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BATXILLERAT EXIGÈNCIA TREBALL  
RESPONSABILITAT ESFORÇ 

COOPERACIÓ SUPERACIÓ CONSTÀNCIA
 DEDICACIÓ PROXIMITAT IMPLICACIÓ 

CONFIANÇA ESPERIT RESPECTE 
BONDAT TOLERÀNCIA COHESIÓ 

EMPATIA

ARTS PLÀSTIQUES
I DISSENY

Inspira’t, expressa’t, crea i viu 
l’art en les aules especialitzades 
en fotografia, postproducció 
audiovisual, disseny i arts 
plàstiques. 

HUMANITATS I CIÈNCIES 
SOCIALS

La cooperació entre els companys, la 
proximitat amb el professorat i el treball 
constant et proporcionaran les eines 
per a obtenir tots els coneixements 
necessaris.

CIÈNCIES I 
TECNOLOGIA

La combinació entre teoria i pràctica 
et donarà la confiança per superar-te 
i afrontar futurs reptes. Experimenta 
en els laboratoris de biologia, 
química i física i matemàtiques.

Acompanyament personalitzat i continu amb tutoria i orientació acadèmica

EXTERIORS • Patis exteriors • Pista de Bàsquet • Pista de Vòlei • Pistes de futbol 
LABORATORIS • Matemàtiques • RoboLab • MediaLab • Biologia • Química • Física • Artlab
AULES ESPECIALITZADES • Estudi Fotogràfic • Espai Croma • Audiovisuals • Gimnàs • Música • Taller • 
Arts

Un Batxillerat orientat a l’alumne/a, 
a la preparació pels estudis superiors 
i a una projecció social i professional des de 
qualsevol de les modalitats de Batxillerat. 
Volem preparar homes i dones que siguin 
fonts, i no dipòsits.   

INSTAL·LACIONS INNOVADORES I TOTALMENT EQUIPADES

SERVEIS

CUINA 
PRÒPIA

TRANSPORT
COMARCAL

Possibilitat de realitzar viatges a 
l’estranger i projectes amb alumnes 
de diferents països d’Europa com 
França, Suècia, Anglaterra i Holan-
da. No volem només fer turisme, 
sinó conèixer l’essència d’allà on 
van. La llengua és un vehicle, però 
viatjar és veure altres realitats.

OBERTES AL MÓN
ORIENTACIÓ
ACADÈMICA

Tracte personalitzat amb l’objectiu 
d’enfocar la projecció professional 
de cada alumne segons les seves 
inquietuds. Acompanyament 
continu per avançar plegats. 
Realitzem jornades d’orientació 
amb antics alumnes, que ofereixen 
informació de primera mà. 

POTENCIEM L’ORATÒRIA 
DE TOT L’ALUMNAT

Exposar, compartir i debatre. Poten-
ciem l’expressió oral a través de 
lligues i clubs de debat. Creiem en 
l’oratòria com a eina bàsica per a 
transformar la societat actual.

ADMISSIONS

Sol·licita l’entrevista 
personal i la visita 
guiada trucant al:

93 778 09 94

WORKSHOPS, UN ESPAI
D’INNOVACIÓ PEDAGÒGICA
Durant la setmana, fora d’horari lectiu i 
del temari oficial, l’alumnat de Batxi-
llerat pot assistir voluntàriament als 
workshops. Un espai creat per l’equip 
pedagògic on pensar, proposar, crear, 
innovar, compartir, avançar i sentir-se 
protagonista. Alguns d’aquests work-
shops inclouen projectes professionals i 
sortides a l’estrenger.

TITULACIONS OFICIALS D’IDIOMES
L’Escola t’ofereix la possibilitat de presentar-te als 
exàmens oficials de Cambridge (FIRST and ADVANCED 
CERTIFICATE IN ENGLISH) en el mateix centre i també 
proporciona l’opció d’examinar-se del diploma d’estudis en 
llengua francesa (DELF). 

Helena Tarragó
Alumni 
estudiant International
Business a la UB

    “L’Escola m’ha ensenyat una de les coses que avui en dia 
es consideren més importants: la importància dels idiomes. 
Em va donar l’oportunitat d’examinar-me del FCE, que no 

només m’ha servit per la carrera universitària, sinó 
que també em servirià per un futur pròxim.”

de l’alumnat de Batxillerat acaba a seva 
etapa escolar amb un títol oficial d’idiomes 
de nivell B2 (anglès i/o francès)70%

Elisabeth Tamarit
Alumni 
estudiant de Publicitat, 
Relacions públiques i 
Màrqueting a Blanquerna

    “El Daina m’ha ajudat a creure més en mi i m’ha 
donat una segona oportunitat. Vaig aprendre a viure des 
d’un punt de vista més positiu tot el que m’envolta. La 
bona relació entre el professorat i els alumnes em va 

facilitar molt l’entrada com a nova alumna.” 
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