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PER QUÈ BATXILLERAT
AL CERVETÓ?
Benvinguts a l’Escola Cervetó!
L’Escola Cervetó i, especialment, l’Equip de Batxillerat, ens complau
compartir el nostre Projecte Educatiu que de ben segur us engrescarà!

ÀMPLIA
OFERTA
D’ITINERARIS
(més de 30)

3ª POSICIÓ de
723 CENTRES a
CATALUNYA
PAU 17-18

REFORÇOS
ENTRE EL 30 i
40% MATÈRIES
(tardes)

PLANIFICACIÓ I
ORGANITZACIÓ
DE L’ESTUDI

TUTORIA
INDIVIDUAL I
DE MODALITAT

100%
APROVATS A
LES PAU

Metodologia
Formem a l’alumnat per ser competent, per a que pugui posar en pràctica
de manera integrada aquells coneixements adquirits, aptituds i trets de la
personalitat que permeten resoldre situacions diverses.
El fet de ser competent exigeix més que la simple adquisició de
coneixements i habilitats. La nostra metodologia es basa en la metacognició,
la taxonomia de Bloom, el pensament crític i creatiu i l’aprenentatge
significatiu i contextualitzat.

Itineraris
Oferim més de 30 itineraris curriculars que faciliten que l’alumnat pugui tenir
una oferta variada per després escollir els seus futurs estudis vocacionals.
El procés de tria està guiat per la Cap d’Estudis en el mes de juliol abans de
l’inici del curs escolar.

Planificació i Orientació a l’estudi
El procés de com estudiar i quan fer-ho és guiat pel professorat. Es prepara
tant a nivell de classe, com de tutoria grupal i en sessions individualitzades a
les tardes.

Millora de nota
L’alumnat pot presentar-se cada trimestre a millorar nota de totes les
matèries que vulgui i, sempre, se li conserva la nota millor que hagi
obtingut.

Classes de Reforç
S’ofereixen classes de reforç de llengües i matemàtiques per a tots aquells
alumnes que necessitin més seguretat i pràctica en el seu contingut pel propi
professorat de l’escola a la tarda.

Impartim algunes matèries en anglès, utilitzant una metodologia de pràctica
intensiva de l’expressió oral i de l’expressió escrita.

Diploma Dual Batxillerat

S’ofereix la possibilitat de cursar el Batxillerat Nord-americà, High School,
per tal d’obtenir la doble titulació del Batxillerat.
Informeu-vos!

SOL·LICITEU ENTREVISTA PERSONALITZADA AMB
LA CAP D’ESTUDIS DE BATXILLERAT

Isabel de Villena, 39-46
08401 Granollers (Barcelona)
www.cerveto.com
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