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MODALITAT:  CIÈNCIES I TECNOLOGIA 
 

OPCIÓ 1): És l’opció òptima per als alumnes que volen seguir graus de 

CIÈNCIES PURES I CIÈNCIES DE LA SALUT. També cobreix perfectament els 

graus d’ENGINYERIES. És l’opció “ tot terreny” per a tots els alumnes de 

“Ciències “ que no tenen clar encara quin grau universitari seguir. ( I des 

de fa poc: Psicologia i CAFE ) 

OPCIÓ 2): És l’opció òptima per als alumnes que volen seguir graus 

d’ENGINYERIES, del tipus: Industrials, Química, Materials, etc. 

OPCIÓ 3): És l’opció òptima per als alumnes que volen seguir graus 

d’ENGINYERIES, del tipus: Telecomunicacions, Electricitat, Electrònica, 

Informàtica, Aeroespacials, Audiovisuals,.... Arquitectura, etc. 

OPCIÓ 4): És l’opció més adequada pels alumnes que es volen decantar 

per una enginyeria però no descarten l’opció d’ADE, econòmiques... 

 

MODALITAT:  HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS 
 

OPCIÓ 5): És una opció social però fent les MATEMÀTIQUES 

tecnològiques, que li permetria examinar-se de les PAU de les 

tecnològiques i les socials.  

OPCIÓ 6): És la mateixa opció que la 7 però canviant les MATEMÀTIQUES 

SOCIALS per les tecnològiques.  

OPCIÓ 7):ÉS l’opció òptima per als alumnes que volen seguir graus 

d’HUMANITATS o de CIÈNCIES SOCIAL. És una opció  “ tot terreny” per a 

tots els alumnes d’ Humanitats o C. Socials que encara no tenen clar quin 

grau universitari seguir. 

OPCIÓ 8): És l’opció òptima per als alumnes que volen seguir graus 

d’HUMANITATS, del tipus: Dret, Ciències Polítiques, Relacions Laborals, 

Treball Social, Filologies, Periodisme, Turisme, etc. 



MODALITAT:  ARTS 

 

OPCIÓ 9) i 12): Són opcions purament ARTÍSTIQUES orientades cal al món 

del Disseny en totes les seves vessants però que també poden donar accés 

a graus d’altres àmbits com Publicitat i Relacions Públiques, Conservació-

Restauració de Bens Culturals, Història de l’Art, Turisme, etc. 

OPCIÓ 10): És una opció propera a la 8  però que en lloc de fer ECONOMIA 

D’EMPRESA, fan DIBUIX TÈCNIC, perquè s’orienten més cap a sortides 

artístiques però que al mantenir LLATÍ també dóna accés a graus de 

l’àmbit social o humanístic. 

OPCIÓ 11): És una opció artística però que manté les MACS , la qual cosa 

també permet l’opció d’un grau d’àmbit més social. 

 


