A l’Institut Carles Vallbona participaràs en…









Tallers d’antropologia i evolució humana
Activitats al Servei de Microscopia de laUAB
Visita a la Cambra de control de contaminació atmosfèrica
Taller de l’Espectre electromagnètic
Taller de biotecnologia i enginyeria genètica
Recorreguts geològics
Fem Química a la UAB
Taller de matèria lluminosa











Projecte “Dones i filosofia”
Acte commemoratiu del bombardeig de Granollers
Rutes literàries guiades
Visita a l’arxiu Joan Maragall- Biblioteca de Catalunya
Jornades de literatura de la Universitat de Barcelona
Premi Sambori de narrativa d’Òmnium Cultural
Premi Pissiganya de poesia d’Òmnium Cultural
Taller de poesia-experiència
Sortides al Teatre a Barcelona i a Granollers, obres en
català i en castellà.
Dinamització de les lectures de castellà editant vídeos







Mini-olimpíades de programació
Projectes amb Arduino
Tallers al Tecnocampus de Mataró

Institut Carles Vallbona
Camp de les Moreres, 14
08401 Granollers
Telèfon: 938600021
https://www.iescarlesvallbona.cat
centre@iescarlesvallbona.cat

Institut Carles Vallbona

BATXILLERAT
Ciències i Tecnologia
Humanitats i Ciències Socials

Una aposta de futur!

EL BATXILLERAT

EL VALOR AFEGIT D’ESTUDIAR BATXILLERAT AL VALLBONA

curs 2018-2019

L’Institut Carles Vallbona ofereix les següents modalitats de batxillerat:
Ciències i tecnologia
La modalitat de ciències i tecnologia s’adreça a alumnes interessats per les
ciències experimentals, les matemàtiques, els estudis relacionats amb continguts
científics i sanitaris, el món dels processos tecnològics i dels materials,
instruments, aparells i màquines que s’utilitzen en la producció de béns i serveis.

Humanitats i ciències socials
La modalitat d’humanitats i ciències socials s’adreça a alumnes amb inquietuds
relacionades amb els estudis lingüístics i literaris, la filosofia, les manifestacions
culturals, les ciències socials, jurídiques, polítiques i econòmiques, la gestió i
administració pública, la comunicació, les relacions públiques, la publicitat, el
turisme i altres serveis d’oci.

Currículum de batxillerat
Matèries comunes:
Llengua Catalana i Literatura, Llengua Castellana i Literatura, Llengua
Anglesa, Educació Física, Filosofia, Ciències per al Món Contemporani,
Història de la Filosofia, Història, Treball de recerca.
Matèries de modalitat i específiques:*
Ciències i Tecnologia
Matemàtiques, Biologia, Física, Ciències de la Terra i medi ambient,
Química, Tecnologia industrial, Dibuix tècnic, Psicologia, Sociologia,
Millora del rendiment esportiu, Llengua francesa.
Humanitats i Ciències Socials
Matemàtiques aplicades a les ciències socials, Llatí,
Història del món contemporani, Economia, Economia de l’empresa,
Geografia, Història de l’art, Literatura Catalana, Literatura Castellana,
Grec, Psicologia, Sociologia, Millora del rendiment esportiu,
Llengua francesa.
*Oferim la possibilitat de cursar algunes d’aquestes matèries i altres
d’altres modalitats a l’Institut Obert de Catalunya (IOC).









Centre educatiu amb atenció preferent a la pràctica esportiva.
Participació en els premis de l’excel·lència del batxillerat.
Classes preparatòries per a les Proves d’Accés a la Universitat.
Foment de la recerca científica.
Participació activa en actes d’entitats i associacions de l’entorn.
Aula Virtual, ús de l’entorn Moodle.
Curs d’Iniciació a Tècnics d’Esports (CIATE).

TREBALLS DE RECERCA:





Cotutoria amb Universitats, empreses i entitats.
Participació i premis en concursos de treballs de recerca.
Realització de treballs de recerca en anglès o francès.
Possibilitat de fer una estada a l’empresa.

PLA DE LLENGÜES ESTRANGERES,

foment de l’ús de l’anglès i el
francès, Projectes Erasmus+ i Intercanvis lingüístics,
Auxiliar de conversa nativa d’USA, desdoblaments de grup per Grammar i
Speaking, acompanyament en la certificació B1 i B2, Writing Project en grups
reduïts, beca Cambridge School.

LA TUTORIA, seguiment

personalitzat dels alumnes des de la tutoria individualitzada, entrevistes periòdiques amb famílies per assessorament, orientació acadèmica i professional.
Tallers de desenvolupament personal: , regulació d’emocions, autoestima,
autoconeixement.
Xerrades d’universitats, trobada amb antics alumnes, visita al Saló de l’Ensenyament, Portes Obertes UAB, acompanyament en les Proves d’Accés a la
Universitat (PAU).

