
  



 

 
 

 2 

Què trobaré en aquesta guia  
 

 

1 I després de l’ESO... què puc fer ? 03 

2 Batxillerat a Túrbula 04 

3 Quins avantatges acadèmics m’ofereix l’Escola Túrbula respecte 

a altres instituts? 

07 

 Estada a l’empresa  

 Cursar des de casa assignatures   

 Batxillerat dual: accedeix a qualsevol universitat americana  

 Possibilitat d’obtenir el First Certificate in English  

 El que defineix Túrbula és la flexibilitat i l’atenció personalitzada!  

4 D’acord, vull seguir estudiant! Però, per què estudiar a Túrbula? 10 



 

 
 

 3 

1. I després de l’ESO... què puc fer? 
 

Primer de tot… felicitats! Ja estàs a punt d’acabar l’ESO i tot l’esforç que has invertit 

ha valgut la pena! Ara toca prendre la primera gran decisió de la teva vida: què he de seguir 

estudiant i on ho puc fer? Tens dues opcions: o fas universitat o fas un cicle formatiu. 

 

 

Vull anar a la universitat Vull fer un CFGS 

 

✓ Si ets un alumne que vol fer una carrera. 

✓ T'agrada molt l'ambient universitari. 

✓ Vols dedicar el teu temps a la 

investigació, la innovació i conèixer el 

món  

✓ Perquè una carrera universitària t'obre 

moltes portes al món laboral. La taxa 

d’inserció laboral és molt alta! 

 

✓ Vols accedir a un CFGS que ja coneixes i 

tens clar quin és el teu treball.  

✓ El batxillerat és la via més ràpida i la que 

t'assegura un major nombre de places als 

CFGS (60%)! 

✓ Si vols fer un dels nostres CFGS a 

l'Escola Túrbula i vols assegurar-te la 

plaça a casa teva al 100%.  

✓ Encara no tens les coses clares: continua 

estudiant! Avui dia és missió impossible 

trobar feina sense estudis superiors. 

 

 

I després 
de 

L’ESO... 
puc fer? 

Vull anar  
a la universitat 

BATXILLERAT 

 

Humanístic 
social 
 
Científic 
tecnològic 

Universitat 

Depenent de la 
carrera, 

a Catalunya entre 6 i 
8 de cada 10 

persones troben 
treball del que han 

estudiat 

 

Vull fer un 
Cicle formatiu 
Grau Superior 

BATXILLERAT 

 

Humanístic 
social 
 
Científic 
tecnològic 

· Animació 
socioesportiva 
· Condicionament físic 
· Higiene bucodental 
· Pròtesi dental 
· Altres 

A Catalunya 6 de 
cada 10 persones 

troben treball 
d’aquests cicles 
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2. Batxillerat a Túrbula 

Abans que res, has de preguntar-te: soc un noi o una noia a qui li agraden les llengües, 

les socials i saber com funciona la societat? O bé prefereixo les ciències empíriques, les 

mates i el món de la ciència i la sanitat? Tenint en compte els teus gustos i habilitats n’hauràs 

d’escollir una modalitat. 

 

 

CIÈNCIES I TECNOLOGIA 
 HUMANITATS I  

CIÈNCIES SOCIALS 
 

                                   

 

Si ets algú que està interessat en  les 

ciències empíriques, les matemàtiques i 

els estudis cientificosanitaris, els 

processos tecnològics i dels materials, 

instruments, aparells i màquines utilitzats 

en la producció de béns i serveis. 

 

 

  

                                       ✒       

 

Si ets algú que està interessat en les 

humanitats (Literatura, Llengües, Art, 

Filosofia...) i les Ciències socials i 

econòmiques (Geografia, Història, 

Economia, Administració i Direcció 

d'Empreses...). 
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Els alumnes de batxillerat han de cursar unes assignatures que seran les mateixes 

per a tothom. Son cinc assignatures per curs d’unes 12 hores setmanes de les 30 totals. 

 

MATÈRIES COMUNES 
HORES 
PRIMER 

HORES 
SEGON 

Llengua Catalana i Literatura   2 2 

Llengua Castellana i Literatura   2 2 

Llengua Estrangera   3 3 

Educació Física   2 0 

Filosofia   2 0 

Història de la Filosofia  0 3 

Història  0 3 

Tutoria  1 1 

      
 

  

Assignatures de Batxillerat Túrbula

Comunes Modalitat Optatives Tutoria



 

 
 

 6 

Altres 9 hores estaran dedicades a les assignatures de modalitat, que són concretes 

als teus interessos professionals i gustos personals. Has d’escollir-ne tres. 

 

 

Per últim,  hi ha tres assignatures optatives de 9 hores en total, que son matèries per 

aprofundir coneixements.  

 

  

ASIGNATURES DE MODALITAT 

CIÈNCIES I TECNOLOGIA 1r 2n HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS 1r 2n 

Matemàtiques 3 4 Matemàtiques Ciències Socials 3 4 

Biologia I i II 3 4 Economia d’Empresa I i II 3 4 

Química I i II 3 4 Història del Món Contemporani 3  

Física I i II 3 4 Literatura Universal (Anglès) 3  

Dibuix Tècnic I i II  (IOC) 3 4 Llengua i cultura Llatina (IOC) 3 4 

Geologia i Ciències Ambientals 

(IOC) 
3 4 Geografia 0 4 

Tecnologia i Enginyeria (IOC) 3 4 Història de l’Art 0 4 

ASIGNATURES OPTATIVES 

CIÈNCIES I TECNOLOGIA 1r 2n HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS 1r 2n 

Psicologia 3  Psicologia 3  

Reptes científics 3  Problemàtiques socials 3  

Matemàtica aplicada 3  Ciutadania i dret 3  

Química 3 4 Cultura audiovisual (IOC) 3 4 

Estada a l’Empresa 105  Estada a l’Empresa 105  

   Literatura Universal 3 0 

   Història de l’Art  4 
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3. Molt bé, ja sé quina modalitat 
escolliré. Però...quins avantatges 

acadèmics m’ofereix l’Escola Túrbula 
respecte a altres instituts? 

 
ESTADA A L’EMPRESA 

L’estada a l’empresa és una matèria optativa que té com a objectiu que coneguis el 

món laboral i el teu projecte de futur acadèmic i professional. Amb aquesta matèria 

treballaràs a una empresa, sabràs com s’organitza, com relacionar-te amb companys de 

feina i identificar les teves capacitats per tal d’establir el teu itinerari formatiu i professional 

d’acord amb els teus interessos. És una gran oportunitat per relacionar-te amb el món 

laboral i crear contactes! 

 

 

 

CURSAR DES DE CASA ASSIGNATURES  

 Escola Túrbula s’avança als nous temps! L’IOC t’ofereix 

estudiar algunes matèries a distància. Quines? Les que tu vulguis 

de l’oferta que et fa l’institut! 

És una opció ideal si hi ha assignatures que 

t’apassionen però no les fem al centre o també si treballes o 

ets esportista i per incompatibilitat horària no pots fer-les. 
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BATXILLERAT DUAL: ACCEDEIX A QUALSEVOL UNIVERSITAT AMERICANA 

Escola Túrbula ofereix la possibilitat de 

cursar el Batxillerat Diploma Dual. Aquest 

programa permet obtenir el batxillerat americà i 

així finalitzar els estudis ambla  mateixa titulació 

que els estudiants nord-americans a l'acabar el High School, reconeguda en tots els estats.  

Podràs perfeccionar el nivell d’anglès oral i escrit, així com millorar els nivells de competència 

virtual i la seva autonomia i sentit d’iniciativa. Només hi ha 560 escoles a tota Espanya i 

la nostra escola es troba entre les 180 primeres! 

 

ASSIGNATURES BATXILLERAT DUAL 

Matèries específiques del país (llengua, història, cultura…) 

Anglès I II 

Life Management Skills 

U.S Government + Economics 

Història USA 

Elective. 

Live Sessions (setmanals) 

 

POSSIBILITAT D’OBTERNIR EL FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH 

El First Certificate in English et proporcionarà una 

qualificació essencial per a les teves metes i aspiracions 

futures, fent-te molt més competitiu quan busquis feina, així 

que Túrbula t'ofereix l'oportunitat de becar-te l’examen. 

 

EL QUE DEFINEIX TÚRBULA ÉS LA FLEXIBILITAT I L’ATENCIÓ PERSONALITZADA! 

La majoria d’escoles ofereixen batxillerats tancats on l’oferta és limitada, ja que és 

més fàcil de gestionar. Com sabem que vosaltres teniu necessitats diferents, ens hi adaptem 

oferint-vos una àmplia oferta d’assignatures. Sempre tindràs cabuda en el nostre model 

acadèmic. Et posem alguns exemples de 1r de batxillerat:  
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L’Anna vol ser biòloga 

Comunes (12 hores) Modalitat (9 hores) Optatives (9 hores) 

Català Matemàtiques Biomedicina 

Castellà Biologia Reptes científics 

Anglès Química Matemàtica Aplicada 

Educació Física    

Filosofia   

El Marc vol ser enginyer 

Comunes (12 hores) Modalitat (9 hores) Optatives (9 hores) 

Català Matemàtiques Estada a l’Empresa 

Castellà Dibuix Tècnic Reptes científics 

Anglès 
Tecnologia i 

Enginyeria 
Matemàtica Aplicada 

Educació Física    

Filosofia   

El Joan vol ser periodista 

Comunes (12 hores) Modalitat (9 hores) Optatives (9 hores) 

Català MACSS Cultura audiovisual 

Castellà HMC Problemàtiques socials 

Anglès Literatura Universal Ciutadania i dret 

Educació Física    

Filosofia   

La Lucia vol ser advocada 

Comunes (12 hores) Modalitat (9 hores) Optatives (9 hores) 

Català MACSS Psicologia  

Castellà Economia Ciutadania i dret 

Anglès HMC Estada a l’Empresa 

Educació Física    

Filosofia   
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4. D’acord, vull seguir estudiant!  
Però, per què estudiar a Túrbula? 

 

1. Perquè et coneixerem i sabrem quins són els teus punts forts per potenciar-los, i els 

dèbils per fer-los desaparèixer. 

2. Som un dels pocs centres que hi ha a Catalunya amb una oferta de batxillerat tan 

diversa i individualitzada: com has comprovat, sigui quin sigui el teu objectiu, tenim 

les eines per complir-lo junts.  

3. Sempre seguiràs estant a casa: mantindràs alguns companys i en vindran de nous, 

gaudiràs de nous reptes amb nous professors, però seguiràs sentint-te a gust perquè 

estaràs com a casa teva. 

4. Estem convençuts que l’atenció a la diversitat és vital en un món cada vegada més 

divers. Tothom té cabuda a l’Escola Túrbula en els diversos itineraris organitzats. 

5. Orientació personal des del minut zero: volem preparar-te per al teu futur i, és per 

això, que t’orientarem acadèmicament, emocionalment i laboralment al llarg d’aquest 

viatge. La porta de la cap d’estudis, l’orientador i el tutor sempre estaran obertes!  

6. Tindràs atenció psicològica directa a través del Departament d’Orientació del 

centre: quan les coses no et vagin bé i passis per un mal moment, mai no et deixarem 

de costat.  

7. Apliquem la innovació neurodidàctica: els últims estudis d’educació han certificat 

que l’ampliació de la neurociència millora els resultats i permet un millor aprenentatge. 

Som pioners en aquesta metodologia! 

8. Gaudiràs d’una tutorització de cada assignatura a través del professor de cada àrea 

i del tutor, de tal manera que tindràs una disponibilitat contínua per atendre les teves 

necessitats 

9. Atenció amb els pares i mares a través de reunions, entrevistes, telèfon, correu, el 

programa Clickedu, etc.  

10. Organitzem sortides, viatges, visites a entitats i universitats, teatres. I oferim xerrades 

d’experts que us assessoraran al llarg d’aquest camí. 
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Anima a conèixer Túrbula! 


