TULAS AL ED

EGREV
BATXILLERAT

LA
NOSTRA
PROPOSTA

VERGE DE LA SALUT
CREIXEM TOTS JUNTS

QUI SOM?
El Col·legi Verge de la Salut és un centre de tradició centenària, arrelat
a Sant Feliu de Llobregat i que promou una educació personalitzada
basada en valors humans i cristians.
Per això, apostem per una formació integral de qualitat, acompanyant
l’alumnat en la construcció del seu projecte de vida en un món
canviant.
Potenciem la curiositat com a impulsora de l’atenció i de
l’aprenentatge, treballant amb diferents ritmes, desenvolupant el
pensament crític, la innovació i la creativitat.
El nostre alumnat és protagonista del seu propi procés d’aprenentatge,
basat en una metodologia experiencial, motivadora, competencial i
significativa.

EDUQUEM PERSONES
Acció tutorial individualitzada
Orientació acadèmica i personal
Formació integral que prepara per a la vida

AJUDEM A APRENDRE
Assoliment de l'excel·lència educativa
Apenentatge sòlid fruit de l'exigència i esforç diaris
Sortides i activitats que complementen el currículum
Orientació a les proves d'accés a la universitat (PAU) i
cicles formatius de grau superior (CFGS)

CREIXEM PLEGATS
Aprendre a conèixer-se i a acceptar-se a si mateix, a
conviure amb els altres i a respectar l'entorn
Desvetllar la sensabilitat i l'empatia

EL NOSTRE PROJECTE EDUCATIU
Potencia, des dels diferents àmbits, el treball basat en una pedagogia
activa, pràctica, de bon fer, amb exigència i amatent als canvis.
A través d’una relació cordial i propera, acompanyem el nostre alumnat
en el procés de creixement perquè assoleixi habilitats i competències
que l'ajudin a ser emprenedor, obert als canvis i compromès amb el
món.
L'alumnat esdevé protagonista del seu propi aprenentatge i és l'eix del
nostre projecte educatiu.

Biblioteca

Batxillerat dual
Llengua anglesa
Llengua francesa (opció a títol DELF)

Escola en clau de pastoral
Campanyes solidàries
Pla Català de l'Esport

Tutories de sensibilització ambiental
Reciclatge i punt verd

Robòtica: Arduino
Tecnologia per l'aprenentatge
Projectes tecnològics

Convivència i mediació
Educació emocional

Departament d'orientació

Família i Escola
Acció Compartida

Estada a l'empresa

Col·legi VERGE DE LA SALUT
c. Constitució, 3 - 08980 Sant Feliu de Llobregat

XARXES SOCIALS

TARELLIXTAB STATILADOM

ITINERARI
TECNOLÒGIC

- Matemàtiques 1r i 2n
- Física 1r i 2n
- Tecnologia Industrial 1r i 2n
- Química 1r i 2n o Dibuix Tècnic 1r i 2n o Fonaments
d'electrònica 1r - Electrotècnia 2n

ITINERARI
CIENTÍFIC

- Matemàtiques 1r i 2n
- Química 1r i 2n
- Biologia 1r i 2n
- Física o Ciències de la Terra i del Medi Ambient 1r i 2n

- Matemàtiques CCSS 1r i 2n
- Economia d'Empresa 1r i 2n
ITINERARI
CIÈNCIES SOCIALS - Economia 1r i Història del Món Contemporani 1r
- Geografia 2n
- Lit. Castellana o Història de l'Art 2n
ITINERARI
HUMANITATS

ESPAIS
COMPLEMENTARIS

- Llatí 1r i 2n
- Lit. Catalana 1r i Història del Món Contemporani 1r
- Lit. Castellana 2n i Història de l'Art 2n
Patis
espaiosos amb
instal·lacions
esportives
- Matemàtiques
CCSS
1r i 2n o Economia
d'Empresa 1r i 2n
Teatre , auditori, sales polivalents, aula de música,
laboratoris, sales de tecnologia, aula de plàstica,
gimnàs i aula d'ordinadors

LECTIU

De 8.00 h a 14.30 h (1r BAT: dilluns de 16 h a 18 h)

BIBLIOTECA

De les 14.00 h a les 18.00 h

S E C R E T A R I A De les 9.00 h a les 13.00 h i de 15.00 h a les 18.00 h

AMPA

CUINA

ACTIVITATS

Servei de menjador amb cuina pròpia

Esdeveniments esportius
Conferències educatives
Oferta d'activitats EXTRAESCOLARS

Col·legi VERGE DE LA SALUT
c. Constitució, 3- 08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93 666 18 69 Fax 93 666 18 70
gestio@vergesalut.com
www.vergesalut.com

