
En aquesta etapa ajudem als nostr@s alumn@s 
a desenvolupar un esperit crític per fer front als 
reptes de la vida quotidiana, així com, encaminar-los 
cap al seu futur professional. 

 Oferim quatre itineraris de batxillerat: Humanístic, Ciències Socials, 
Ciències de la Salut i Tecnològic.

 La nostra proposta pedagògica inclou tradició i innovació, incorporant 
metodologies que afavoreixin el desenvolupament de les competències i la 
participació activa dels nostr@s alumn@s en el seu procés d’aprenentatge.

 El nostre Pla Integrat de de Llengües Estrangeres inclou matèries no 
lingüístiques i tallers en llengua alemanya. Potenciem la certificació dels 
nostr@s alum@s a través del Trinity College de Londres i a la Universitat 
de Cambridge. 

 MOS (Microsoft Office Specialist) titulació per reconèixer les habilitats 
ofimàtiques de l’alumn@.

 Apostem per l’excel·lència acadèmica oferint als nostr@s alumn@s 
tallers de consolidació i ampliació per tal de poder refermar les seves 
habilitats i coneixements. 

 Com a centre hem obtingut premis extraordinaris de batxillerat. 
Els resultats dels nostr@s alumn@s a les P.A.U garanteixen el seu 
accés a la Universitat.

 Possibilitat de continuar els estudis a través de Cicles Formatius de 
Grau Superior al nostre centre.

 Comunicació amb les famílies mitjançant la plataforma digital educativa 
Clickedu.
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En aquesta etapa contribuïm a la formació de l’alumn@  
per l’accés a la vida laboral dins un entorn professional 
i especialitzat. Oferim una excel·lent preparació en 
coneixements i habilitats per incorporar-se a estudis 
superiors o al món laboral.

 El nostre Pla Integrat de Llengües Estrangeres inclou matèries 
no lingüístiques i el seu projecte final. Potenciem la certificació 
dels nostr@s alum@s a través del Trinity College de Londres i a la 
Universitat de Cambridge. 

 Apostem per l’excel·lència oferint als nostr@s alumn@s tallers 
de consolidació i ampliació per tal de poder refermar les seves 
habilitats i coneixements. 

 Els nostres alumnes tenen accés a una àmplia borsa de treball 
per facilitar la seva inserció laboral.

 Comunicació amb les famílies mitjançant la plataforma digital 
educativa Clickedu.

  La nostra oferta educativa inclou:

• Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Sistemes Microinformàtics 
i Xarxes (LOE).

• Accés directe de Cicle Formatiu de Grau Mitjà a Cicle Formatiu 
de Grau Superior.

• Cicles Formatius de Grau Superior en Administració 
de Sistemes Informàtics en Xarxa, perfil professional 
Ciberseguretat (LOE) i d’Administració i Finances (LOE).

• Certificacions Cisco Networwing Academy Builds: Educació, 
capacitació tècnica i orientació en el desenvolupament 
professional de l’alumnat.

• MOS (Microsoft Office Specialist). Titulació per reconèixer les 
habilitats ofimàtiques de l’alumn@.

 La nostra proposta pedagògica inclou tradició i innovació, 
incorporant metodologies actives que afavoreixin el desenvolu-
pament de les competències i la participació del nostres alumnes 
en el seu procés d’aprenentatge.
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