Batxillerat
Avancem plegats

Entre la tradició
i la innovació,
Escola Puigcerver,
escola activa.

Batxillerat
Escola
Puigcerver

La missió de l’Escola
Puigcerver és formar alumnes
responsables i creatius,
potenciant l’autonomia,
l’esperit crític i instruint els
alumnes perquè -com a
futurs ciutadans de Catalunya
i inserits en un món
globalitzat -n’actualitzin els
valors culturals i ideològics.
Els nostres valors són: la
responsabilitat, l’autonomia, el
compromís, l’esforç i el respecte
als altres en un marc de
convivència i solidaritat.
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Què
fem?

1
Arts
plàstiques

Adreçat a persones interessades en els
fenòmens artístics, caracteritzats per la
sensibilitat, l'expressió i la creativitat; un
alumne amb inquietuds entorn del món
audiovisual, les arts gràfiques, el disseny,
el patronatge, els mitjans de comunicació, la publicitat, la producció i gestió
d'empreses del sector cultural o l'animació cultural i social.

Pendent de nova normativa

2
Humanitats
i ciències
socials

Adreçat a alumnes amb inquietuds
relacionades amb els estudis lingüístics i
literaris, la filosofia, les manifestacions
culturals, les ciències socials, jurídiques,
polítiques i econòmiques, la gestió i
administració pública, la comunicació,
les relacions públiques, la publicitat, el
turisme i altres serveis d'oci.

3
Ciència
i tecnologia

Adreçat a alumnes interessats per les
ciències experimentals, les matemàtiques, els estudis relacionats amb continguts cientificosanitaris i el món dels
processos tecnològics i dels materials,
instruments, aparells i màquines que
s'utilitzen en la producció de béns i
serveis.

Matèries comunes
Català, Castellà, Anglès, Ciències per al Món Contemporani, Filosofia, Història
de la Filosofia, Història, Educació Física, Treball de Recerca i Tutoria.

Matèries d’opció
Llatí, Matemàtiques, Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials,
Història i Fonaments de les Arts.

Matèries de modalitat

Organització
del curriculum...

Història del Món Contemporani, Grec, Història de l’Art, Literatura catalana,
Economia d’Empresa, Economia, Geografia, Biologia, Química, Física,
Tecnologia Industrial, Dibuix Tècnic, Ciències de la Terra i el Medi Ambient,
Cultura Audiovisual, Dibuix Artístic, Disseny.

Matèries específiques
Psicologia, Sociologia, Alemany, Francès, Estada en Empresa.

Com
ho fem?

Curriculums
personalitzats
No hi ha itineraris tancats,
els alumnes podem fer
una tria d’optatives
personalitzada

PROGRAMES
D’EXCEL·LÈNCIA

FORMACIÓ
COMPLEMENTÀRIA

Els donem a conèixer i animem a
participar en aquests programes
organitzats per diferents
institucions i activitats (URV,
Fundació la Pedrera...

Possibilitat de disposar d’hores
setmanals de consulta, repàs, reforç o
ampliació amb els mateixos professors
que imparteixen les matèries.

ACCIÓ
TUTORIAL

ORIENTACIÓ
UNIVERSITÀRIA

L’alumne/a és el protagonista i
l’atenció individualitzada és
rellevant en l’acció tutorial present
en tots els àmbits d’aprenentatge.

Tracte personalitzat per a enfocar la
projecció professional. Xerrades per part
de la majoria d’Universitats catalanes i
assistència a jornades de portes obertes.
Jornades d’orientació amb antics
alumnes.

GABINET
PSICOPEDAGÒGIC

ACTIVITATS DE
VOLUNTARIAT

Detecta i atén les necessitats
d’aprenentatge i de suport psicològic
més específiques de l’alumnat oferint
una atenció personalitzada.

Estem en contacte amb institucions locals
per a dur a terme aquestes tasques que
els proporcionen unes vivències molt
enriquidores.

LLENGÜES
ESTRANGERES

ESTADA
EN EMPRESA

Poden cursar dins del Curriculum o de
manera extracurricular: Francès i Alemany

Disposem d’una gran i variada borsa
d’empreses per dur a terme aquesta
matèria.

TREBALL
DE RECERCA

PREPARACIÓ ESPECÍFICA
DE LES PROVES PAAU

Poden escollir tema i tutor per aconseguir
la màxima motivació en la realització
d’aquesta matèria. Disponibilitat d’utilitzar
els laboratoris i tallers de l’Escola.
Conveni amb la URV per assessorar i
realitzar pràctiques.

Durant quasi bé un mes, els professors
dediquen les hores de classe NOMÉS a
preparar aquests exàmens. A més, fem
una xerrada d’orientació per part d’un
coach per a donar-los més eines de cara
a afrontar-les.

El Batxillerat és una etapa de dos
cursos, orientada a la preparació de
l’alumne/a per als estudis superiors,
amb l’adquisició de competències
personals i acadèmiques adequades
als seus futurs reptes.

Compromís social
Autonomia

Capacitat de
globalitzar continguts

Consciència global

BATX
Què
Què
potenciem?
potenciem?

Pensament crític

Habilitats comunicatives i
aprenentatge de les llengües

Esforç,
responsabilitat i rigor

a més
a més ...

Acompanyament
acadèmic

Activitats
específiques

Premis
externs

Des de la tutoria i amb el
suport de tota la comunitat
educativa s’acompanya
l’alumne/a, tant en el seu
procés d’aprenentatge com
en la tria de les sortides de
després del Batxillerat.

En cada modalitat es
programen activitats
específiques, per tal de
completar la dinàmica
acadèmica. A part, també es
realitzen les activitats
comunes pròpies del centre.

L’Escola potencia la relació
amb organismes externs
tot animant als alumnes a
la presentació dels Treballs
de Recerca a premis i
concursos d’organismes
externs.

Proves
Llengües estrangeres

Aula
virtual

Activitats de
cohesió de grup

L’Escola Puigcerver és seu de
les proves oficials de
Cambridge. Preparem els
alumnes per superar aquestes
proves, les d’alemnay i les
DELF de francès (B1)

Les noves tecnologies ens
permeten desplegar totes
les eines necessaries per
poder oferir formació a
distància i recursos en línia.

Les sortides i les acampades ajuden als alumnes a
completar la seva formació
i també a millorar les
dinàmiques de grup.

Serveis

Cuina
pròpia

Activitats
extraescolars

Proves
Cambridge

Preinscripció i matrícula
Sol·liciteu l’entrevista personal i la visita guiada
Truqueu al telèfon 977 75 69 31
Envieu un correu a secretaria@escolapuigcerver.cat
Consulteu la nostra web i les xarxes socials

c/ Astorga, 13
43205 Reus Baix Camp
Tel. 977 756931
secretaria@escolapuigcerver.cat
www.escolapuigcerver.cat
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