
•Trets d’identitat 
 
El nostre  compromís  amb l’ alumnat i  les  famílies:    

Excel·lència i atenció personalitzada.  

 

El batxillerat és una etapa exigent,  que requereix  la  

dedicació, l’estudi i el compromís de cada alumne/a.       

L’alumnat nota una pujada de nivell en referència a    

l’ESO i cal que dediqui més hores d’estudi, cal que     

s’organitzi bé  i la  seva assistència  a  classe sigui     

participativa. El nostre compromís és impartir un nivell 

d’estudis alt,  adequat a  l’exigència  de  les PAU i la  

Universitat, i  fer  un  acurat  seguiment  de   l’alumne/a 

per propiciar un alt rendiment. 

Formació en valors 

L’escola acompanya l’alumne/a  en la  seva evolució  personal  i acadèmica proporcionant-li els  

valors necessaris, com  són  l’esforç, la responsabilitat, el compromís, alhora que   fomentem la  

cura de l’entorn, el  respecte,  la tolerància,  l’esperit crític i  dialogant, tot  desenvolupant   la   seva 

capacitat investigadora i analítica, la curiositat i la  creativitat. En definitiva, el desenvolupament 

integral de la persona. 

Flexibilitat 

Atenem els  diferents interessos de l’alumnat a través dels múltiples itineraris formatius  que oferim 

amb la voluntat  d’afavorir-los  i motivar-los.   També  atenem  l’alumnat  amb  dificultats a través 

del plans individuals (PI) que es poden aplicar a tots els itineraris. 

Orientació 

Acompanyem  i orientem l ’alumnat en  la tasca de presa de decisions sobre els  estudis  futurs,  

amb  xerrades  de l es  diferents  universitats,   jornada  de  portes obertes   a   la  Universitat     

Autònoma de Barcelona i trobades amb antics alumnes. 

 

• Horari i ubicació 
L’horari escolar és de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30 h. amb un descans d’11.00 a 11.30 h. La 

jornada intensiva possibilita dedicar la tarda a l’estudi, realització de deures i treballs.   

Fomentem la proximitat d’alumnat  i professorat proporcionant una hora setmanal no lectiva  i  

d’assistència opcional (però molt recomanable) per resoldre dubtes. 

Les classes es fan al C/ Rafael Casanova, 40-42  en un edifici lluminós,  ampli i ben equipat que 

l’alumnat de batxillerat no comparteix amb altres etapes educatives. 



Resolució de dubtes 
 
Oferim,  com a tret  diferencial,  la  possibilitat  de  millorar  el  rendiment   del nostre alumnat i 
aprofundir continguts i estratègies d’aprenentatge  de les diferents matèries. De manera individual 
o en grups reduïts, l’alumnat té la possibilitat de ser orientat i de resoldre dubtes de  cadascuna de 
les matèries, bé perquè ho creguin necessari o bé perquè sigui el professorat qui ho consideri 
oportú.  La tutoria de matèria es realitza els dimarts a la tarda de 15.30 a 16.30 h.  

 

Tutoria i orientació 
 
L’alumne/a té un tutor/a que l’acompanya durant el curs 
acadèmic per  facilitar la  seva adaptació a batxillerat i  
entendre les  exigències  de  la  nova etapa.  L’acció   
tutorial   és   el   conjunt   d’accions educatives  que  
contribueixen a desenvolupar i  potenciar les capacitats 
de  l’alumnat  i  a orientar-los per   tal d’aconseguir la 
seva maduració i autonomia.  
 
Cada setmana  es  fa  una tutoria  grupal on  es treballen 
hàbits, valors, tècniques d’estudi, etc.  El tutor/a també 
disposa  d’una  hora setmanal  per atendre l’alumnat i 
una altra  per  fer   tutoria  amb  els  pares  i  mares.   
Procurem  en tot  moment que  la comunicació sigui   
fluïda i propera amb les famílies a través  de  les  dues 
reunions de pares (al setembre i al febrer), les tutories,   
per  correu electrònic o per telèfon. 

La tutoria de segon  té per objectiu orientar sobre els estudis futurs i explicar les sortides  de cada  
estudi,  facilitant  la  trobada  amb  universitats,  estudis  superiors  i ex-alumnes que expliquen la 
seva experiència.   Amb  l’objectiu  final de  fer-los reflexionar sobre l’efecte dels seus desitjos   i 
decisions pel que fa el seu futur laboral. 

• Treball de Recerca 

És un treball  d’investigació que realitza l’alumnat amb la  
supervisió i l’assessorament  del  professorat que realitza 
el seguiment dels continguts i de  l’estructura  formal.  
Iniciem el TR a primer i es defensa en acabar el primer  
trimestre de segon.  L’exposició  oral  és  una  activitat 
que compta amb la presència de les famílies.  Alguns  
dels   treballs   participen  posteriorment  en  concursos 
promoguts per diferents Universitats i entitats vinculades  
a  la nostra  comarca i població (premi  Unnim  de  la    
Universitat  de  Vic,  Camí Ral,  CIRIT,  etc.).    Potenciem 
la col·laboració  en  projectes de recerca amb centres 
d’investigació  científica i  la coordinació  amb  altres    
entitats   culturals  (fundacions,  universitats,   empreses,  
ajuntaments, entitats socials, etc.). 
 



•Sistema d’avaluació 
 
Durant el primer mes de classe el professorat realitza proves  i exàmens parcials per tal de poder avaluar el  
nivell d’accés de l’alumnat i poder veure si hi ha mancances en alguna àrea.  A finals  d’octubre entreguem a  
les famílies un informe  de  preavalauació  que recull  els resultats  i comentaris de tutors i professors. 
Realitzem  exàmens  trimestrals i durant  quatre  dies l’alumnat té un horari  diferent  de   l’habitual.  A final de 
curs hi ha exàmens finals tant a primer com a segon. 
 

• Modalitat i itineraris 
 
Oferim les modalitats següents: 
 
Ciències i Tecnologia. 
 
Humanitats i Ciències Socials. 
 
El currículum de batxillerat es composa de les  
següents assignatures comunes: 

PRIMER CURS   
 
HORES 

SEGON CURS   
 
HORES 

Llengua catalana  i literatura I                    2        Llengua catalana i literatura  II                       2 

Llengua castellana  i literatura I                 2 Llengua castellana i literatura  II                    2 

Llengua estrangera: anglès I                      3 Llengua estrangera: anglès II                          3 

Filosofia                                                             2 Història de la filosofia                                         3 

Ciències per al món contemporani           2 Història                                                                  3 

Educació Física                                               2 Treball de recerca                                              — 

Tutoria                                                               1 Tutoria                                                                   1 

Matèria comuna d’opció: Mates/Llatí                                                                                      4 Matèria comuna d’opció: Mates/Llatí                                                                         4 

Oferim 13 itineraris amb l’objectiu que cada alumne/a trobi  l’itinerari  que  més  el  beneficiï durant 
el batxillerat, la selectivitat i en la tria dels estudis futurs. 



* L’assignatura ombrejada és la matèria comuna d’opció, obligatòria per a l’alumnat que vol  
   fer aquell itinerari. 

Exemples d’itineraris: 
 
 
DISSENY: Aconsellem fer l’itinerari 1.13 a primer i 2.13 a segon curs. 
 
PSICOLOGIA: Aconsellem els itineraris 2.1 o 2.2 a segon, prioritzant sobretot la Biologia  i 
les Matemàtiques.  
 
CAFE, Ciències de l’Activitat Física i l’Esport:  Aconsellem els itineraris 1.1 o 1.2 a primer i 
els 2.1 o 2.2 a segon. 
 
ENGINYERIES: L’alumnat d’enginyeries pot optar pels itineraris 1.5 i 2.5 (Arquitectura), o els 
itineraris 1.4 o 1.5 i 2.4 o 2.5  (Industrials) segons la branca. 



• Postbatxillerat i PAU 
La LOMCE preveu una prova final de batxillerat amb efectes acadèmics per l’alumnat que cursi  2n  el 
2017-2018. L’accés a la universitat està pendent de concreció. 
Actualment,  el postbatxillerat és  el  període  comprès  entre  els exàmens  finals  de  batxillerat  i   
l’acabament del curs escolar. Un cop superat  el batxillerat, l’alumnat continua la seva preparació  
per superar amb  èxit  les proves d’accés a la universitat  (PAU).  Durant el  postbatxillerat,  l’alumnat  
assisteix  a les  classes  de  les  matèries  que s’examinarà a la selectivitat.  Obligatòriament  s’ha   
d’examinar de 5 assignatures comunes i pot  triar  si  s’examina  de modalitat, de quines i de quantes.           
Estructura de les PAU: 

Assignatures Comunes:  
 
 
 

Assignatures de modalitat:  

Llengua i literatura catalana II 
Llengua i literatura castellana II 
Llengua estrangera: Anglès II 
Història o Filosofia 
Triar: Una assignatura de modalitat 

Triar: Una assignatura de modalitat 
Triar: Una assignatura de modalitat 
Triar: Una assignatura de modalitat 

Cada assignatura té un valor de dos punts, així les cinc assignatures comunes tenen un valor total 
de 10  punts  i les  dues  assignatures de modalitat tenen un valor total de 4 punts. L’alumne  pot  
examinar-se de  3 assignatures  de  modalitat però només li computaran les 2 assignatures de les 
que obtingui la nota més alta. Per tant, la nota màxima de les PAU és de 14 punts. 

La nota d’accés als estudis universitaris s’obté de la següent manera: el 60% és la  nota  mitja de 
l’expedient acadèmic de batxillerat, el 40% és la nota obtinguda de les assignatures  comunes de 
les PAU. A la suma de les dues notes anteriors se li sumen 4 punts extres de les notes obtingudes 
de les assignatures específiques de les PAU.   Per exemple:  Un alumne que té una mitjana d’expe-
dient de 8 i treu un 7 de la part comuna a les PAU, tindrà un 7,6 de nota d’accés (sobre 10)  però 
pot optar fins a tenir un 11,6 de nota final d’admissió (sobre 14). 

L’alumnat, amb l’orientació i el suport del seu tutor/a i el professorat , decideix de quines i de 
quantes  assignatures  s’examinarà.   La  decisió  s’ha  de  prendre  en  relació  als estudis  univer-
sitaris  que ha escollit i cal consultar  el llistat de  ponderacions  de  les  matèries  de modalitat  de 
2n,  doncs,  depenent  dels  estudis  universitaris,  hi  ha assignatures  que  ponderen 1 o 2 punts i 
això  pot  facilitar o limitar l’accés als estudis. També l’informem de  les notes  de tall  del curs     
actual. Totes aquestes dades es poden consultar a: http://estudisuniversitaris.gencat.cat 



• Sortides, activitats culturals i participació a l’escola 

Organitzem  una sortida de tutoria dels grups de 1r i 2n durant  el  primer  mes  de  classe   per    
afavorir el coneixement  i  interrelació  entre  els   companys,  realitzem activitats de cohesió de 
grup i un esmorzar de germanor. 
 
Durant els dos cursos acadèmics organitzem sortides culturals que  complementen  el   currículum  
de  batxillerat.  Participem en el projecte  Teatre  i Literatura  promogut  per  l’Associació Cultural 
de Granollers que es realitza al Teatre de Ponent. Realitzem sortides de caràcter  pedagògic  al  
refugi de La Garriga,  Caixa Fòrum, MNAC i a empreses de la nostra comarca.  També  assistim  a  
xerrades  sobre  joventut,  seguretat viària,  bons hàbits,  medi ambient,  etc.  Organitzades per   
diferents entitats. 
  
Pensant en els estudis futurs de l’alumnat,  rebem la visita d’Universitats (Pompeu Fabra, Universi-
tat de Barcelona, UPC, ESCI, CETA Turisme, ESDI, Universitat de Vic,  Universitat de Girona, etc.) i  
assistim  a les jornades  de  portes  obertes  de  la  Universitat Autònoma de Barcelona.   Per  Sant  
Jordi  organitzem  el  concurs  literari   dels  Jocs  Florals  amb   la   participació  de  l’alumnat que 
presenta els seus escrits. 
 
Al finalitzar l’etapa, celebrem l’Acte Acadèmic amb la participació i col·laboració de l’alumnat i de 
les famílies. La direcció i l’equip de professors fem entrega dels premis a l’excel·lència, els premis 
extraordinaris de treball de recerca i les orles. 

  

• Jornades de portes obertes 

El dissabte 12 de  març de 2016  de 10 a 13 h. farem la jornada de portes 
obertes que  inclou  una  visita  al  centre i una  xerrada a  càrrec de la 
direcció i del professorat.  L’objectiu és que les  famílies coneguin el  
funcionament, les instal·lacions  i  l’ambient de treball  de  l’etapa  de  
batxillerat. També concertem visites individuals per poder orientar de 
forma personalitzada al futur estudiant. 
orientar personalment als nostres futurs estudiants de batxillerat. 
Els hi esperem a tots! 


