
Centre públic que es regeix pel pluralisme ideològic i 
religiós, en un clima de respecte per les opcions de ca-
dascú. I s’hi fomenten tres valors fonamentals: el crei-
xement personal, la convivència i la sostenibilitat.  

Entenem la millora continuada i la qualitat com una 
eina per a satisfer les expectatives de tota la comunitat 
educativa. 
 
El català és la llengua oficial del centre. L’alumnat ha 
de ser capaç d’expressar-se correctament tant en català 

com en castellà i tenir una competència adequada en 
llengües estrangeres dins d’un marc plurilingüe. 
 
Volem formar ciutadans capaços de viure, conèixer i 
integrar-se a la seva comunitat propera, així com al seu 
entorn geogràfic i sociopolític i, en darrere instància, al 

Món.  
Som un centre certificat segons la norma ISO 
9001:2008, centre d’excel·lència segons el model e2cat 
i amb un Pla estratègic de millora dels aprenentatges 
del nostre alumnat i millora de la relació amb l’entorn 
social, laboral, personal,...   

S U B T Í T U L O  D E L  S E M I N A R I O  O  E V E N T O  

Nombre del trabajo 

 

 

BATXILLERATS 
 
Humanitats 
Ciències socials 
Científic 
Tecnològic 

Tulipa s/n  
Llinars del Vallès, 08450  
Telèfon: 93 841 28 66  
institutgiola@xtec.cat  

web: institutgiola.cat            
  @institutgiola               
 

 

 Un percentatge molt alt d’aprovats  en la selectivitat 

 Batxillerat en tres anys pels alumnes amb més difi-
cultats 

 Acompanyament tutorial individual.  

 Incidir en la comunicació família – tutor – alumne. 

 Orientació i assessorament individualitzat dels futurs 
estudis: Universitat i Cicles de grau superior. 

 Possibilitat de tenir contacte amb el mon de l’empre-
sa  

 Promoció de l’excel·lència amb la participació en 
estades i concursos. 

 Publicació dels millors treballs de recerca. 

 Ús del moodle com a eina d’aprenentatge. 

 Un objectiu bàsic: Aconseguir donar la millor prepa-
ració a cada alumne per tal que se li obrin les portes 
del seu futur i estimular-lo perquè doni el màxim de 
si mateix. 

 Possibilitat de realitzar un viatge a Londres. 
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L’INSTITUT GIOLA                      

Un Institut amb 



El batxillerat Batxillerat modalitat d’humanitats i ciències socials Batxillerat modalitat ciències i tecnologia 

 
Proporciona una maduresa intel·lectual i 
humana, i també els coneixements i les ha-
bilitats que permetran dur a terme en el fu-
tur les funcions acadèmiques, professionals 
i socials amb responsabilitat i competència.  
Hi ha tres tipus de MATÈRIES 
 Matèries comunes: les mateixes per a 

tots els alumnes: Llengua i literatura 
Catalana, Llengua i literatura Castella-
na, Anglès, Filosofia i ciutadania, Edu-
cació física, Història per al món con-
temporani, Història de la filosofia i 
Història. 

 Matèries de modalitat (sis com a mí-
nim) 

 Matèries optatives, que l’alumne es-
cull d’entre totes les que el centre ofe-
reix, moltes de les quals són de moda-
litat. 

 

 
Organització 
Distribució: 2 cursos. Possibilitat de cur-
sar-lo en 3 anya 
Horari: Matins 
 

Més informació 
Web: Institutgiola.cat 
Correu electrònic: institutgiola@xtec.cat 
Telèfon: 93 841 28 66  

 @institut giola 

Treball de recerca 

Al llarg del primer i segon curs es realitzarà 
un treball de recerca, individual, i  tutoritzat, 
on l’alumnat haurà de posar en pràctica els 
continguts treballats en les diferents matèri-
es. La nota és el 10% de l’expedient. 

Estada a l’empresa 

Es facilitarà, de forma voluntària, la realitza-
ció d’una estada a l’empresa, amb l’objectiu 
de donar a conèixer a l’alumnat la realitat 
del món laboral, l’ajuda a orientar la tria 
dels futurs estudis superiors i pot ser útil en 

la realització del treball de recerca. 

PRIMER  / SEGON 

Bloc 1  Matemàtiques aplicades 

Llatí 

Bloc 2  Economia de l’empresa  

Literatura castellana/literatura catalana 

Bloc 3  Economia/Geografia   

Grec 

Bloc 4 Història contemporània/Història de l’art 

PRIMER  / SEGON 

Bloc 1  Matemàtiques  

Bloc 2  Biologia 

Tecnologia industrial 

Bloc 3  Química 

Dibuix tècnic 

Física Bloc 4  

Ciències de la Terra i Mediambient 

El batxillerat a l’Institut Giola 

Horari 
L’horari és de 8 a 2/4 de 3 cada dia. 
 
Característiques generals 
 L’equip de professors és un equip conso-

lidat i amb experiència 
 Els cada grup té un tutor i un cotutor per 

fer un seguiment més acurat de l’alum-
nat 

 Disposa de 3 famílies professionals  
 Orientació de l’alumnat perquè tots es 

presentin PAU, encara que vulguin fer 
Formació professional 

 Horari compacte dels alumnes que fan 
l’opció de fer-lo en tres anys 

 Les matèries s’oferiran sempre que hi ha-
gi un mínim d’alumnes. En cas contrari 
s’inscriuran a l’IOC i el centre en farà un 
seguiment. 


