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Amb 120 anys d’experiència, treballem per donar resposta a 
les  necessitats educatives actuals dels joves, en un ambient  
familiar i  amb un tracte proper i directe. Som una escola d’inspiració  
cristiana que vol viure els valors de l’evangeli en el segle XXI. 

La nostra oferta expressa el compromís amb l’excel·lència  
educativa,  i una atenció acollidora i personalitzada de cada jove, amb  
especial  atenció als més necessitats, en un clar compromís en la 
millora contínua i el desenvolupament del seu entorn. 

Eduquem des d’una visió integral de la persona, parant  
atenció al  desenvolupament de les competències físiques, cognitives,  
afectives i espirituals, des de programes i metodologies actives. 

La nostra proposta té un model de persona i d’educació que, inspirat  
en el Sistema Preventiu de Sant Joan Bosco, queda expressat en el  
nostre PERFIL COMPETENCIAL DE SORTIDA. Aquest perfil ens 
convida  a ser persones:

De qualitat: dignes de confiança, formadores humanament i 
exigents acadèmicament.  

Acollidores: obertes a tothom, dialogants i familiars.  

Participatives: donant la veu a tots els membres de la comuni-
tat  educativa,  

Educadores en valors socials i en la recerca de sentit.  

Innovadores metodològicament.  

Integradores de diverses sensibilitats, cultures i sistemes de  
creences.  

Arrelades al país, fent de la llengua catalana, la llengua vehicu-
lar  de l’escola.  

Cíviques: compromeses, solidàries i persones de pau. .  

Creatives: volem donar cabuda a la imaginació, a la capacitat  
d’expressió i als somnis. 

Obertes al barri i a Mataró amb actitud de servei.  

Sostenibles: amb criteris d’estalvi, aprofitament i reciclatge  dels 
recursos;  

Una veritable Comunitat d’aprenentatge: som una escola  
que aprèn i creix en comunitat, som conscients que CREIXEM  
JUNTS! 

INFANTIL

PRIMÀRIA

SECUNDÀRIA

BATXILLERAT

CICLES FORMATIUS

EXTRAESCOLARS

CASAL D’ESTIU



ACOMPANYAMENT TUTORIAL

CREIXEMENT DEL JOVE ESTIL EDUCATIU

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 fluïd amb les famílies, l’altre 
agent de suport dels joves. 

•no l’exerceix en exclusiva la persona tutora, sinó tot 
l’equip docent.

Busquem el desenvolupament integral de les capacitats i com-
petències 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 partici-
pants (vetllades, música, teatre, visites, viatges,…) 

•Anima els joves a trobar sentit a la seva vida, vivint expe-
riències de voluntariat que l’ajudin a integrar la dimensió  
transcendent per 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 característi-
ques 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.



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.

•Posem especial atenció a desenvolupar la compe-
tència 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 necessa-
ris 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.

•Índex molt alt de finalització de l’etapa.

•100% d’aprovats a les Proves d’Accés a la Universitat.

•Ingrés als estudis de preferència.

TREBALL DE RECERCA

RESULTATS ACADÈMICS

PROPOSTA ACADÈMICA

ITINERARIS

•Preparació per accedir a totes les branques universi-
tàries i professionals

•Disseny curricular basat en matèries robustes.

•Dues modalitats:

 •Ciències i Tecnologia
 •Humanitats i Ciències socials
•14 Itineraris diferents per respondre a diversos inte-
ressos.



En tractar-se d’una etapa postobligatòria i privada, 
procurem preservar la igualtat d’oportunitats amb inde-
pendència 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: dissen-
yats 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 es-
tudiar un batxillerat amb un nivell acadèmic exigent.

PROGRAMES D’AJUTS





@salesiansmat

diresc.mataro@salesians.cat
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TRANSPORT PÚBLIC PROPER AL CENTRE 
- Línies 6 i 7 de Mataró Bus, parada Salesians al davant mateix 
de l’escola

- Línia C10 de Sarbus, parada Plaça Granollers-Via Europa a 6  
minuts a peu de l’escola (té parada a Barcelona, St. Adrià, Badalona, 
Montgat, El Masnou, Premià de Mar, Vilassar de Mar i Cabrera de 
Mar)

- Línies E11.1 i E11.2 de Sarbus, parada Plaça Granollers a 6 
minuts a peu de l’escola (tenen parada a Barcelona)

- Línies 550, 551 i 554 de Sagalés, parada Av. Gatassa- 
Església Maria Auxiliadora a 6 minuts a peu de l’escola (tenen parada a  

Granollers, La Roca del Vallés, Dosrius, Canyamars i Argentona)


