PORTES OBERTES BATXILLERAT 2021-22

Tour virtual 360º
Visita personalitzada
mataro.salesians.cat/visita

Creixement del jove

Estil educatiu

A l’escola, busquem el desenvolupament integral de les
capacitats i competències dels joves.
La nostra proposta de Batxillerat:
•abraça totes les dimensions de la persona: creixement
emocional, social, acadèmic…
•posa l’alumne al centre del seu aprenentatge i de les
seves decisions
•es fonamenta en l’autonomia de treball i de pensament
•inclou estímuls culturals com a espectadors i com a
participants (vetllades, música, teatre, visites, viatges,…)
•anima els joves a trobar sentit a la seva vida, vivint experiències de voluntariat que l’ajudin a integrar la dimensió transcendent per tal que pugui construir un projecte
de vida amb criteris de bondat i plenitud.

L’etapa té una important càrrega acadèmica, però
això no exclou:
•que l’estil educatiu continuï amb les característiques de l’escola salesiana:
•personalització
•proximitat entre l’educador i l’educat,
•tracte acollidor
•que la proposta didàctica incorpori pràctiques
en contextos múltiples, amb activitats autèntiques, amb tasques col·laboratives i en entorns
digitals.

Acompanyament tutorial
És una eina clau de l’èxit d’aquesta etapa.
La maduresa i l’autonomia de l’alumne no exclouen
que el procés sigui acompanyat; al contrari, les
característiques d’aquesta etapa ho fan més
necessari:
•es procura mantenir el referent tutorial al llarg
de l’etapa
•inclou la tutoria de grup i les entrevistes
individuals.
•es manté un contacte fluid amb les famílies,
l’altre agent de suport dels joves.
•no l’exerceix en exclusiva la persona tutora,
sinó tot l’equip docent.
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Proposta acadèmica
Oferim una formació acadèmica completa per respondre a les necessitats d’un món complex.
La clau orientadora del disseny del batxillerat és
dotar de possibilitats el futur dels nostres joves.
Sense que l’objectiu últim hagi de ser necessàriament l’accés a la Universitat, aquest horitzó guia la
nostra proposta d’itineraris.

•Preparació per accedir a totes les branques
universitàries i professionals
•Disseny curricular basat en matèries robustes.
•Dues modalitats:
•Ciències i Tecnologia
•Humanitats i Ciències socials

•Quatre vies
•14 Itineraris diferents per respondre a
diversos interessos.

Informació d’intineraris

Treball de Recerca
•Posem especial atenció a desenvolupar la
competència investigadora, que inclou capacitats com el tractament de la informació, la resolució de problemes, la presa
de decisions, el rigor, l’esperit crític i la
competència comunicativa.
•Dotem el Treball de Recerca dels recursos
necessaris per tal de tutelar els alumnes en
aquest procés tan enriquidor.
•Proposem una àmplia oferta de treballs de
tots els camps i amb plantejaments plurals.

Resultats acadèmics
•Índex molt alt de finalització de l’etapa.
•100% d’aprovats a les Proves d’Accés a la
Universitat.
•Ingrés als estudis de preferència.
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Programes d’ajuts
Bo i tractar-se d’una etapa postobligatòria i privada,
procurem preservar la igualtat d’oportunitats amb
independència dels recursos i l’origen dels joves. Per
això, presentem un programa doble de beques:
1. Ajuts a l’estudi per contribuir a l’equitat:
dissenyats per contribuir a finançar els rebuts
d’aquelles famílies que tinguin dificultats econòmiques per afrontar els costos.
2. Beques d’excel·lència acadèmica: per ajudar a
finançar els estudis d’alumnes amb capacitat per
estudiar un batxillerat amb un nivell acadèmic

Horari:
intensiu de matí: de 8.30 a 15.00

Volem educar una persona per tal que sigui capaç de dissenyar un projecte de vida que ajudi
a esdevenir un agent social transformador.

I DESPRÉS D’AVUI QUÈ?
ENTREVISTA INDIVIDUAL
D’ORIENTACIÓ
AMB CITA PRÈVIA AMB EL
PSICOPEDAGOG
jordi.font@salesians.cat
INSCRIPCIÓ A LA SECRETARIA DE
L’ESCOLA
RESERVA DE PLAÇA
MATRÍCULA OBERTA
yolanda.martin@salesians.cat
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