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Els Batxillerats són un període clau en la formació acadèmica i 
personal de la majoria dels nois i noies que acaben els estudis de 
Secundària.

A Virolai plantegem una nova proposta de Batxillerat per donar respos-
ta, també en aquesta etapa, a la necessària transformació educativa.

Els trets singulars de la nostra proposta de Batxillerat integral impli-
quen un model de Batxillerat que, més enllà de la simple preparació per 
la incorporació a la Universitat, prepari els nois i noies de manera inte-
gral, per a la seva incorporació a un món global i en continu canvi en el 
qual els caldrà mantenir al llarg de la vida una actitud oberta i compro-
mesa i d’aprenentatge permanent, atenent les singularitats de l’Etapa 
del Batxillerat i al moment maduratiu de l’alumnat de 16 a 18 anys.

El nostre model, inspirat en el sistema educatiu anglosaxó, afegeix 
nous continguts i competències que fomenten l’aprofundiment en di-
ferents àmbits, la visió global i aplicada dels continguts, i també des-
perta la curiositat i la creativitat, fomentant un esperit crític, empre-
nedor i obert al món, que ajuda a la formació integral de l’alumnat.

La proposta de 
Batxillerat integral 
de Virolai
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Per educar 
persones integres

 La maduresa dels nois i noies de 16 a 18 anys fa que en aquest període 
prioritzem les competències vinculades a l’aprenentatge autònom i la 
planificació i organització que li caldran per continuar aprenent tant en 
l’entorn de futurs estudis com en la seva vida professional i personal. Així 
com consolidar les competències personals i interpersonals que comple-
menten la nostra proposta d’educació integral. 

Seran per tant competències prioritàries per aprendre a aprendre al 
llarg de la vida:
•  L’aprenentatge en context: Amb Propostes de treball autònom 

de l’alumnat més enllà de l’aula per consolidar, ampliar i reforçar 
l’aprenentatge.

•  La planificació, gestió i capacitat d’organització. Dissenyar i posar en 
pràctica plans de treball individual i en grup a mig i llarg termini.

•  L’esperit de Recerca i innovació. Treballem amb materials específics i, 
aplicant el mètode científic, desenvolupem la curiositat, la creativitat, 
l’esperit crític i el rigor. 

•  Competències comunicatives. Desenvolupar competències comu-
nicatives de manera transversal i aplicada, mitjançant la utilització de 
diferents llengües.

•  Competències digitals. Utilització de materials digitals com a usuari i 
com a creador de continguts.

•  Recerca i gestió de la informació. Utilització de diferents materials per 
treballar la recerca d’informació més enllà dels llibres de text, la síntesi 
de la informació i l’elaboració de llenguatge i pensament propi.

•  Aprenentatge autoregulat: Realització d’activitats que fomenten 
l’anàlisi i la reflexió sobre el propi procés d’aprenentatge que els porti a 
incorporar elements de millora. 

•  Les relacions personals i interpersonals. Mitjançant el Pla Personal 
consolidem estratègies d’autoconeixement i empoderament perso-
nal i fomentem els valors d’empatia i assertivitat en les relacions in-
terpersonals i els entorns de treball col·laboratiu.  

•  El coneixement global i la interacció amb l’entorn. Treballem en dife-
rents contextos culturals, en Projectes internacionals i de Solidaritat 
per tal d’afavorir l’obertura a altres realitats i els valors de la toleràn-
cia i de la solidaritat. 

•  L’educació per a la llibertat. L’Escola ha de crear un entorn que esti-
muli en l’alumnat la formació d’un criteri propi, l’exercici de la lliber-
tat responsable i l’esforç continuat per ser ells mateixos. Preparem 
l’alumnat per posar en pràctica, delimitar i aprofundir la seva llibertat 
d’acord amb el respecte i l’empatia.

Una Educació 
competencial
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•  Treballar matèries amb continguts aplicats i vinculats al món real i 
que preparin l’alumnat per als seus estudis posteriors i per a la seva 
vida professional. 

•  Formar-se en context amb estades, per a tot l’alumnat, en institu-
cions, empreses i centres de recerca que impliquin l’aproximació de 
l’alumnat a entorns d’aprenentatge reals vinculats a la seva opció de 
Batxillerat i a la seva orientació d’estudis i professional, tot  tenint 
present que es troben encara en el procés de decisió d’estudis su-
periors.

•  Desenvolupar el treball de Recerca que es treballarà a partir d’una 
formació en recerca específica. L’alumnat iniciarà el treball de re-
cerca tutoritzat per professors especialistes en l’àmbit del treball 
que es recomanarà que estigui vinculat a la modalitat de Batxillerat 
que hagin triat.

•  Possibilitar l’obtenció de diferents titulacions internacionals en 
l’àmbit de les llengües estrangeres. 

•  Reforçar la formació global i integral de l’alumnat perquè siguin jo-
ves compromesos a nivell social i arrelats al seu entorn.
•  Formació cultural - Projectes, xerrades i sortides
•  Solidaritat - Aprenentatge servei
•  Participació a la vida de l’Escola 

•  Establir un Pla específic d’Orientació Professional vinculat a dos 
grans eixos:
•  Pla Personal —Coneixement de les aptituds, interessos de cada 

alumne— Marca Personal
•  Informació professional treballada transversalment a les dife-

rents àrees i vinculada a les competències professionals
•  Incorporar un programa d’intercanvis internacionals vinculats a di-

ferents àmbits com l’estada a l’empresa i l’estada formativa.
•  Garantir en la línia de l’educació en la satisfactorietat una exigència 

diferencial que afavoreixi que tots els alumnes arribin al màxim de 
les seves expectatives d’acord a les seves aptituds i interessos. 

•  Mantenir el Pla de formació d’educació en valors per garantir la seva 
formació integral vinculant-lo a activitats del Pla d’Acció tutorial a 
primer i segon de Batxillerat .

Singularitats 
d’INNOBAT
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El disseny del Batxillerat estableix tres tipus de matèries:

•  Matèries Comunes, que contribueixen a la formació general de 
l’alumnat.

Les matèries comunes es distribueixen en els dos cursos i són:
•  Català
•  Castellà
•  Llengua estrangera
•  Filosofia
•  Història 
•  Educació física
•  Ètica 
•  Tutoria

•  Matèries de modalitat, que s’adscriuen als batxillerats següents:
•  Ciències i Tecnologia 
•  Humanitats i Ciències socials
•  Arts

•  Matèries optatives, singulars i pròpies de Virolai que complemen-
ten o amplien la modalitat triada per l’alumnat amb continguts apli-
cats i vinculats al món real i que preparen  l’alumnat per als seus 
estudis posteriors i per a la seva vida professional.

Organització

Disseny Batxillerat 



Tecnologia

•  Aquest itinerari s’adreça a l’alumnat que mostra interès per les tèc-
niques, coneixements i processos tant en l’àmbit de l’Enginyeria, 
com de les Ciències, de la Medicina, del Mediambient, etc.. Haurien 
de tenir habilitat per a la comprensió i utilització dels coneixements 
i unes mínimes aptituds gràfiques i motrius.

•  Les matèries que es cursen són, entre d’altres, Matemàtiques, Quí-
mica, Física, Dibuix tècnic, Tecnologia industrial... 

•  Aquest itinerari és adequat per accedir tant a carreres universi-
tàries de ciències pures i aplicades, Enginyeries i Arquitectures com 
a Cicles formatius de les especialitats d’Electricitat, Electrònica, 
Química, Imatge i So, Edificació i Obra civil.

Ciències

•  S’adreça a l’alumnat interessat i amb aptituds per les disciplines de 
Ciències de la Naturalesa i de la Salut, Matemàtiques, Química, Fí-
sica...

•  Les matèries que es cursen són, entre d’altres, Matemàtiques, Quí-
mica, Física, Biologia… 

•  Aquest itinerari permet accedir a totes les carreres relacionades 
amb l’àmbit cientificotècnic i de ciències de la salut (Biomedicina, 
Bioenginyeria,  Biotecnologia, Bioinformàtica…) i és adequada per 
cursar els Cicles Formatius de les especialitats de Sanitat, Química, 
Indústries alimentàries i Informàtica.

01
Modalitat ciències 
i tecnologia
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Ciències socials

•  És adequat per l’alumnat interessat en estudis de tipus social o 
econòmic.

•  Les matèries que es cursen són, entre d’altres, Matemàtiques apli-
cades a les ciències socials, Economia de l’Empresa, Geografia, His-
tòria del Món contemporani, Literatura catalana, Literatura caste-
llana, Fonaments de l’art i Literatura universal.

•  A partir d’aquest itinerari es poden cursar carreres com, Economia, 
Ciències empresarials, Història, Dret,  Periodisme i  permet  accedir 
a Cicles Formatius de les especialitats de Comerç, Administració, 
Hoteleria i Turisme.

Humanitats

•  Aquest itinerari està adreçat a alumnat interessat i amb aptituds 
per a les humanitats com Literatura, Llengües, Filosofia, Història...

•  Les matèries que es cursen són: Llatí, Literatura catalana, Literatura 
castellana, Fonaments de l’art, Geografia,  Història del món contem-
porani i Literatura universal.

•  Com a sortides universitàries poden accedir a les carreres de Filo-
logia, Filosofia, Geografia i Història, entre d’altres. Els Cicles Forma-
tius més adients són els de les especialitats d’Administració i Ser-
veis socioculturals.

02
Modalitat 
d’humanitats i 
ciències socials
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Arts plàstiques

•  Està adreçat a l’alumnat interessat en les arts plàstiques i el disseny, 
amb un fort component de creativitat i un domini inicial dels mitjans 
d’expressió artístics més habituals.

•  Les matèries que es poden cursar són Dibuix tècnic, Dibuix artístic, 
Cultura audiovisual, Fonaments de l’art, Disseny....

•  Aquest itinerari és adequat per cursar, com a sortides universi-
tàries, els estudis de Belles Arts, Disseny, Cinema i Mitjans audiovi-
suals, Creació i Producció digital, Periodisme Audiovisual, Disseny 
i Producció de Videojocs, i per accedir a Cicles Formatius de les es-
pecialitats de Disseny, Patronatge i també a estudis no reglats, com 
algunes branques artesanals.

Arts escèniques

Aquesta modalitat no es cursa actualment a Virolai

•  Està adreçat a l’alumnat interessat en les arts escèniques: Teatre, 
Música i Dansa.

•  Les matèries que es poden cursar són: Anàlisi musical, Anatomia 
aplicada, Arts escèniques, Cultura audiovisual, Història  de la mú-
sica i la dansa, Llenguatge i pràctica musical, Literatura universal, 
Literatura catalana i Literatura castellana. 

•  Aquest itinerari és adequat per cursar, com a sortides universi-
tàries, els estudis de l’Institut del Teatre, ESMUC... i per accedir a 
Cicles Formatius de les especialitats d’Animació cultural i també a 
estudis no reglats.

Veure annex 1. Organització de les matèries de Batxillerat en els 
dos cursos.

03
Modalitat d’arts
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Optatives competencials
Aquest programa complementa el batxillerat tradicional i incorpora, 
a 1r de Batxillerat, optatives de continguts vinculats al món real en un 
entorn més competencial i contextualitzat.

Modalitat de Batxillerat Àmbits Optatives

Transversal Treball de recerca Formació en recerca

Científic Recerca Reptes biomèdics 
Desafiaments 
científics i Límits i 
reptes de la ciència

Tecnològic Robòtica i 
programació

Tech Projects i 
Bigdata

Humanístic Llenguatge Periodisme

Pensament i 
Reflexió

Pensament Crític 
Psicologia

Social Emprenedoria/
Empresa

Marketing and 
Business

Dret Tu jutges

Artístic- Comunicació Comunicació Creació audiovisual 
Creació de Jocs 
Motors
Disseny i Muntatge 
d’Exposicions
Alleugera la música

L’alumnat dedica 9 hores setmanals en horari de matí a la realització 
de les optatives i una hora a la tarda per a la formació en recerca.

L’horari de classes es desenvolupa al matí, i a les tardes l’alumnat pot 
assistir a les tutories de professor, que seran obligatòries per a aque-
lles matèries no assolides a més de l’esmentada formació en recerca 
que serà de caràcter obligatori per a tot l’alumnat.

 
Estades Formatives
Oferim una formació en context amb estades per a tot l’alumnat en 
institucions, universitats, centres de Formació Professional, empre-
ses i centres de recerca que impliquin l’aproximació de l’alumnat a 
contexts d’aprenentatge reals vinculats a la seva opció de Batxillerat

04
El programa 
INNOBAT



• 1r 2n

Català 2 2

Castellà 2 2

Anglès 3 3

Filosofia 2 3

Tutoria 1 1

Història – 3

Ed. Física 2

Treball de Recerca 1

Projectes globals 2 –

Optativa 6 –

Estada empresa –

Modalitat 9 16

31 30
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05
Organització  
del currículum

i la seva orientació d’estudis i professional, tot tenint present que es 
troben encara en el procés de decisió d’estudis superiors

Modalitat de Batxillerat Propostes 

Científic Estades en centres de recerca

Tecnològic Estades en centres de recerca i 
empreses tecnològiques

Humanístic Estades en institucions culturals i 
universitàries 

Social Programes d’emprenedoria

Artístic- Comunicació Vinculació a diferents institucions 
culturals i mitjans de comunicació.

Per realitzar aquestes estades formatives hem establert convenis de 
col·laboració amb més de 70 empreses, institucions i centres de re-
cerca, entre els quals destaca el conveni amb els centres CERCA. La 
finalitat d’aquesta col·laboració és fomentar la curiositat i estimular 
l’aprenentatge de competències en altres contexts. En el cas dels cen-
tres CERCA, es tracta d’apropar a l’alumnat i al professorat les activi-
tats de recerca i el dia a dia en la carrera investigadora.

El programa 
INNOBAT



Modalitat 1r

Artístic Científic-Tecnològic Social Humanitats Modalitats

Dibuix artístic Matemàtiques Matemàtiques 
CCSS

Llatí Matèria de 
modalitat 
Obligatòria 
3 hores

Cultura 
Audiovisual

Química Economía/
Literatura 
Universal

Història 
Contemporània

Matèria de 
modalitat 1 
3 hores

Projectes 
artístics / 
Dibuix Tècnic

Biologia / Dibuix Tècnic Història 
Contemporània

Cultura i 
comunicació 
audiovisual

Matèria de 
modalitat 2 
3 hores

Optativa anual. Triar 1 de qualsevol modalitat

Disseny i 
Muntatge 
d’Exposicions

Desafiaments científics / Física Marketing and 
business

Literatura 
Universal

Optativa anual 
3 hores

Optativa trimestral. Triar una optativa Innobat per trimestre i un Projecte Innobat per trimestre

Reptes 
Biomèdics

Big Data Creació 
audiovisual

Tu jutges Alleugera la 
música

Optativa 
Innobat 
trimestral 
3 hores

Límits i reptes 
de la ciència

Tech Projects Periodisme Pensament 
Crític

Creació 
deJocs Motors

Projectes 
Innobat 
trimestral 
3 hores

Modalitats 2n 16 hores

Artístic Científic Tecnologic Social Humanitats Hores 

Fonaments 
d’Art

Matemàtiques Matemàtiques Matemàtiques 
socials 

Llatí 4

Dibuix Tècnic Biologia Dibuix Tècnic Literatura 
Castellana

Literatura 
Castellana

4

Cultura i 
comunicació 
audiovisual

Química Química Economia i 
organització 
d’empresa

Cultura i 
comunicació 
audiovisual

4

Disseny Física Física Geografia Literatura 
Catalana

4
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Treball de recerca 
El Treball de Recerca consta de dues fases. En una primera fase, que es 
realitza en el primer quadrimestre, l’alumnat rep una formació global 
en recerca i investigació. En una segona fase, a partir del segon quadri-
mestre i fins a la seva presentació, l’alumnat iniciarà el seu propi Treball 
tutoritzats pel professorat especialista en l’àmbit del treball que prefe-
rentment hauria d’estar vinculat a la seva modalitat de Batxillerat i que 
incorporarà estades en centres, universitats, institucions o empreses 
per realitzar la part pràctica
Per a la realització del Treball l’alumnat tria un tema sobre el qual sent 
curiositat o un problema a resoldre, o una qüestió sobre la que vol 
aprofundir, i aplica el mètode científic en un exercici rigorós i exigent, 
en el que desenvolupa la seva autonomia i la seva capacitat de planifi-
cació, de gestió i de creació de coneixement  així com la capacitat de 
comunicar i defensar els seus resultats. Per a assolir-ho compten amb 
recursos materials i humans de l’escola, així com amb la col·laboració 
de professionals, institucions i entitats externes. 
Aquesta activitat és fonamental per a l’adquisició de la competència en 
recerca.
A Virolai s’inicia a 1r de Batxillerat i s’acaba el primer trimestre de 2n. 

Estada a l’empresa
És una activitat optativa. L’alumnat pot realitzar una estada de 140 ho-
res en una empresa.
Proporciona a l’alumnat un contacte directe amb l’entorn professional i 
els ajuda a conèixer la realitat de l’empresa, la seva activitat, la seva orga-
nització i els recursos materials i humans. Aquesta estada esdevé un mo-
ment idoni per inserir-se en el món adult i treballar actituds i valors com 
la responsabilitat, el compromís, la iniciativa i l’actitud d’aprenentatge.
A Virolai comptem amb una xarxa de col·laboradors universitaris, 
centres de recerca i empreses, on els nostre alumnat pot realitzar les 
seves estades, sempre tenint en compte el perfil d’estudis posteriors. 
També oferim al nostre alumnat la possibilitat de realitzar les pràcti-
ques en un entorn laboral internacional, on poden millorar l’idioma 
i conèixer aspectes culturals que complementen la seva formació.

Aprenentatge basat en projectes
Som conscients de la importància de continuar treballant en projec-
tes interdisciplinaris, vivencials i en context amb el món universitari, 
empresarial i institucional alhora que cerquem contactes amb altres 
centres per treballar temes que vinculin l’alumnat amb el seu entorn i 
fomentin la recerca. L’ alumnat de 1r de Batxillerat dedica dues hores 
a la setmana a treballar temes com la felicitat, literatura comparada, 
oratòria, emprenedoria, actualitat científica i social.
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del Batxillerat



Mitjançant la Plataforma integral Clickedu i altres eines de l’entorn 
de Google Educator, espais d’ús exclusiu per l’alumnat de Virolai, po-
den continuar treballant des de casa els temes treballats a l’Escola, 
ampliar o reforçar coneixements i, el que és més important, establir 
contacte amb el professorat i tutors per resoldre dubtes, fer consul-
tes o participar als fòrums sobre temes docents o d’actualitat. 

Relació amb l’entorn i solidaritat
Som conscients de la necessitat de proporcionar al nostre alumnat 
l’oportunitat del coneixement del seu entorn amb profunditat, en tots 
els seus elements de diversitat cultural i econòmica, i educar en ell el 
sentit de la col·laboració, del compromís social i de la solidaritat.
És per això que l’Escola és membre i col·labora amb diferents organis-
mes com la UNESCO, la xarxa d’Escoles Sostenibles, a més de treballar 
en campanyes de col·laboració i ajuda humanitària amb escoles del món.
El foment i la valoració de la ciutadania europea és un dels reptes més 
importants en la formació de futurs ciutadans. L’Escola Virolai, cons-
cient d’aquest repte, participa activament en el Parlament Europeu 
Científic dels Joves i organitza intercanvis culturals i lingüístics amb 
escoles europees i de l’estat espanyol.

Comunicació i oratòria
A Virolai som conscients de la importància de les competències co-
municatives en les llengües que ens són pròpies i també en llengües 
estrangeres. És per això que el nostre alumnat amb els seus escrits i 
obres literàries en concursos literaris, d’oratòria i traducció en les tres 
llengües.
Treballem perquè tots el nostre alumnat en acabar el Batxillerat acre-
diti la seva competència en llengua anglesa amb l’obtenció del First Cer-
tificate de la Universitat de Cambridge i establim activitats d’ampliació 
i aprenentatge servei per l’alumnat amb nivell d’Advance i Proficiency. 
Comptem, també, amb la col·laboració d’auxiliars lingüístics nadius 
que treballen amb grups reduïts per millorar l’expressió oral del nos-
tre alumnat i, en col·laboració amb la Fundació Catalunya-La Pedrera, 
d’estudiants en pràctiques de prestigioses universitats americanes 
com ara el MIT (Massachussets Institute of Technology) que venen a 
realitzar el seu període de pràctiques a la nostra Escola.
Aprofitem totes i cadascuna de les possibilitats que se’ns presenten 
per promoure els intercanvis telemàtics i presencials amb altres països 
i que impliquen la utilització de l’anglès. En aquesta línia, oferim esta-
des a l’empresa a Anglaterra i intercanvis amb Dinamarca.

Aspectes rellevants 
del Batxillerat
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Col.laboració 
família-escola

 La tutoria

Un sistema per ajudar l’alumnat a assolir els seus objectius

•  Tutories de professor 
Són trobades a nivell individual o d’un petit grup d’alumnes amb el 
professor/a per resoldre dubtes o repassar els aspectes que siguin ne-
cessaris per a cadascun dels/les alumnes. 

•  Tutoria individual
El professor/a-tutor/a individual és l’encarregat d’orientar la formació 
de l’ alumnat que l’ha triat com a tutor/a individual. El tutor/a individual 
coordina la tasca educativa del Centre i de la família i recolza el Projec-
te personal de cadascun dels/les seus/ves alumnes. Mitjançant entre-
vistes individuals amb els seus tutelats/es i les seves famílies, estableix 
els objectius personals en els diferents àmbits.
En aquesta etapa treballem prioritàriament:
•  L’orientació professional, especialment l’autoconeixement de les 

seves aptituds per tal que, a partir d’aquí, amb una alta autoestima i 
capacitat de superació, l’alumnat es plantegi els seus reptes de futur.

•  La marxa acadèmica. 
•  L’assoliment i interiorització dels valors que els faran créixer com a 

persona.
•  L’àmbit de relació amb les persones del seu entorn, família i amistats.

 

La col·laboració entre les famílies i l’Escola s’estableix a dos nivells:
•  Entrevistes amb el tutor/a individual. En les entrevistes que manté 

amb les famílies, es concreta la col·laboració entre les famílies i l’Es-
cola per aconseguir els objectius comuns. D’aquí la importància de 
mantenir freqüents entrevistes amb els tutors per assegurar la conti-
nuïtat educativa entre la família i l’Escola. 

•  Reunions de famílies. Es duen a terme trimestralment i s’hi tracten 
temes generals d’àmbit acadèmic i formatiu. També es fan xerrades 
sobre temes d’interès comú per a les famílies.  

07
Un sistema per 
ajudar els alumnes 
a assolir els seus 
objectius
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Durant tots els estudis de Batxillerat, l’alumnat assessorat pel profes-
sorat centrat en la figura de l’orientador/a professional i ajudats pel 
tutor i la família, ha d’acabar de definir el seu futur. Segons els seus 
interessos i les seves aptituds, l’alumnat podrà triar si vol continuar 
estudis superiors entre les opcions: Universitat o Cicles Formatius.

El servei d’orientació professional treballa juntament amb els/les 
alumnes i el seu tutor/a individual. Facilita informació sobre els dife-
rents estudis posteriors a través d’entrevistes personals amb la per-
sona encarregada d’aquest servei i els ofereix, a més a més, una sèrie 
de recursos en xarxa a través de l’Aula Virtual i del web Unportal.cat. 
També organitza xerrades, l’assistència a sessions de Portes Obertes 
als centres d’estudis superiors i d’altres activitats.

Orientació 
professional

Al Batxillerat, el gabinet psicopedagògic, si es valora com a necessari 
per part dels tutors/es o de les famílies, fa un seguiment individual 
de l’alumnat per resoldre o orientar diferents aspectes acadèmics o 
educatius.

Recolzament 
psicopedagògic
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 L’avaluació en el Batxillerat es planteja com la valoració del progrés de 
l’alumnat de forma continuada i global i té present l’assoliment per part 
de l’alumnat dels objectius generals del Batxillerat i les competències de 
l’etapa. L’actitud mereix una consideració especial en l’avaluació, doncs 
fa referència a l’assoliment de les competències i valors propis del nostre 
Batxillerat.

La qualificació es realitzarà a partir de la valoració de projectes, proves 
competencials i treballs que posin en joc la seva capacitat d’aprendre de 
manera autònoma.

En finalitzar el 1r curs l’alumnat exposarà públicament el que ha après en 
una jornada de presentació de portafolis.

El nostre sistema d’avaluació preveu mitjans de recuperació i progrés per 
facilitar a l’alumnat  la possibilitat de millorar i poder iniciar el segon curs 
en la millor situació per assolir l’avaluació satisfactòria al final de l’etapa.

Les qualificacions són del 0 al 10 i van acompanyades d’una valoració de 
l’actitud.

L’avaluació

 A Virolai, el professorat es considera educador i, per això, tenim com a 
objectiu aconseguir que els nois i noies desenvolupin actituds i habilitats 
per a la vida. Som conscients del paper que el nostre exemple ha d’exercir 
per motivar el nostre alumnat i aconseguir que facin l’esforç necessari 
per assolir el seu rendiment satisfactori.

El professorat personalitza la nostra acció didàctica i l’adapta a la singu-
laritat de cadascun dels nostres alumnes. En aquesta etapa garantim una 
òptima preparació acadèmica i personal.

El professorat de Batxillerat de Virolai s’ocupa de la seva actualització 
professional i manté una actitud de recerca de tot allò que contribueixi a 
enriquir la seva qualitat docent. La seva dedicació es veu recompensada, 
any rere any, amb els resultats acadèmics del nostre alumnat i en el fet 
d’ajudar-los a assolir el seus objectius de futur.  

Creiem que l’educació de l’alumnat es veu facilitada si es troba en un en-
torn afectuós i motivador. Per això volem garantir que les relacions iner-
personals es basin en l’afecte, el respecte i la confiança.  

Volem crear a l’Escola un ambient cultural motivador que faciliti conèi-
xer diferents propostes culturals per enriquir la  vida del nostre alumnat.

Per això realitzem conferències, xerrades sobre diferents temes i visites 
culturals i viatges relacionats amb les matèries del curs o per conèixer 
altres cultures.

El professorat.  
Un ambient 
motivador i 
afectuós







La situació de Virolai ens permet disposar d’un entorn únic i d’unes 
instal·lacions modernes i adequades a les diferents situacions d’apre-
nentatge i d’esbarjo. Hi ha zones de treball individual, espais de reu-
nió i treball col·laboratiu, àgores, espais de descans, biblioteca-medi-
ateca, espais de robòtica, estudis de gravació i edició de vídeo, zona 
de cafeteria i terrassa a l’estil dels espais hub . 

Les aules de Batxillerat estan situades al nou edifici del pavelló espor-
tiu i estan equipades amb material informàtic i connexió a internet. 
l’alumnat té ordinador personal que facilita el treball en xarxa i l’apre-
nentatge autònom.

Disposem de servei de menjador amb cuina pròpia que pot utilitzar 
l’alumnat de Batxillerat, ja que s’adapta al seu  horari  i a les necessi-
tats i característiques de l’alumnat d’aquesta edat.

L’Escola ofereix un ampli ventall d’activitats extracurriculars: esports, 
idiomes, música, dansa, teatre i programació-robòtica, en les quals 
l’alumnat de Batxillerat pot participar.

08
Infraestructura i 
localització

Dossier Informatiu Els Batxillerats Curs 2023-24 Escola Virolai  |  23

La intenció d’aquest dossier no és una altra que poder presentar 
breument els Batxillerats a Virolai.

Podeu venir a visitar-nos: estem a la vostra disposició per ense-
nyar-vos les nostres instal·lacions, aclarir-vos qualsevol dubte o 
ampliar-vos aquesta informació.

VIROLAI ESCOLA
C/ Ceuta s/n
O8032 Barcelona
Telèfon: 93 284 63 43
Fax: 93 284 64 58
www.virolai.com
virolai@virolai.com



Virolai PETIT
C/ Escorial, 210  
Tel. 932 849 944
08024 Barcelona  

Virolai GRIMM
C/ Sant Quintí, 19  
Tel. 934 366 162 
08026 Barcelona  

Virolai ESCOLA
C/ Ceuta s/n
Tel. 932 846 343
08032 Barcelona

Virolai REINA ELISENDA
C/ Olot, 18
Tel. 932 844 080
08024 Barcelona

Centres Concertats pel 
Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya

virolai@virolai.com

www.virolai.com

Junts per ajudar a créixer


