TULAS AL ED

EGREV

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA POSTOBLIGATÒRIA
- BATXILLERAT -

VERGE DE LA SALUT
UN COL·LEGI PER A TOTHOM

QUI SOM?
Som un centre concertat en totes les seves etapes que promou una educació integral de qualitat basada en els
valors humans i cristians. Aportem la solidesa d'una tradició centenària i el dinamisme de l'actualització
pedagògica constant.
Acompanyem l'alumnat en la construcció del seu projecte de vida a nivell acadèmic, personal i social. L'alumnat
és el protagonista del seu aprenentatge i, per això, optem per metodologies experiencials, motivadores i
significatives.
Comptem amb un equip humà compromès i apassionat per l'educació.

EL NOSTRE PROJECTE EDUCATIU
La raó de ser del nostre projecte és el nostre alumnat i la
seva formació integral i integradora. La clau fonamental que
ajuda a fer realitat aquest objectiu és l’acompanyament
personal de cada infant i jove perquè ells són els
protagonistes d’aquest procés:
Personalitzem l’aprenentatge perquè cada persona és
única i té diferents ritmes i circumstàncies.
Ajudem a assolir coneixements, habilitats i competències
que són les eines facilitadores en la construcció del seu
projecte de vida.
Fem possible un aprenentatge significatiu apropant
l’alumnat a la realitat, detectant els seus interessos i
necessitats.
Proposem

metodologies

experiencials,

creatives

i

motivadores.
Generem un ambient de seguretat, confiança i serenor
que facilita l’aprenentatge.

PROJECTES QUE SUMEN...
Batxillerat Dual
Centre examinador - Oxford
Escola en clau de pastoral
Campanyes solidàries
Tecnologia per l'aprenentatge
Robòtica: Scratch i Arduino
Projectes tecnològics
Treball experimental

MODALITATS BATXILLERAT

Orientació Universitària

- Matemàtiques 1r i 2n
- Física 1r i 2n
ITINERARI
- Tecnologia Industrial 1r i 2n
TECNOLÒGIC - Química 1r i 2n o Dibuix Tècnic 1r i 2n o Fonaments
d'electrònica 1r - Electrotècnia 2n

ITINERARI
CIENTÍFIC

- Matemàtiques 1r i 2n
- Química 1r i 2n
- Biologia 1r i 2n
- Física o Ciències de la Terra i del Medi Ambient 1r i 2n

ITINERARI
CIÈNCIES
SOCIALS

- Matemàtiques CCSS 1r i 2n
- Economia d'Empresa 1r i 2n
- Economia 1r i Història del Món Contemporani 1r
- Geografia 2n
- Lit. Castellana o Història de l'Art 2n

- Llatí 1r i 2n
- Lit. Catalana 1r i Història del Món Contemporani 1r
ITINERARI
- Lit. Castellana 2n i Història de l'Art 2n
HUMANITATS
- Matemàtiques CCSS 1r i 2n o Economia
d'Empresa 1r i 2n

PATIS

Patis espaiosos amb instal·lacions esportives

Teatre, auditori, gimnàs, laboratoris, sales polivalents,
ESPAIS
COMPLEMENTARIS aula de música, tecnologia, plàstica, desdoblament,
multimèdia i estudi de gravació.

LECTIU

De 8.00 h a 13.30 h i dilluns de 16.00 h a 18.00 h (1r BAT)

BIBLIOTECA

De 14.00 h a 18.00 h, de dilluns a dijous

SECRETARIA

De 9.00 h a 13.00 h i de 15.00 h a 18.00 h

CUINA

Servei de menjador amb cuina pròpia

OPTATIVES

AMPA

CONFERÈNCIES

ACTIVITATS

Temes d'interès en el marc educatiu
Xerrades i tallers a les famílies
Esdeveniments esportius
Competicions escolars
Activitats culturals i recreatives
Oferta d'activitats EXTRAESCOLARS

SEGONA LLENGUA
ESTRANGERA

FRANCÈS EXTRAESCOLAR

ESTADA A
L'EMPRESA

Adaptació de l'alumnat al món laboral

Preparació exàmens oficials DELF

futur.
Ajuda a enfocar el projecte de futur
acadèmic i professional.

Col·legi VERGE DE LA SALUT
c. Constitució, 3- 08980 St Feliu de Llobregat
Tel. 93 666 18 69
gestio@vergesalut.cat
www.vergesalut.com

