PROJECTE BATXILLERAT

Presentació:
El projecte educatiu de Batxillerat és una aposta de futur que situa l’alumne/a
en un entorn d’aprenentatge especialitzat amb l’objectiu de facilitar la seva
incorporació al món universitari o de cicles formatius de grau superior i,
posteriorment, al món laboral.
Amb batxillerat, fem que l’alumne/a sigui conscient de la importància de
l’autonomia i la iniciativa com a elements generadors de valor que
l’acompanyaran en el desenvolupament de les seves capacitats per assolir els
objectius:
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Per això, fonamentem BATXILLERAT, en els següents punts forts

Treball de recerca: Promovent
l´aprenentatge actiu dels nostres
alumnes mitjançant la investigació i
recerca i la posada en comú.
L´alumne/a serà orientat i
assessorat amb xerrades sobre com
fer el TDR.

Pràctiques i tallers: Els alumnes
de Batxillerat de les Carmelites
completen la seva formació segons
el currículum de l´etapa realitzant
tallers a diferents universitats: URV
(Llengües, literatura i Química), UB
(Biologia).
Anglès: Impuls de l´anglès per tal
d´assolir la màxima competència
comunicativa. Desdoblaments a la
matèria d´Anglès en hores
d´speaking, assignatura en anglès
(CC. Món contemporani) , i
l´oportunitat de certificar de manera
oficial el nivell.
TIC: La utilització i domini de
recursos tecnològics en el procés
d’aprenentatge i consolidació de
coneixements serà bàsic per l’èxit.

Orientació: L’orientació acadèmica
en aquesta també d’activitats que
l´ajudin a trobar el camí pel seu futur
i altres activitats: saló de l´estudiant,
xerrades universitats catalanes
sobre els diferents graus.

Atenció psicopedagògica: Creiem
fermament que l’alumne/a necessita
sentir-se recolzat i treballar amb la
confiança de saber-se ajudat en un
moment determinat. L´objectiu és
ajudar-los a superar els moments
d´incertesa a nivell personal.

Programes ecològics: Promovent en
els alumnes bons hàbits en matèria
de reciclatge, alimentació i de
respecte del medi ambient que els
ajuden a créixer com a ciutadans
responsables.

Pastoral: Formem la responsabilitat
i el respecte individual i col·lectiu.
També a ser crítics però també
generosos amb la societat. Se´ls
educa en l´esforç i la convivència.
Formació humana i cristiana d´acord
amb el nostre caràcter propi.

Equip docent
L’equip docent del centre combina vocació, professionalitat i experiència. Són
persones que volen ajudar els alumnes a saber, respectar i ser cada dia
millors persones i professionals.

Caràcter propi
Ens fonamentem com a pilar de la relació família-escola, amb l’establiment de
relacions properes i en confiança amb les famílies, permetent la participació i
comunicació diària dels familiars en el dia a dia de l’escola.

Proposta educativa:
Ens basem en una personalització del procés d’aprenentatge competencial i
no com una retenció passiva de continguts disciplinaris, centrat en un
aprenentatge significatiu, comprensiu, funcional i global, mitjançant
la
integració en el món laboral i entorn simulats d’empresa on l’alumne/a sigui
actiu en el seu propi aprenentatge dins d’una avaluació formativa, contínua,
global que permeti verificar el grau d’assoliment dels objectius i adaptar l’ajut
pedagògic a les característiques individuals dels alumnes dins de la diversitat
d’alumnat.
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