
 

 

Formar-se després 
de l’ESO és clau per 
impulsar les oportuni-
tats i el creixement 
de futur de cada jove.

Barcelona té una 
oferta formativa 
perquè cada jove 
pugui avançar.

Descobriu els cicles i 
els nous batxillerats 
que s’adapten a les 
necessitats de l’eta-
pa16-18 anys.

Després de l’ESO, 
totes les opcions  
et connecten 
al futur 

Benvolguda família, 

Del 14 al 21 de maig de 2019, tindrà lloc la preinscripció als ensenyaments 
postobligatoris. És moment d’informar-se, perquè les famílies amb alumnat 
de 4t d’ESO heu de prendre una decisió respecte d’una etapa que serà clau 
per al futur dels vostres fills i filles. 

Batxillerats, cicles formatius, programes de formació i inserció… Us presen-
tem una gran oferta de ciutat amb novetats rellevants — com els batxillerats 
professionals — dissenyades per donar resposta a la diversitat de realitats 
dels joves i les joves a partir dels 16 anys.  

Tenim un objectiu: oferir itineraris perquè tothom, sigui quina sigui la 
seva situació, amb graduat o sense, tingui opcions de seguir camins 
formatius que ajudin a arribar fins allà on es vulgui.  

Per això volem acompanyar-vos a l’hora de prendre la millor decisió, perquè 
mantenir les noies i els nois actius i il·lusionats és la millor garantia per 
preparar-los per a la formació universitària i professional superior i 
impulsar, així, el seu desenvolupament personal.  

Davant la tria que haureu de fer en el moment de la preinscripció, tingueu 
presents les indicacions i les novetats que us adjuntem en aquesta carta, 
i us convidem a assistir a les xerrades informatives que es faran els dies 
indicats, a les 18.30 hores, als instituts següents: 

• Dia 7 de maig, Institut Moisès Broggi, c/ de Sant Quintí, 50
• Dia 8 de maig, Institut Poeta Maragall, c/ de Provença, 187
• Dia 9 de maig, Institut Les Corts, travessera de les Corts, 131

Que les famílies i els professionals formem equip en la tasca d’orientació 
és la millor garantia perquè les joves i els joves continuïn estudiant i, junts, 
millorar les seves oportunitats d’èxit i creixement de futur. 

Gràcies per continuar formant part de la comunitat educativa de Barcelona. 

Rebeu una salutació ben cordial, 

Josep Gonzàlez-Cambray
President del Consorci d’Educació de Barcelona 

Laia Ortiz 
Vicepresidenta del Consorci d’Educació de Barcelona 
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Comencem una nova etapa:
com heu de prendre la decisió?

Novetats en els ensenyaments
postobligatoris per al curs 2019-2020

Parleu amb el 
professorat i amb 
els vostres fills i filles, 
i valoreu les diferents 
opcions sense 
prejudicis. 

Exploreu més de 70 
propostes formatives. 

Totes les opcions 
es connecten per 
poder triar en funció 
dels interessos d’avui 
i no tancar-nos cap 
porta a altres opcions 
de futur.

• Parleu amb el professorat del vostre centre actual que ha orientat i 
tutoritzat els alumnes sobre quines opcions tenen al seu abast i quines 
s’adeqüen més als seus perfils i interessos.

• Reflexioneu amb els vostres fills i filles sobre quin o quins àmbits 
vocacionals els agraden o els atreuen més. Les seves preferències i 
vocacions són un estímul per continuar formant-se.

• Informeu-vos i valoreu les diferents possibilitats sense prejudicis: 
Barcelona té una oferta d’ensenyaments postobligatoris d’alt nivell en 
totes les branques vocacionals. A www.edubcn.cat trobareu la informa-
ció sobre tots els centres, ensenyaments i novetats.

• Conegueu i visiteu l’oferta durant les diverses jornades de portes ober-
tes que els centres organitzen durant la primera quinzena de maig, 
i no oblideu assistir a les xerrades dels dies 7, 8 i 9 de maig.

• Adreceu-vos al vostre centre d’ESO actual, a l’Oficina d’Atenció del 
Consorci d’Educació de Barcelona (pl. d’Urquinaona, núm. 6) o a les 
oficines d’escolarització (www.edubcn.cat/oficines). Us ajudarem perso-
nalment en el procés de preinscripció als estudis escollits.

• En el moment de fer efectiva la matrícula, si teniu necessitats específi-
ques socioeconòmiques i culturals, no oblideu marcar la casella NEEB.

• A Barcelona, hi ha més de 70 propostes formatives que es poden fer 
amb els itineraris formatius de cicles, batxillerats i programes de formació 
i inserció.

• Tota l’oferta treballa les competències bàsiques i obre portes a tots els 
àmbits vocacionals.

• Tots els itineraris (cicles i batxillerats) es connecten per permetre als 
joves avançar en funció de les seves necessitats actuals i preferències 
de futur.

• El proper curs, una vintena d’instituts oferiran cinc nous batxillerats:

� Batxillerat professionalitzador, que ofereix estades en empreses i 
una formació orientada a cicles formatius de grau superior (3 instituts).

� Batxillerat amb treball per reptes, que incorpora formats experimen-
tals i metodologies competencials dels cicles formatius (11 instituts).

� Batxillerat de tres anys flexible, que ofereix una preparació per acce-
dir tant a estudis universitaris com a cicles de grau superior (3 instituts).

� Batxillerat de tres anys esportiu, que permet obtenir una doble titula-
ció: batxillerat i personal tècnic en salvament i socorrisme (1 institut).

� Batxillerat lingüístic, que permet cursar llengües estrangeres com a 
assignatures convalidables en escoles oficials d’idiomes (5 instituts).


