CENTRE
LÓPEZ
VICUÑA
BATXILLERAT
MODALITAT CIÈNCIES
I CIÈNCIES SOCIALS
HORARI INTENSIU MATINS

Escola concertada
al teu costat

QUI SOM?

Som un centre concertat de tracte familiar que impulsa l’aprenentatge actiu i personalitzat. Una escola de les
Religioses de Maria Inmaculada, de referència al barri de l’Eixample, amb una ubicació excel·lent.

COM TREBALLEM?
Tots els alumnes comencen de nou. No hi ha
grups establerts d’etapes anteriors.

Una avaluació continuada que contempla
el dia a dia de l’alumne, el treball a l’aula i la
superació de proves escrites i orals que el
preparin per als estudis superiors.

Una única línia de batxillerat. Grups
reduïts a la majoria de matèries, afavorint la
metodologia personalitzada, que és l’èxit
del nostre batxillerat.

Treball de recerca orientat i acompanyat per
un tutor que en fa un seguiment molt proper.
Possibilitat que sigui cotutoritzat per programes
específics de la universitat.

Dos tutors per curs que garanteix el seguiment exhaustiu dels alumnes i millora la comunicació amb les famílies. Orientació per part
del tutor i la resta de professionals.
A través de l'aplicatiu informàtic les famílies
reben comunicacions diverses i accedeixen
a informació diària sobre l'assistència dels seus
fills.
Metodologia activa basada en la recerca,
en el treball col·laboratiu, utilitzant els recursos
tecnològics necessaris i desenvolupant les
competències del nostre alumnat.

Reforç de les habilitats comunicatives en
anglès, amb l’ajuda d’un auxiliar de conversa que treballa amb grups de 5-6 alumnes.

PAU

Orientació del batxillerat cap a la superació de
les PAU i/o l’accés a estudis superiors,
tant als alumnes com a les seves famílies.

DADES D’ALUMNES
100 %
100%
de graduació

aprovats a les PAU

Organització d'activitats i sortides durant el curs que fomenten
els valors i creixement personal dels alumnes. Projecte
voluntariat i tallers d'interioritat.

matèries curriculars
MATÈRIES COMUNES

PRIMER CURS

SEGON CURS

• Llengua catalana i literatura I
• Llengua castellana i literatura I
• Primera Llengua estrangera I
• Educació Física
• Filosofia
• Ciències del món contemporani
• Tutoria

• Llengua catalana i literatura II
• Llengua castellana i literatura II
• Primera Llengua estrangera II
• Història
• Història de la Filosofia
• Tutoria

TREBALL DE RECERCA

MATÈRIES DE MODALITAT
opció ciències

PRIMER CURS

SEGON CURS

• Química I
• Matemàtiques I
• Biologia I

• Química II
• Matemàtiques II
• Biologia II

MATÈRIES DE MODALITAT
opció ciències socials

PRIMER CURS

SEGON CURS

• Matemàtiques aplicades a les
Ciències Socials I
• Història del Món Contemporani
• Literatura Universal o Economia
de l’Empresa I (opcional)

• Matemàtiques aplicades a les C.
Socials II
• Geografia
• Història de l’Art o Economia de
l’Empresa II (opcional)

MATÈRIES ESPECÍFIQUES
PRIMER CURS

SEGON CURS

• Segona llengua estrangera I
• Psicologia
• Religió
• Estada a l’Empresa
• Voluntariat

• Segona llengua estrangera II
• Sociologia
• Religió
• ActiBAT!: Tecnificació esportiva

CENTRE
LÓPEZ VICUÑA
GRUPS REDUÏTS
DOS TUTORS PER CURS
SEGUIMENT PERSONALITZAT
METODOLOGIA I AVALUACIÓ CONTINUADA
PREPARACIÓ PER ESTUDIS SUPERIORS
TREBALL EN VALORS I CREIXEMENT PERSONAL

vols més informació?
Per qualsevol aclariment
envia un correu electrònic a
direccio@lopezvicu.info
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Passeig de Gràcia, Plaça Catalunya o Arc de Triomf
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Línia 4 (Girona), just davant del centre.
Línies properes: Línia 2 (Tetuan), Línia 3 (Passeig de Gràcia) i
Línia 5 (Verdaguer)
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Visita la nostra web:
www.lopezvicu.info
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Concerta una entrevista
personalitzada
93 487 65 94
direccio@lopezvicu.info

