau en Periodisme
i Grau
Comunicació
Llengües modernes
i lesen
seves
Audiovisualliteratures
(CES Alberta Giménez) ●
Logopèdia
Màrqueting i investigació de mercats
Matemàtiques *
Medicina

●

●
●
●
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ENSENYAMENTS SUPERIORS ARTÍSTICS
A Espanya, actualment es poden estudiar els següents ensenyaments superiors
artístics oficials:
- Disseny (especialitats de Disseny gràfic, Disseny d’interiors, Disseny de
productes i Disseny de moda)
- Conservació i Restauració de Bens Culturals
- Art dramàtic, especialitat d’Interpretació
- Art dramàtic, especialitat Direcció Escènica i Dramatúrgia
- Art dramàtic, especialitat Escenografia
- Música
Dansa
D’aquests estudis, a Mallorca es poden cursar:
Escola Superior de Disseny

- Disseny en totes les especialitats (Gràfic,
d’Interiors, de Productes, de Moda)
Conservatori Superior de Música
- Música
Escola d’Art Dramàtic de les Illes Balears - Art dramàtic, especialitat d’Interpretació.
(ESADIB)

Per accedir als estudis superiors artístics que es cursen a Mallorca, s’han de superar
unes PROVES D’ACCÉS ESPECÍFIQUES:
* Estudis superiors de grau de Disseny:
a) Representació d’un model tridimensional, mitjançant l’aplicació de tècniques i
llenguatges propis del dibuix artístic.
b) Representació del mateix model o d’un altre de diferent en un sistema propi dels
llenguatges de representació tècnica.
c) Anàlisi teòricopràctica d’una o diverses imatges, que doni resposta a qüestions
relacionades amb temes de disseny: aspectes formals, funcionals, compositius i
constructius.
* Estudis superiors de grau d’Art Dramàtic:
a) Exercici teòric: haver llegir prèviament quatre obres teatrals del repertori clàssic i
contemporani que es determinin. L’exercici consisteix en un comentari d’un fragment
d’una d’aquestes obres i un qüestionaris amb diverses preguntes sobre les quatre
obres.
b) Exercici de moviment: demostrar les aptituds corporals mitjançant la realització
d’exercicis individuals i/o col·lectius proposats per el tribunal (es valora la disponibilitat
corporal, el sentit rítmic, la coordinació i dissociació, i el control dels aspirants)
c) Exercici de veu, dicció i música: llegir dos textos en llengua catalana, un text en prosa
i un text poètic, proposats pel tribunal en què s’ha de valorar la dicció, el ritme i
l’entonació.
d) Exercici d’interpretació: s’ha de preparar i presentar una o més representacions
individuals d’un dels textos proposats en llengua catalana i un altre de lliure elecció, per
poder valorar les aptituds interpretatives.
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* Estudis superiors de grau de Música:
1. Interpretació:
a) Interpretació d’un programa i lectura a primera vista d’un fragment.
b) Exercici de realització harmònica i d’anàlisi.
2. Composició:
a) Exercici d’interpretació.
b) Presentació dels darrers treballs d’harmonia, contrapunt i composició lliure amb
defensa oral.
c) Realització d’un treball harmonicocontrapuntístic amb l’anàlisi funcional i estructural
corresponent.
d) Lectura a primera vista al piano.
e) Exercici auditiu.
3. Pedagogia:
a) Exercici de realització harmònica i d’anàlisi.
b) Exercici d’entonació i veu.
c) Composició d’una peça breu, de caràcter didàctic.
d) Lectura a primera vista al piano.
4. Musicologia:
a) Historicofilosòfica: comentari de text i comentari de tres audicions.
b) Anàlisi: anàlisi d’un fragment d’una obra.
c) Exercici pràctic: continuació d’una introducció com un exercici d’harmonia i
contrapunt.

Per a més informació:
- Escola Superior de Disseny de les Illes Balears: www.escoladisseny.com
- Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears: www.esadib.com
- Conservatori Superior de Música de les Illes Balears: www.conservatorisuperior.com
- BOIB 8/2011: Resolució per la qual es dicten les instruccions per regular les proves
d’accés i el procés d’admissió i matrícula als ensenyaments artístics superiors de grau
d’Art Dramàtic, de grau de Música i de grau de Disseny.
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CARACTERÍSTIQUES DELS ENSENYAMENTS
DE GRAU

UNIVERSITARIS

ESTRUCTURA:
A) ESTUDIS DE GRAU:
- Tenen com a finalitat obtenir una formació general.
- Tenen una durada de 4 anys (exceptuant algunes carreres com per exemple
Medicina, Arquitectura, Farmàcia o Veterinària, que continuaran sent més llargues).
- Els títols de grau s’organitzen en 5 branques de coneixement:
* Arts i humanitats
* Ciències
* Ciències de la salut
* Ciències socials i jurídiques
* Enginyeria i arquitectura
- Cada títol té un mínim de 60 crèdits de formació bàsica que són comuns a tota la
branca de coneixement i que permetran fer un canvi d’estudis dins la mateixa branca al
segons curs.
- Al darrer curs s’ha de fer un treball o projecte de fi de grau.
- S’implanta el sistema europeu de crèdits (ECTS): 1 crèdit = 25 hores de dedicació.
Els crèdits passen a valorar no només l’assistència a classes com s’havia fet fins ara (1
crèdit = 10 hores de classe); sino que valoren el temps de dedicació real a l’assignatura
(assistència a classe, temps d’estudi, realització de treballs...).
B) ENSENYANCES DE MÀSTER:
- Tenen com a finalitat proporcionar una formació avançada d’especialització.
- Són estudis que es poden cursar de forma voluntària en acabar el Grau i amb
l’objectiu d’especialitzar-se.
- Tenen una durada d’entre 1 i 2 anys.
- Per accedir-hi cal estar en possessió del títol de Graduat/ada.
- El màster acaba amb l’elaboració i defensa oral pública d’un treball de fi de màster.
C) ENSENYANCES DE DOCTORAT:
- Tenen com a finalitat la formació avançada en les tècniques d’investigació.
- Consta d’un període de formació i un d’investigació.
- El doctorat acaba amb l’elaboració i defensa oral pública d’una tesi doctoral (treball
original d’investigació).
CRÈDITS:
Les matèries s’estructuren en crèdits.
Amb el Pla de Bolonya s’implanta el sistema europeu de crèdits (ECTS): 1 crèdit = 25
hores de dedicació. Els crèdits passen a valorar no només l’assistència a classes com
s’havia fet fins ara (1 crèdit = 10 hores de classe); sino que valoren el temps de
dedicació real a l’assignatura (assistència a classe, temps d’estudi, realització de
treballs...).
NORMATIVA DE PERMANÈNCIA:
Totes les universitats tenen una normativa de permanència: un mínim de crèdits que
has d’aprovar els primers anys per poder continuar amb la carrera.
A la UIB, els estudiants han d’aprovar com a mínim 12 crèdits el primer any i 36 els dos
primers anys.
Ajuntament de Palma
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PLA D’ESTUDIS DELS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS DE
GRAU
El pla d’estudis de les carreres universitàries constarà dels següents tipus de matèries:
FORMACIÓ BÀSICA: són assignatures comunes a cada branca de coneixement i
tenen per objectiu facilitar el canvi de carrera dins una mateixa branca. (Mínim 60
crèdits)
Aquestes matèries bàsiques per cada branca de coneixement són:
ARTS I HUMANITATS
Antropologia
Art
Ètica
Expressió artística
Filosofia
Geografia
Història
Idioma modern
Llengua
Llengua clàssica
Lingüística
Literatura
Sociologia

CIÈNCIES DE LA SALUT
Anatomia animal
Anatomia humana
Biologia
Bioquímica
Estadística
Física
Fisiologia
Psicologia

CIÈNCIES
Biologia
Física
Geologia
Matemàtiques
Química

ENGINYERIA I ARQUITECTURA
Empresa
Expressió gràfica
Física
Informàtica
Matemàtiques
Química

CIÈNCIES
JURÍDIQUES

SOCIALS

I

Antropologia
Ciència política
Comunicació
Dret
Economia
Educació
Empresa
Estadística
Geografia
Història
Pedagogia
Psicologia
Sociologia

MATÈRIES OBLIGATÒRIES: s’hauran de realitzar totes
MATÈRIES OPTATIVES: cada universitat tindrà una oferta d’optatives i caldrà escollir
entre aquesta oferta de matèries.

TREBALL DE FI DE GRAU: aquest treball es realitzarà a totes les carreres i tindrà
entre 6 i 30 crèdits. Es realitzarà a la fase final dels estudis.

PRÀCTIQUES EXTERNES: les universitats decidiran si es realitzen pràctiques. Tindran
com a màxim 60 crèdits i es realitzaran a la segona meitat del pla d’estudis.
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3. BEQUES:
BEQUES DEL MINISTERI D’EDUCACIÓ I CIÈNCIA (MEC):
Aquestes beques les pots sol·licitar per fer estudis universitaris i per formació
professional.
Les condicions per poder-les sol·licitar, són de tipus econòmic: les rendes familiars no
han de superar els umbrals que el MEC fixa per a cada convocatòria.
Pots sol·licitar una beca per diferents conceptes: material, distància, residència,
desplaçament (vaixell o avió), transport urbà, ajut compensatori.
El termini per demanar les beques es sol obrir entre els mesos de juny-juliol. Per
sol·licitar-les, ho pots fer a través de la mateixa web (via telemàtica). Una vegada
emplenats, els impresos els has d’entregar al centre on faràs el cicle formatiu o la
carrera, generalment fins al 30 de setembre.
www.mec.es/becas
Tel. 902 111 225

AJUDES DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA:
Són ajudes per a desplaçament. L’única condició per poder-les sol·licitar és cursar en
una altra Comunitat una carrera universitària que no es fa a les Balears.
Els terminis per fer la sol·licitud, són generalment als mesos de desembre/gener, i s’ha
d’entregar al Registre de la Conselleria d’Educació:
Direcció General d’Universitat i Modernització Educativa
C/ d’Alfons el Magnànim, 29 1r. Palma (antic carrer Capità Salom)
Tel. 971 177 555
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4.PÀGINES WEB DE LES UNIVERSITATS ESPANYOLES
UNIVERSITATS PÚBLIQUES
A Corunya
Alacant
Alcalá de Henares
Almeria
Autònoma de Barcelona
Autònoma de Madrid
Barcelona
Burgos
Cadis
Cantàbria
Carlos III de Madrid
Castella-La Manxa
Complutense de Madrid
Còrdova
Extremadura
Girona
Granada
Huelva
Illes Balears
Jaén
Jaume I de Castelló
La Laguna de Tenerife
La Rioja
Las Palmas
Lleida

www.udc.es
www.ua.es
www.alcala.es
www.ual.es
www.uab.es
www.uam.es
www.ub.es
www.ubu.es
www.uca.es
www.unican.es
www.uc3m.es
www.uclm.es
www.ucm.es
www.uco.es
www.unex.es
www.udg.es
www.ugr.es
www.uhu.es
www.uib.es
www.ujaen.es
www.uji.es
www.ull.es
www.unirioja.es
www.ulpgc.es
www.udl.es

Lleó
Màlaga
Miguel Hernández d’Elx
Múrcia
Oberta de Catalunya (UOC)
Oviedo
Pablo de Olavide de Sevilla
País Basc
Politècnica de Cartagena
Politècnica de Catalunya
Politècnica de Madrid
Politècnica de València
Pompeu Fabra
Pública de Navarra
Rey Juan Carlos de Madrid
Rovira i Virgili
Salamanca
Santiago de Compostel·la
Saragossa
Sevilla
UNED
València – Estudi General
Valladolid
Vigo

www.unileon.es
www.uma.es
www.umh.es
www.um.es
www.uoc.es
www.uniovi.es
www.upo.es
www.ehu.es
www.upct.es
www.upc.es
www.upm.es
www.upv.es
www.upf.es
www.unavarra.es
www.urjc.es
www.urv.es
www.usal.es
www.usc.es
www.unizar.es
www.us.es
www.uned.es
www.uv.es
www.uva.es
www.uvigo.es

UNIVERSITATS PRIVADES
Abat Oliba Ceu de Barcelona
Alfonso X El Sabio de Madrid

www.uax.es

Antonio de Nebrija de Madrid
Camilo José Cela (Madrid)
Cardenal Herrera (València)
Catòlica de València Sant
Vicenç Màrtir

www.nebrija.com
www.ucjc.edu
www.uch.ceu.es

Internacional de Catalunya
Mondragon Unibertsitatea
(Guipúscoa)
Navarra
Pontifícia Comillas (Madrid)
Pontifïcia de Salamanca

www.ucv.es

Ramon Llull (Barcelona)

www.url.es

Catòlica Sant Antoni de Múrcia

www.ucam.edu

San Jorge (Aragó)

www.universidad
sanjorge.net

www.ucavila.es

San Pablo Ceu (Madrid)

www.ceu.es

www.deusto.es
www.uem.es

Sek (Segòvia)
Vic
Univ. a distància de Madrid
(UDIMA)

www.usek.es
www.uvic.es

Catòlica Santa Teresa de Jesús
d’Àvila
Deusto (Bilbao)
Europea de Madrid
Europea Miguel de Cervantes
(Valladolid)
Francisco de Vitoria (Madrid)
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www.abatoliba.edu

www.uemc.edu

www.unica.edu
www.mondragon.edu
www.unav.es
www.upco.es
www.upsa.es

www.udima.es

www.fvitoria.com
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