Els ensenyaments postobligatoris obren el període de
preinscripció posant l'accent en la formació transversal,
amb itineraris interconnectats i més de 70 propostes
formatives


L'oferta d'ensenyaments postobligatoris 2019-2020 presenta novetats
dissenyades per oferir itineraris perquè tothom tingui opcions de seguir
camins formatius en la etapa dels 16 als 18 anys



Barcelona té més de 70 propostes formatives en estudis postobligatoris en
cicles formatius, batxillerat i programes de formació i inserció (PFI)



Tots els itineraris estan connectats per permetre als joves continuar la
formació en funció de les seves necessitats actuals i preferències de futur



Per primera vegada s'ha posat en marxa una campanya de comunicació
perquè famílies i professionals formin equip en la tasca orientadora del
jovent

Barcelona | 14.05.2019

La preinscripció d'ensenyaments postobligatoris s’inicia avui, dimarts 14 de maig, fins el
dimarts 21 d’aquest mateix mes. Durant aquest període els joves i les seves famílies
han de decidir quin és l'itinerari formatiu que més s'adequa als seus interessos i
perspectiva de futur professional.
Enguany i per primera vegada, s'ha posat en marxa una campanya de comunicació per
tal que les famílies tinguin al seu abast la màxima informació de l'amplia oferta d'itineraris
a través del batxillerat, els cicles formatius i els programes de formació i inserció.
A més de la carta informativa que han rebut totes les famílies, s'han fet xerrades a
l'Institut Moisès Broggi, a l'Institut Poeta Maragall i a l'Institut Les Corts, per tal de servir
d'ajuda a les famílies a l'hora de poder orientar al jovent en la seva decisió de quin
itinerari seguir a l'hora de continuar estudiant, i així millorar les seves oportunitats d'èxit i
creixement de futur. L'oferta formativa també es pot conèixer a través de les jornades de
portes obertes i a través del web www.edubcn.cat.
'Després de l'ESO, totes les opcions et connecten al futur', amb aquest lema el
Consorci d'Educació presenta una oferta de qualitat en tots els àmbits, des de la
perspectiva de donar resposta a les necessitats dels joves que han de decidir quin
itinerari formatiu volen escollir més que el tipus d'ensenyament, ja que tots estan
interconnectats.

Itineraris flexibles i connectats
En l'oferta per al curs 2019-2020 s'aposta per la universalització de l’etapa 16-18 anys
i per garantir un itinerari formatiu òptim per a tothom, on els alumnes puguin triar-lo i
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construir-lo. Per això és molt important que les famílies i els professionals els assessorin i
acompanyin en la seva presa de decisions. Així es fidelitzarà l'alumnat en la seva
continuïtat en els estudis després de l'ESO, a més de garantir l'èxit educatiu.
Es vol potenciar la transversalitat entre els ensenyaments, amb menys distinció entre el
batxillerat acadèmic i l'FP orientat a la professionalització. Es fa un reajustament de
l’oferta segons les necessitats de l’alumnat per donar continuïtat als itineraris
formatius en funció de la demanda, però amb la certesa que sigui quin sigui
l’ensenyament escollit, no es tanca cap porta ja que tots estan interconnectats entre ells.
En aquest sentit, cal que es visibilitzi el batxillerat com un itinerari òptim per accedir
als cicles formatius de grau superior (CFGS), una formació de qualitat i facilitadora
d'inserció laboral. Es trenca així la idea que només serveix per poder accedir a estudis
universitaris.
Es garanteix l’acompanyament a l’accés als ensenyaments postobligatoris a tots
els alumnes que acaben 4rt d’ESO. Els docents de l'ESO s'encarreguen d'aquesta
tasca al final de l'etapa d'ensenyaments obligatoris i el pas als postobligatoris, un moment
en què s'ha d'establir un pacte entre l'alumne, la família, el centre i el mateix consell
orientador.

Novetats per al curs 2019-2020
Una de les noves mesures és oferir un batxillerat més flexible de tres anys. Aquest
curs vinent s'implantarà a l’Institut Infanta Isabel i Institut Juan Manuel Zafra (en el
batxillerat ordinari), en l’Institut Ferran Tallada (incorporant ensenyaments esportius
de Salvament i Socorrisme en els cursos de primer i segon) i a l’Institut Balmes
(incorporant unitats formatives dels cicles d'Informàtica). Per aquest batxillerat es pot
accedir tant a estudis universitaris com a CFGS. L’objectiu és oferir una via més
adaptada a un determinat perfil d’alumnat que vulgui fer el batxillerat a una ritme més lent
i compatibilitzar-lo amb altres activitat.
Alguns centres oferiran estudis de batxillerat professionalitzador orientats a l'accés als
CFGS, tot i que també els habilitarà per a les PAU. Són més competencials, amb estades
a l’empresa com a matèria especifica i més propers al món empresarial. Són l'Institut
Lluís Vives (social), l'Institut La Guineueta (científic i social) i l'Institut Sant Andreu
(social).
Es produeixen canvis metodològics, creant assignatures específiques amb contingut de
formació professional que s'introdueixen en la formació curricular dels ensenyaments de
batxillerat que es fan en centres que ja tenen oferta formativa de FP. Es creen
assignatures específiques basades en els continguts i en la manera a treballar en els
cicles formatius que ofereixen aquests centres o en col·laboració amb altres centres que
n’imparteixen. En aquest cas, la implantació de les matèries especifiques tindrà lloc a 11
instituts de la ciutat, fent un batxillerat més competencial i experimental, basat en el
treball per reptes.
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Canvis metodològics: disseny d’una matèria específica de centre

CENTRE

TIPUS D'ENSENYAMENT

Institut Escola del Treball
Institut Anna Gironella de Mundet
Institut Joan Brossa
Institut Miquel Tarradell
Institut Tecnològic de Barcelona
Institut Pedralbes
Institut Joan d'Àustria
Institut Montjuïc

Institut Joan Salvat Papasseït
Institut Verdaguer
Institut Vila de Gràcia

- Batxillerat tecnològic
- Unitats formatives de cicles families industrials
- Batxillerat social
- Unitats formatives de cicles famílies de Comerç i
màrqueting i Atenció a la comunitat
- Batxillerat tecnològic
- Unitats formatives del cicle d'Informàtica i
Comunicacions
- Batxillerat tecnològic
- Unitats formatives de diferents famílies en col·laboració
amb l'Institut Mare de Déu de la Mercè
- Batxillerat
- Idiomes a l'EOI

S'oferta un batxillerat lingüístic, que permet cursar llengües estrangeres com a
assignatures convalidables en escoles oficials d'idiomes. El batxillerat artístic està
experimentant un increment de la demanda en els darrers cursos i per això s'augmenta
l’oferta en tres instituts: en la branca artística escènica, a l’Institut Milà i Fontanals,
Institut Pedralbes i Institut Puigverd, i en l’Escola d’Art La Llotja, en la modalitat de
plàstica. Així, i per primera vegada, tots els centres artístics de Barcelona, Escola
Massana, Escola Industrial, EAS Deià i La Llotja oferiran estudis de batxillerat.
En formació professional (FP) feia anys que no creixia l’oferta i enguany es produeix un
augment. Els CFGM i CFGS s’amplien amb 4 grups més cadascun. En els de CFGM el
creixement de l’oferta està orientat en donar sortida als cicles amb més demanda:





Sistemes Microinformàtics i Xarxes a l'Institut Pedralbes.
Activitats comercials: moda a l'Institut Joan Brossa.
Videodiscjoquei a l'Institut Mare de Déu de la Mercè.
Conducció d’activitats fisicoesportives, medi urbà a l'Institut Vall d'Hebrón.

Pel que fa als CFGS, l’increment de l’oferta va lligat als estudis relacionats amb la
industria 4.0 com:





Desenvolupament d’aplicacions multimèdia a l'Institut Pedralbes.
Desenvolupament d’aplicacions web a l'Institut La Guineueta.
Electromedicina clínica a l'Institut Rambla Prim.
Desenvolupament d’aplicacions web a l'Institut Tecnològic de Barcelona (ITB).

Es creen nous equipaments per als centres d'educació postobligatòria:


El Centre d'Ensenyaments Postobligatoris al barri del Bon Pastor, on es
preveu el trasllat de l'Institut Rubió i Tudurí, amb CFGM, CFGS, programes de
formació i inserció (PFI) i itineraris formatius específics (IFE) i una inversió de
3.737.500 €.
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L'Institut Rambla Prim, al barri de Besós-Maresme, amb CFGM, CFGS,
formació professional bàsica, PFI i IFE i una inversió d' 1.612.499 €.
L'Escola de Mitjans Audiovisuals de Barcelona (EMAV) a Can Batlló, amb
CFGS i una inversió de 17.083.084 €.
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