


La nostra escola és un centre d’ensenyament de Batxillerat i cicles formatius, 
d’iniciativa social que s’ofereix a la societat amb la finalitat de promoure una 
formació integral dels seus alumnes, segons es defineix en el seu Projecte 
Educatiu. 
  
Fomenta  la voluntat d’apropar-se a l’alumne/a i a les seves famílies, per mitjà de 
l’acció tutorial, xerrades orientatives  i docència personalitzada.  
 
Presentem una oferta educativa, post obligatòria àmplia que possibilita diversos 
itineraris formatius. 
  
Motivem l’alumnat vers estudis superiors i/o formació contínua i alhora li facilitem 
l’accés al món laboral  amb la nostra borsa de treball. 
 
Apostem per la implementació de la llengua anglesa com a llengua vehicular. 
  
 
  

El nostre Centre està 
Certificat en el Sistema de 
Gestió de la Qualitat Norma 
ISO 9001:2008 Formació 
Professional i activitats no 
reglades. 
  

Què ens identifica? 

Entrevistes personals: Si esteu interessats en 
conèixer millor la nostra escola, podeu sol·licitar 
una entrevista personal amb un membre de 
l’equip pedagògic. Us explicarem en detall el 
nostre projecte educatiu, us acompanyarem a 
visitar les nostres instal·lacions i us assessorarem 
sobre el pla d’estudis més adequat.   

Material Informatiu: A la Secretaria del Centre podeu recollir més informació. 



Ús de l’anglès de 

forma transversal  

Docents experimentats en 

contínua formació 

Orientació acadèmica i 
professional 

Certificació en qualitat 

Formació de professionals 

amb alt nivell d’ocupabilitat 

Tutor personal 



Horari  
1r i 2n curs: Matí 
El batxillerat es realitzarà en dos anys acadèmics. 

Ser competent inclou sabers, destreses, 
iniciativa, responsabilitat, flexibilitat i actitud 

crítica. 
1. Competència comunicativa: Domini de llengües, tant oralment com per 
escrit, en múltiples suports i amb altres llenguatges, com a eina per a 
aprendre i per relacionar-se.  
 
2. Competència en gestió i tractament de la informació: Capacitats i 
destreses que permeten mobilitzar recursos per trobar, reunir, seleccionar i 
analitzar informacions procedents de fonts diverses.  
 
3. Competència digital:  Conjunt de capacitats derivades dels coneixements 
teòrics i pràctics bàsics de la societat de la informació, així com de les bones 
pràctiques.  
 
4. Competència en recerca: Aplicar un mètode lògic i raonable per trobar 
respostes a preguntes o per resoldre problemes rellevants.  
 
5. Competència personal i interpersonal: Conjunt de capacitats i destreses 
que permeten, l’autoconeixement i el coneixement dels altres. 
 
6. Competència en el coneixement i interacció amb el món: Comprensió i 
interacció amb la societat i el món, per tal de millorar. Construcció d’un 
sistema de valors propi, valoració crítica de les diferents manifestacions 
culturals i artístiques, evitant tota mena d’estereotips i prejudicis. 

Sortides acadèmiques 
Cicles formatius de grau superior són els que ofereixen la titulació de tècnic 
especialista en famílies professionals, com ara la sanitat, les activitats físiques i 
esportives, l’electricitat i electrotècnia, etc.  

Estudis universitaris que permeten obtenir la formació i titulació de 
graduat. Estudis en les branques de coneixement de ciències, de ciències 
de la salut i d’enginyeria i arquitectura.  



1r 2n 

Matèries comunes     

Llengua catalana i literatura  I i II 2h 2h 

Llengua castellana i literatura  I i II 2h 2h 

Llengua anglesa I i II 3h 3h 

Educació física I 2h   

Filosofia I 2h   

Història de la filosofia II   3h 

Història d’Espanya II   3h 

Ciències per al món contemporani 2h   

Matèria comuna d’opció     

Matemàtiques I i II 4h 4h 

Matèries específiques     

Segona llengua estrangera I i II (Francès) 2h 2h 

Psicologia  2h   

Sociologia 2h 

Estada a l’empresa   2h 

Una matèria del bloc de matèries d’opció no cursada     

Matèries de modalitat i específiques     

Ciències de la terra I i II 4h 4h 

Física I i II 4h 4h 

Biologia I i II 4h 4h 

Química I i II 4h 4h 

Dibuix Tècnic I i II 4h 4h 

Tecnologia Industrial I i II 4h 4h 

Modalitat de ciències i tecnologia 

A qui  

s’adreça  

A l’alumnat interessat per les ciències empíriques, les 
matemàtiques, els estudis relacionats amb continguts 
científicosanitaris, el món dels processos tecnològics i dels 
materials, instruments, aparells i màquines utilitzats en la 
producció de béns i serveis.  



Modalitat d’humanitats i ciències socials  

1r 2n 

Matèries comunes     

Llengua catalana i literatura  I i II 2h 2h 

Llengua castellana i literatura  I i II 2h 2h 

Llengua anglesa I i II 3h 3h 

Educació física I 2h   

Filosofia I 2h   

Història de la filosofia II   3h 

Història d’Espanya II   3h 

Ciències per al món contemporani 2h   

Matèria comuna d’opció     

Llatí I i II (Humanístic) 4h 4h 

Matemàtiques aplicades a les CCSS I i II (Social) 4h 4h 

Matèries específiques     

Segona llengua estrangera I i II (Francès) 2h 2h 

Psicologia  2h   

Sociologia 2h 

Estada a l’empresa   2h 

Una matèria del bloc de matèries d’opció no cursada     

Matèries de modalitat i específiques     

Economia d’empresa I i II 4h 4h 

Geografia II   4h 

Història del món contemporani I 4h   

Història de l’art II   4h 

Literatura catalana II   4h 

Literatura Universal I 4h   

A qui  

s’adreça  

A l’alumnat interessat per les humanitats (literatura, llengües 
clàssiques, art…) i les ciències socials i econòmiques 
(matemàtiques aplicades a les ciències socials, geografia, 
història, economia). Inclou tant estudis lingüístics i literaris, com 
socials, històrics, econòmics i empresarials. L’alumnat hauria de 
tenir un bon domini de l’expressió oral i escrita, com també de 
les tècniques de recollida i tractament de la informació. 



BATXILLERAT DUAL 
El programa Diploma Dual creat i desenvolupat per Academica Corporation 
prepara els estudiants per adquirir els millors nivells de competència en base a 
tres grans objectius: 
1. Immersió lingüística. Totes les assignatures i les relacions amb els professors 
s’estableixen en anglès des del primer moment. Adquisició d’un nivell bilingüe 
avançat. 
2. Immersió tecnològica. Domini del maneig de les tecnologies més avançades 
d’aprenentatge digital. 
3. Immersió personal. L’alumne adquireix responsabilitat i maduresa a l’hora de 
treballar, un alt nivell d’autonomia, aprenentatge de la gestió del temps, 
capacitat d’adaptació i flexibilitat per treballar en entorns diferents i 
multiculturals. 

• El batxillerat del país d’origen de l’alumne, de manera presencial. 
• El batxillerat dels EUA (High School Diploma), 100% online 



El Diploma Dual® es pot començar a 2n, 3r, 4t d’ESO o  
1r de batxillerat. 

L’alumne treballa des de casa amb l’ordinador i connexió a Internet. 
El Diploma Dual exigeix un nivell mitjà d’esforç similar a una activitat 
extraescolar: de 3 a 5 hores setmanals, depenent de les capacitats de l’alumne 
i el nombre d’assignatures que cursa. 

• El professor està disponible en un horari preesteblert a l’inici del programa. 
• Video conferències individuals, algunes de caràcter obligatori i d’altres de 

caràcter voluntari, a petició de l’alumne o del professor. 
• Live sessions programades. Activitats grupals de caràcter obligatori i 

voluntari. 
Aquestes activitats són molt importants per reforçar els coneixements, resoldre 
dubtes i millorar el nivell de fluïdesa oral. 



DOBLE 

TITULACIÓ 

Mes de 2.500m2 a la teva disposició 

• Beques generals i de mobilitat del Ministeri d’Educació, 
Cultura i Esport (MEC) 

 

• Beques excel·lència: El centre sempre ha tingut una 
vessant social i d’implicació important a la comunitat, per això 
conscients de la crisi econòmica i les dificultats de les nostres 
famílies volem ajudar els alumnes, amb un alt rendiment 
acadèmic, mitjançant les beques a l'excel·lència.   

    

Per tal de garantir l’èxit professional dels 
alumnes, el centre dóna una importància 

cabdal a la internacionalització, per la qual 
cosa realitzant qualsevol nivell educatiu podrà 
obtenir una titulació homologada d’anglès en 

tots el nivells educatius oficials. 

BEQUES 

Informa’t  



Nivells Educatius del centre: 
 
BATXILLERAT DUAL 
 
BATXILLERAT 
- Científic / Tecnològic 
- Humanístic / Social 
 

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ 
- Gestió Administrativa 
- Atenció a persones en  situació de dependència 
- Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural 
 

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR 
- Administració i Finances 
 
- Automatització i Robòtica Industrial  
- Educació Infantil 
 
- Ensenyament i animació socioesportiva 
- Integració Social 
- Màrqueting i Publicitat 
 

C/Alella, 51 
08016 Barcelona 
Telf.: 934080126 

a8037346@xtec.at 

www.santapau-pifma.com 

Click per més informació 

santapau.pifma 

santapau.pifma 

SANTAPAU.PIFMA 

https://www.santapau-pifma.com/formacion-profesional-online/
https://www.santapau-pifma.com/formacion-profesional-online/
https://www.instagram.com/santapau.pifma
https://www.facebook.com/santapau.pifma
https://www.youtube.com/channel/UCIHm7g85hPTqv7ZVWhrOaTg?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/santapau.pifma
https://www.instagram.com/santapau.pifma
https://www.youtube.com/channel/UCIHm7g85hPTqv7ZVWhrOaTg?view_as=subscriber

