
Batxillerat
científic i tecnològic | social i humanístic 

VOLEM EDUCAR UNA PERSONA AMB MADURESA INTEL.LECTUAL I HUMANA, CAPAÇ DE 
DISSENYAR UN PROJECTE PERSONAL DE VIDA QUE L’AJUDI A ESDEVENIR PARTICIPATIVA I 

SOLIDÀRIA EN EL MÓN QUE L’ENVOLTA

SANT VICENÇ DELS HORTS

bat



A Batxillerat treballem perquè cada alumne sigui una persona:Què volem?  Donant suport al procés d’aprenentatge.
Educant en la gestió d’emocions i revisant el 

propi procés personal.
Potenciant els hàbits saludables.
Educant la interioritat i la dimensió 

transcendent.
Apostant per la innovació pedagògica 

mitjançant projectes Interdisciplinaris a 1r de 
batxillerat en què es traballa en grups cooperatius.
Treballant en equip, aplicant habilitats socials i eines de gestió de 
conflictes.
Comprenent els elements clau de la nostra societat per tal de 
participar de forma compromesa i responsable.
Proposant els valors de l’Evangeli.

Com ho fem?

El treball de recerca és una matèria obligatòria en 
què l’alumnat ha de dur a terme un procés de recerca. 
A Salesians oferim la possibilitat de realitzar-lo en 
col·laboració amb la Universitat de Barcelona (UB) i 
la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 

Treball de Recerca cotutoritzat per la 
universitat:

• WORK & LEARN 
Adreçat a alumnes majors de 16 anys que a l’estiu 
vulguin fer pràctiques en empresa a UK durant 3 
setmanes. 

Com a escola salesiana, s’ofereix aquesta matèria 
de caire voluntari a fi de promoure el voluntariat i 
contribuir que l’alumne adquireixi hàbits de com-
promís personal.

Compromís social i voluntariat Experiències a l’estranger

1r de batxillerat 2n de batxillerat
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• ENTERPRENEURSHIP PROGRAMME
És una oportunitat única per participar a un concurs 
internacional a Rugby, UK, en què els alumnes crea-
ran un projecte d’emprenedoria en anglès.  
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salesians.santvicenc@salesians.cat

carrer Rafael Casanova 132
08620 Sant Vicenç dels Horts

(Barcelona)

Santvicenc.salesians.cat

I després del batxillerat?

Serveis que oferim al Batxillerat:

• Servei de bar – menjador.
• Servei d’Assessorament Psicopedagògic (SAPP)
• Servei de mediació.
• Departament Escola-Empresa.
• Grups de Pastoral
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Equips i instal·lacions:

• Aules digitalitzades i xarxa wifi per treballar amb 
ordinadors i tauletes personals.

• Plataforma virtual interactiva.
• Tallers professionals i laboratoris.
• Sala d’actes.
• Gimnàs.
• Amplies zones esportives i d’esbarjo.
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http://santvicenc.salesians.cat
https://santvicenc.salesians.cat/2019/02/04/don-bosco-reptejove-12/

