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COMPROMESOS AMB EL TEU FUTUR                                                   VIURE, VEURE I APRENDRE 

CONNExió AMB MÓN UNIVERSITARI I PROFESSIONAl

Potenciem els idiomes

Itineraris personalitzats

proximitat i motivació

Potenciem reptes

COMPROMÍS SOCIAL

eduquem 
en VALORS

DESPERTEM 
VOCACIONS

CONSTRUIM 
EL TEU FUTUR Adaptats al S.XXI

APRENEM FENT

Concursos i programes

Setmana de la Ciència

Programes d’excel·lència

sense fronteres

ABC

Gestió del diari digital de l’escola. Creació de 
miniempreses. Pràctiques de laboratori i taller de 
tecnologia. Pràctiques a Infantil (futurs mestres). 

Aulari nou i tecnologia punta a les 
aules al teu servei per aconseguir un 

entorn d’aprenentatge més motivador.

Reforcem les habilitats: parlar en públic, treball en equip 
i capacitat resolutiva participant a concursos estatals/UE 

de ciència i tecnologia, emprenedoria i comunicació.  

Xerrades, tallers, visites a centres de recerca
 i a empreses punteres i mostra d’experiments 

per fomentar l'interès envers la ciència.

Acostem la realitat del món exterior a les aules 
per despertar vocacions. Viatges culturals a 1r i 2n. 
Engeguem programa Erasmus +, finançat per la UE.  

Participació en programes d'excel·lència per 
alumnes amb bon expedient acadèmic o 

amb molt interès cap a una matèria o àmbit.

Tria i dissenya el teu Batxillerat: oferta 
de matèries que et permet accedir a un 
ampli ventall de graus universitaris.

Espais d’intercanvi amb professionals de diferents 
sectors i antics alumnes, visites a universitats, centres 
de recerca i  empreses i atenció personalitzada.

Auxiliars natius de conversa, Skype setmanal amb escola 
de Londres. Certificats Trinity College of London, 
preparació examens Delf Junior. Batxillerat Dual EEUU.

Equip de professors apassionats per la seva feina, 
propers i atents que t’ajudaran a definir el teu 
camí i a superar amb èxit els teus objectius.

T'acompanyem perquè puguis entrar a la 
carrera que tu vols. El 90% dels nostres 
alumnes entra a la seva 1a o 2a opció. 

Promovem una actitud d’implicació amb el món que 
ens envolta a través de projectes de voluntariat, 
solidaris i de convivència.
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