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batxillerat



LA NOSTRA PEDAGOGIA I PROJECTE EDUCATIU

La Nostra Visió desitja ser horitzó creatiu, 
il•lusionant, innovador i carismàtic, que ens 
impulsi i ens ajudi a educar avui.
 
La Nostra Missió es basa en “L’educació integral 
de la infància i la joventut”, en col•laboració amb 
les famílies, per mitjà d’una escola que  humanitza, 
 evangelitzadora i innovadora.
 
Els Nostres Valors són: respecte, comprensió, 
acompanyament, alegria i entusiasme, proximitat i 
cordialitat amb el tracte, paciència per saber 
esperar cada procés i saber escoltar, coherència, 
objectivitat i sentit crític, responsabilitat amb 
esforç i dedicació al treball ben fet, preparació 
acadèmica amb innovació i formació permanent, 
treball en equip amb diàleg, coresponsabilitat i 
confiança en les persones, justícia, equitat, 
solidaritat i compromís, autonomia, respecte i 
tolerància, transcendència: interioritat, escolta, 
gratuïtat.
 
La Nostra Cultura Organitzativa recull els 
principis i creences en els que se sustenta la 
nostra missió educativa, els valors que impulsen la 
nostra manera de fer i la nostra manera de 
relacionar-nos, els elements de la nostra tradició i 
els fonaments en els quals es recolza la nostra 
organització interna.

Desenvolupar en cada una de les persones el seu potencial més profundament humà i ajudar a créixer en 
tots els àmbits (educació integral).
Situar els alumnes com a protagonistes actius del seu propi aprenentatge.
Escola proactiva, basada en l’experiència, que ensenya a fer, fent.
Pla d'estudis multidisciplinar i global.
Ús d'eines digitals i iPad, que implica una millora del rendiment acadèmic, sent conscients de la simbiosi 
que necessitem entre paper i recursos digitals.
Preparar per viure en la cultura de la de comunicació i les xarxes socials.
Ensenyar a treballar en xarxa i en equip.
Buscar l’Excel·lència i Qualitat en la tasca educativa.
La tutoria com a competència i paper essencial de l’educador.
Formar persones preparades per desenvolupar-se en el món actual.
Potenciar i fomentar l’educació emocional i l’educació en valors.

LA NOSTRA

IDENTITAT

Línies bàsiques
El nostre principal objectiu és l'educació integral dels nostres alumnes.
 



COMUNITAT EDUCATIVA

PROFESSORAT
A Escolàpies Llúria comptem amb 
un professorat especialitzat en cada 
matèria, amb qualitats humanes i 
vocacionals i un gran sentit de la 
professionalitat. 
Un equip humà que treballa 
juntament amb les famílies, per així 
garantir una bona orientació 
individual de cada un dels 
estudiants. 

ALUMNES
Els alumnes són la raó de ser, el 
nucli per a qui dia a dia treballem, 
eduquem, ens emocionem... Perquè 
el nostre objectiu es basa 
en el desenvolupament dels nostres 
estudiants com a persones 
preparades per afrontar el món real.
Oferim una educació de qualitat, que 
té en compte el desenvolupament 
acadèmic, però també el 
desenvolupament personal, social i 
transcendent, perquè en un futur es 
converteixin en autèntics ciutadans 
del món.

FAMÍLIES
Considerem les famílies com un 
agent vital en el procés 
d'aprenentatge dels nostres 
alumnes, fomentem una relació 
constant i cooperativa entre escola i 
família.
Perquè les famílies siguin un pilar 
essencial dins la nostra comunitat, 
promovem una comunicació fluïda, 
de confiança i propera, afavorim 
així un entorn que enriqueixi el 
vincle entre l'escola i la família, 
atenem sempre les necessitats, tant 
d'alumnes com de famílies. 

Els nostres batxillerats científic i 
tecnològic compten amb un 
laboratori exclusiu per a cada 
matèria. D’aquesta manera els 
nostres alumnes poden posar en 
pràctica tots els coneixements 
teòrics adquirits a les aules.

Els nostres batxillerats humanístic i 
social permeten als nostres alumnes 
desenvolupar la seva capacitat 
crítica, el seu coneixement 
humanístic i el seu coneixement de 
l’economia i el món empresarial.

El nostre batxillerat artístic i escènic, 
consolidats pels anys d’experiència, 
permet als nostres alumnes 
convertir-se en persones amb una 
gran capacitat creativa i una gran 
sensibilitat artística.

Batxillerat científic i 
tecnològic

Batxillerat humanístic 
i social

Batxillerat artístic i 
escènic



MODALITATS 

CURRICULARS

MATÈRIES 

COMUNES

Matèries Comunes
Llengua Catalana i Literatura

Llengua Castellana i Literatura

Llengua Estrangera (Anglès)

Història

Història de la Filosofia

Filosofia

Ciències Món Contemporani

Educació Física

Tutoria

Treball de recerca

TOTAL CRÈDITS

1r
2

2

3

-

 

2

2

2

1

-

14

2n
2

2

3

3

3

-

 

-

1

-

14

TOTAL
4
4
6
3
3
2
2
2
2
-

28

MODALITAT

CIÈNCIES I 
TECNOLOGIA

Matèries de Modalitat
Biologia

Ciències de la Terra

Dibuix Tècnic

Física

Matemàtiques

Química

Tecnologia Industrial

1r
4

4

4

4

4

4

4

2n
4

4

4

4

4

4

4

TOTAL
8
8
8
8
8
8
8

Matèries pròpies de la modalitat
Cal cursar, com a mínim, 3 d'aquestes matèries per curs



MODALITAT
HUMANITATS I

CIÈNCIES
SOCIALS

Matèries de Modalitat
Economia de l'Empresa

Geografia

Història de l'Art

Història del Món Contemporani

Literatura Catalana

Literatura Universal

Llatí

Matemàtiques Ciències Socials

1r
4

-

-

4

-

4

4

4

2n
4

4

4

-

4

-

4

4

TOTAL
8
4
4
4
4
4
8
8

MODALITAT
ARTS

Matèries de Modalitat
Arts Escèniques

Cultura Audiovisual

Dibuix Artístic

Dibuix Tècnic

Disseny

Història del Món Contemporani

Història i fonaments de l'Art

Literatura Catalana

Literatura Universal

1r
 

4

4

4

-

4

4

-

4

2n
4

4

4

4

4

-

4

4

-

TOTAL
4
8
8
8
4
4
8
4
4

Matèries pròpies de la modalitat
Cal cursar, com a mínim, 3 d'aquestes matèries per curs

Matèries pròpies de la modalitat
Cal cursar, com a mínim, 3 d'aquestes matèries per curs

Matèries Específiques
Estada a l'Empresa

Dansa

Francès

Psicologia

Teatre

Voluntariat

MATÈRIES
ESPECÍFIQUES

1r
2

2

2

-

2

2

2n
-

2

2

2

2

2

TOTAL
2
4
4
2
4
4



OFERTA EDUCATIVA

ACTIVITATS DEL BATXILLERAT ARTÍSTIC I ESCÈNIC
Mostra d’Art Jove.
Implicació amb el barri, exposicions, ...
Fira modernista de l’Eixample.
 
BATXILLERAT DUAL
El programa Diploma Dual ofereix l’oportunitat d’obtenir dues titulacions a l’hora: el batxillerat del pais 
d’origen de l’alumne, de forma presencial; i el batxillerat dels Estats Units, High School Diploma, en un 
entorn digital.
- Reunions individuals a petició de l’alumne o del professor.
- Live sessions programades. 
- Activitats grupals de caràcter obligatori i voluntari.
 
 VOLUNTARIAT
Aquesta matèria pretén transmetre als alumnes els valors propis del voluntariat, nascut des de diferents 
motivacions, com a forma de conduir la pròpia vida, de gaudir i aprofitar el temps lliure i de generar 
felicitat en un mateix i en el seu entorn.
També vol mostrar als nois i noies la multitud de possibilitats d’acció voluntària que avui dia s’ofereixen 
en una ciutat com Barcelona.
 
ESTADA A L’EMPRESA
Té com a objectiu que els alumnes tinguin una experiència directa amb el món laboral dintre d’un sector 
del seu interès. Els objectius generals de l’assignatura són: 
- Prendre contacte amb el món de l'empresa.
- Desenvolupar una progressiva autonomia, organització i iniciativa.
El bloc pràctic de l’assignatura consisteix en una estada de 70 hores a una empresa triada per a cada 
alumne.
 
ACCIÓ TUTORIAL I ORIENTACIÓ AL FUTUR
Durant tot el Batxillerat els alumnes rebran un tipus de tutoria personalitzada que els permetrà clarificar 
les seves decisions de futur. 
A les tutories grupals es tractaran aquells temes que permetran a l’alumne tenir unes millors eines per 
desenvolupar-se dins la societat.
 
CONVIVÈNCIES
Oferim unes convivències a Arenys perquè l’alumne aprofundeixi en el seu autoconeixement.



SERVEIS

MENJADOR
Disposem de menjador amb cuina pròpia, assessorat

per un nutricionista per garantir l ’al imentació més
adequada. Podem atendre, així mateix, les dietes

singulars derivades de prescripció mèdica.
 
 

ASSESSORAMENT PSICOPEDAGÒGIC
Les tasques principals del nostre equip d'atenció

psicopedagògica es basen en la supervisió del procés
de desenvolupament de l 'aprenentatge dels alumnes;

la realització d'activitats que permetin la valoració del
desenvolupament dels infants; la pràctica d'actuació

que permeti la millora del desenvolupament dels
alumnes, en cas de necessitat,  i  la coordinació,

assessorament i  orientació a tots els agents implicats
en el desenvolupament dels nostres alumnes:

professors i  pares. 
 
 

COL•LOQUIS
Conferències, xerrades i  col•loquis que s’organitzen al
l larg del curs, tant per a l ’alumnat com per als pares i

per a les mares del centre.
 
 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Oferim un món de possibil itats gràcies a la nostra

oferta d'activitats en les que els alumnes augmentaran
la seva autoestima i desenvoluparan la seva passió.

 
 

SERVEI DE LLOGUER I SUBSTITUCIÓ D’IPAD
 
 

TAQUILLES INDIVIDUALS



som

ESCOLÀPIES LLÚRIA

C/Aragó, 302

08009 Barcelona

scola

+34 934 882 166

info@escolapieslluria.org

WWW.

www.escolapieslluria.org

futur
som

LLAR D'INFANTS
0 - 3 anys

EDUCACIÓ INFANTIL 
3 - 6 anys

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
6 - 12 anys

ESO EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
12 - 16 anys

BATXILLERAT 
16 - 18 anys


