ESTADA A L’EMPRESA
BATXILLERAT (Rev. 1)

Curs:
2019/2020

Estada a l’empresa
Matèria específica de Batxillerat
L’Estada a l'Empresa és una matèria que té com a objectiu fer conèixer la realitat del món laboral als
alumnes. Durant l’estada , l’alumne pren contacte amb un camp professional cap al qual se sent
motivat i pot, així, enfocar millor el seu projecte de futur, acadèmic i professional.
L’estada a l’empresa en el batxillerat té una durada total de 140 hores de les quals:
- 35 hores teoricopràctiques al centre i que corresponen a una matèria específica de 1r de batxillerat
anomenada: Ampliació d'estada a l'empresa. L’avaluació d’aquesta matèria té el mateix tractament
que qualsevol altra matèria específica de 1r de batxillerat i la seva nota queda reflectida a la
convocatòria ordinària. Aquesta matèria s’impartirà en horari de matí, igual que les altres específiques
(a 1ª o última hora, a raó de 2h/setmana) i fins a finals de gener.
- 105 hores d’estada a una empresa a partir de mitjans de juny (després d’exàmens globals) i juliol de
l’any que acaben 1r de batxillerat i que correspon a una matèria específica de 1r de batxillerat,
anomenada: Estada a l’empresa. L’estada a l’empresa és a raó de 4-5 hores/dia a l’empresa. La nota
d’aquesta matèria quedarà reflectida en la convocatòria extraordinària (setembre) de 1r i vindrà
determinada per la persona responsable de l’empresa i per la memòria a entregar al finalitzar l’estada.
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A tenir present:
1. La distribució d’hores és aproximada, en algun cas pot presentar alguna variació.
2. És condició imprescindible aprovar la matèria: Ampliació d’estada a l’empresa, matèria que
s’imparteix al centre en el transcurs del 1r trimestre, per tal de poder realitzar l’estada a
l’empresa a finals de curs. El contingut d’aquesta matèria teoricopràctica correspon a una
adaptació dels continguts del mòdul de Formació Laboral.
3. Els alumnes que triïn aquestes específiques (optatives) no podran cursar les altres, però sí que
tenen l’opció de poder cursar les específiques de la tarda i per tant tindran consideració de
matèria extraescolar.
4. En el cas que hi hagi un excés de demanda s’adjudicaran les places per ordre de nota de
l’expedient acadèmic de la ESO.

PELAI 8 – 08001 BARCELONA – TEL: 93 301 56 96 – FAX: 93 301 98 36
info@stucom.com – www.stucom.com

