BATXILLERAT La Salle Manresa
PLA D’ESTUDIS
Comunes

Mod/Opt

Total

Primer curs

Hores/setmana

15h

16h

31h

Segon curs

15h

16h

31h

Matèries comunes

•
•
•
•
•

a la Universitat, un cop superades les proves d’accés,
a cicles formatius de grau superior de formació professional específica o d’arts plàstiques i disseny,
a cicles formatius de grau superior d’ensenyaments
esportius, si es tenen els requisits d’accés,
a ensenyaments superiors artístics, un cop superada
una prova específica d’accés i
al món laboral.

La nostra acció educativa es fonamenta en la formació
integral de la persona des d’una perspectiva humana i
cristiana. Prioritzem la constància i l’esforç en el treball,
així com en els valors de la responsabilitat, la justícia,
la convivència, la creativitat, la transcendència i la interioritat.

RESULTATS ACADÈMICS
El seguiment individual acadèmic es fa mitjançant 6 avaluacions.
Més del 90% d’alumnes superen el curs, amb una nota mitjana alta
en l’expedient acadèmic.

2h

Llengua Castellana

2h

2h

Anglès

3h

3h

Educació Física

2h

--

Filosofia i Ciutadania

2h

--

Ciències per al món contemporani

2h

--

Història de la Filosofia

--

3h

Història

--

3h

Tutoria

1h

1h

Religió

1h

1h

Treball de recerca

--

Itinerari

Científic,
tecnològic i salut

Humanístic, social
i econòmic.

Triar una assignatura de cada
bloc

Amb el títol de Batxillerat es pot accedir:

2n BAT

2h

Triar una assignatura de cada
bloc

Batxillerat: preparem els alumnes per a la
incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l’accés
al món laboral.

1r BAT

Llengua Catalana

1r de Batxillerat
BLOC 1
BLOC 2

BLOC 3

BLOC 4

BLOC 1
BLOC 2
BLOC 3

BLOC 4

OPTATIVES:

-2n de Batxillerat

Matemàtiques (4h)

Matemàtiques (4h)

Química (4h)

Química (4h)

Tencnologia industrial* (4h)

Tecnologia Industrial* (4h)

Física (4h)

Física (4h)

Psicologia i sociologia (4h)

Estada a l'empresa (4h)

Biologia (4h)

Biologia (4h)

Dibuix Tècnic (4h)

Dibuix Tècnic (4h)

Economia Empresa (4h)

Economia Empresa (4h)

Estada a l'empresa

Electrotècnica

Història del món cont. (4h)

Geografia** (4h)

Disseny* (4h)

Cultura Audiovisual* (4h)

Llatí (4h)

Llatí (4h)

Matemàtiques aplicades (4h)

Matemàtiques aplicades (4h)

Psicologia i sociologia (4h)

Literatura Catalana** (4h)

Dibuix artístic* (4h)

Dibuix artístic* (4h)

Biologia (4h)

Biologia (4h)

Dibuix Tècnic (4h)

Dibuix Tècnic (4h)

Economia de l'empresa (4h)

Economia Empresa (4h)

Literatura Castellana** (4h)

Història de l'art (4h)

Francès / Estada a l'Empresa

*Matèries cursades a través de l'IOC.

Pràcticament la totalitat d’alumnes aproven la Selectivitat a la primera
convocatòria.

**Aquesta assignatura es pot substituir per ESTADA A L'EMPRESA, com a assignatura de
modalitat. Consisteix en 140 hores de pràctiques en una empresa. Com a assignatura optativa
són 90 hores de pràctiques en una empresa.

BATXILLERAT La Salle Manresa
EL NOSTRE ESTIL PEDAGÒGIC ÉS:
ACCIÓ TUTORIAL
Acompanyem a l’alumne en la seva formació acadèmica i personal.

BATXILLERAT La Salle Manresa
Ciències i Tecnologia
Humanitats i Ciències Socials

ATENCIÓ A LES FAMÍLIES
La relació entre la família i l’escola constitueix un dels pilars sobre el qual es fonamenta l'educació en el nostre centre.

IDENTITAT
Educació centrada en l’alumne
Atenció a la diversitat
Promoció de la justícia i el voluntariat
Desenvolupar consciència crítica
Cultivar la interioritat i obertura a la transcendència
Professionalitat i sentit d’equip del professorat

ORIENTACIÓ
Preparem a l'estudiant envers el que serà la seva carrera professional.
Oferim xerrades orientatives de diferents universitats, de centres que imparteixen
mòduls de grau superior i de diferents sectors laborals.

Preparem per al futur.

Assistim a Jornades de Portes Obertes de diferents universitats i visitem el Saló
de l’Ensenyament

APOSTEM PER LES LLENGÜES ESTRANGERES
Tots els alumnes de Batxillerat cursen Anglès, i també poden fer Francès com a
llengua optativa.
Possibilitat d’obtenir el certificat del nivell B2 de llengua francesa (DELF).
2 Auxiliars de Conversa de parla anglesa.
Estades escolars a França i Anglaterra.
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