Parlem del teu itinerari
EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA
__
BATXILLERAT

COL·LEGI
SANT MIQUEL
DELS SANTS
DE VIC.

Persones i coneixement. Són els dos grans eixos
sobre els quals gira el nostre Horitzó 2030, la línia
estratègica dels propers deu anys que ja hem
començat a desplegar. Volem contribuir a la
consecució dels 17 Objectius pel Desenvolupament Sostenible (ODS) de L’Agenda 2030 i amb
una cura molt especial a l’assoliment de l’Objectiu
4, dedicat a l’educació.

SECUNDÀRIA
I BATXILLERAT

El nostre objectiu últim és formar persones
íntegres, de mentalitat oberta, solidàries i emprenedores. Persones que vegin en la recerca una de
les fonts per fer un món millor, més humà i més
pacífic i que vetllin per la salut del planeta.

El teu itinerari comença aquí.

Crea’l

EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA
SANT MIQUEL
DELS SANTS

CIENTÍFIC

SOCIAL

TECNOLÒGIC

HUMANÍSTIC

PROFESSIONAL

1.
Creiem en la personalització de
l’aprenentatge.

2.
Família, estudiant i docents fem
un equip.

3.
Donem continuïtat al procés
educatiu: de 3 a 18 anys.

4.
Creem entorns d’aprenentatge
que ajuden l’estudiant en el seu
procés de maduresa i autonomia.

5.
Promovem projectes interdisciplinaris i cooperatius.

6.
Afavorim la participació, el treball en equip i la presentació de
resultats.

7.
Fem projectes de creativitat,
acció i servei (CAS)

8.
Desenvolupem activitats fora
del centre per interactuar amb
l’entorn: sortides culturals i
esportives, intercanvis lingüístics
i culturals, viatges d’estudis i
Erasmus+.

9.
Posem èmfasi en el coneixement i l’experimentació en l’Art,
la Ciència, les Humanitats, la Comunitat, la Recerca i la mirada
Internacional.

10.
Som escola Multilingüe. Promovem el coneixement de l’anglès,
el francès i l’alemany i ho fem
amb projectes, auxiliars de
conversa, visites d’estudiants
del MIT i matèries d’enfocament
internacional: Europe Project,
World Summit i World News. Tenim Escola d’idiomes i preparem
pels exàmens de Cambridge.

11.
Incentivem el desenvolupament
de la mentalitat internacional
en un context global. Ajudem a
adquirir la capacitat d’examinar
qüestions de caràcter local,
global i intercultural, d’entendre
i apreciar els punts de vista i les
visions del món i implicar-s’hi.

12.
Anem més enllà de l’educació
formal: el menjador, l’Escola
d’idiomes, la robòtica, la biblioteca, les activitats CAS i les
sortides formen part del projecte
pedagògic.

13.
A 4t, oferim els itineraris científic, tecnològic, social, humanístic
i professional.

EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA
SANT MIQUEL
DELS SANTS

GRUPS

_3 línies per nivell
_Matèries instrumentals en
grups reduïts
_Laboratori setmanal de biologia, física i química i tecnologia,
en grups reduïts
_Equips de 5 tutors per nivell

HORARIS LECTIUS

_Matí de 8.30h a 14.00h
_Tarda: de 15.00h a 17.00h.
_2 tardes lliures

MÉS ENLLÀ DE
L’EDUCACIÓ FORMAL

_Tardes

MATÈRIES COMUNES
1r

2n

3r

4t

Català

Català

Català

Català

Castellà

Castellà

Castellà

Castellà

Anglès

Anglès

Anglès

Anglès

Europe Project

World News

World Summit

Speaking

Ciències Socials

Ciències Socials

Ciències Socials

Ciències Socials

Religió

Religió

Religió

Religió

Música

Música

EVIP
Educació Física

EVIP
Educació Física

Educació Física

Educació Física
Matemàtiques

Matemàtiques

Matemàtiques

Matemàtiques

Tecnologia

Tecnologia

Tecnologia

Ciències Naturals

Ciències Naturals

Biologia
Física i Química

Projectes

Projectes

Projectes

Projecte de Recerca
ITINERARIS
CIENTÍFIC
TECNOLÒGIC
PROFESSIONAL
HUMANÍSTIC
SOCIAL

Biologia i Geologia
Física i Química
Física i Química
EVIP Tècnic
Informàtica
Tecnologia
Llatí
Cultura Clàssica
Economia
Filosofia

MATÈRIES OPTATIVES
Alemany I

Alemany II

Alemany III

Alemany IV

Francès I

Francès II

Francès III

Francès IV

Dibuix i creació

Art i arquitectura

Imatge i comunicació

EVIP artístic

Introduction
to programming I

Introduction
to programming II

Introduction
to programming III

Música
Qualsevol matèria dels altres
itineraris

MÉS ENLLÀ DE L’EDUCACIÓ FORMAL
Escola d’idiomes: KET, PET, FCE, CAE
Biblioteca: Club de lectura, converses en anglès
Programes: Amb tu! i Jo et cuido!
Club de robòtica: First Lego League

BATXILLERAT
SANT MIQUEL
DELS SANTS
UNIVERSITAT

PAU

CIÈNCIES

HUMANITATS

TECNOLOGIA

CIÈNCIES
SOCIALS

1.
Fem seguiment individualitzat a
través de tutories.

2.
Família, estudiant i docents fem
un equip.

3.
Donem continuïtat al procés
educatiu: de 3 a 18 anys.

4.
Promovem una educació rigorosa i integral.

5.
Donem valor a la recerca. Tenim
recerca adscrita en centres d’investigació externs.

6.
Som escola Multilingüe. Promovem el coneixement de l’anglès,
el francès i l’alemany i ho fem
amb auxiliars de conversa i visites d’estudiants del MIT. Tenim
Escola d’idiomes i preparem pels
exàmens de Cambridge, l’Institut
Français i el Goethe Institut.

7.
Incentivem el desenvolupament
de la mentalitat internacional
en un context global. Ajudem a
adquirir la capacitat d’examinar
qüestions de caràcter local,
global i intercultural, d’entendre
i apreciar els punts de vista i les
visions del món i implicar-s’hi.

8.
Anem més enllà de l’educació
formal: el menjador, l’Escola
d’idiomes, la robòtica, la biblioteca, les activitats CAS i les
sortides formen part del projecte
pedagògic.

9.
Oferim diversos itineraris tant de
les modalitats de ciències
i tecnologia, com de les
modalitats d’humanitats
i ciències socials.

10.
El 95% dels estudiants superen
les proves de PAU i accedeixen
a la Universitat.

11.
Assessorem per programes
d’ampliació d’estudis: Bojos per
la ciència, Joves i ciència, Centres de recerca, proves Cangur i
Estades a l’empresa.

BATXILLERAT
SANT MIQUEL
DELS SANTS

GRUPS

_3 línies per nivell
_Grups flexibles
_Laboratori setmanal de biologia, física, química i tecnologia,
en grups reduïts
_Equips de 4 tutors per nivell

MODALITATS

_Ciències i Tecnologia
_Humanitats i Ciències Socials

HORARIS LECTIUS

_De 8.30h a 15.00h

MÉS ENLLÀ DE
L’EDUCACIÓ FORMAL

_Tardes

MODALITATS I MATÈRIES
BATXILLERAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA
1r

BATXILLERAT D’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

2n

MATÈRIES COMUNES

1r

2n

MATÈRIES COMUNES

Ll. Catalana i Literatura

Ll. Catalana i Literatura

Ll. Catalana i Literatura

Ll. Catalana i Literatura

Ll. Castellana i Literatura

Ll. Castellana i Literatura

Ll. Castellana i Literatura

Ll. Castellana i Literatura

Ll. Anglesa*

Ll. Anglesa*

Ll. Anglesa*

Ll. Anglesa*

Filosofia

Història de la filosofia

Filosofia

Història de la filosofia

Ciències món contemp.

Història

Ciències món contemp.

Història

Tutoria

Tutoria

Tutoria

Tutoria

Educació Física

Educació Física

Religió

Religió

*Opció de cursar anglès nivell avançat
MATÈRIES DE MODALITAT

MATÈRIES DE MODALITAT

Matemàtiques

Matemàtiques

Llatí

Llatí

Biologia

Biologia

Matemàtiques aplicades

Matemàtiques aplicades

Química

Química

Hist. Món contemporani

Geografia

Física

Física

Literatura Castellana

Literatura Catalana

Dibuix Tècnic

Dibuix Tècnic

Economia

Història de l’art

Tecnologia Industrial

Tecnologia Industrial

Economia de l’empresa

Economia de l’empresa

MATÈRIES ESPECÍFIQUES

MATÈRIES ESPECÍFIQUES

Ll. Francesa

Ll. Francesa

Ll. Francesa

Ll. Francesa

Ll. Alemanya

Ll. Alemanya

Ll. Alemanya

Ll. Alemanya

Psicologia

Sociologia

Psicologia

Sociologia

Ciències informació

Intro. cultura audiovisual

Ciències informació

Intro. cultura audiovisual

Estada a l’empresa
TREBALL DE RECERCA

Estada a l’empresa
TREBALL DE RECERCA

MÉS ENLLÀ DE L’EDUCACIÓ FORMAL

MÉS ENLLÀ DE L’EDUCACIÓ FORMAL

E. Idiomes Anglès (FCE, CAE) Francès i Alemany

E. Idiomes Anglès (FCE, CAE) Francès i Alemany

Reforç de matemàtiques, física i química

Reforç de matemàtiques aplicades

Club de robòtica: First Lego League

Club de lectura en català i anglès

Club de lectura en català i anglès

Projecte de periodisme «Junior Report»

BATXILLERAT
INTERNACIONAL ®

El Col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic és el primer centre de tota la Catalunya Central acreditat
per impartir el Batxillerat Internacional® (IB).
Els estudiants de batxillerat de Sant Miquel tenen
la possibilitat de cursar, de forma integrada, el
Batxillerat estatal (LOMCE) i el Batxillerat Internacional®.

SANT MIQUEL
DELS SANTS

L’IB® són estudis homologats internacionalment
i reconeguts per la majoria d’universitats del món.
Compten amb la garantia de rigor de l’organització
internacional i principalment són avaluats mitjançant correcció externa. UNIVERSITAT

PAU

CIENTÍFIC

BIOSANITARI

INTERNACIONAL

SOCIAL

CIÈNCIES
(LOMCE)

HUMANITATS
(LOMCE)

EMPRESA

TECNOLOGIA
(LOMCE)

CIÈNCIES
SOCIALS
(LOMCE)

1.
Fem seguiment individualitzat a
través de tutories.

2.
Família, estudiant i docents fem un
equip.

3.
Donem continuïtat al procés educatiu: de 3 a 18 anys.

4.
Promovem una educació rigorosa i
integral.

5.
Donem valor a la recerca. Tenim
recerca adscrita en centres d’investigació externs.

6.
Som escola Multilingüe. Promovem el coneixement de l’anglès,
el francès i l’alemany i ho fem
amb auxiliars de conversa i visites
d’estudiants del MIT. Tenim Escola
d’idiomes i preparem pels exàmens
de Cambridge, l’Institut Français i el
Goethe Institut.

7.
Incentivem el desenvolupament de
la mentalitat internacional en un
context global. Ajudem a adquirir la
capacitat d’examinar qüestions de
caràcter local, global i intercultural,
d’entendre i apreciar els punts de
vista i les visions del món i implicar-s’hi.

8.
Anem més enllà de l’educació formal: el menjador, l’Escola d’idiomes,
la robòtica, la biblioteca, les activitats CAS i les sortides formen part
del projecte pedagògic.

9.
Oferim diversos itineraris tant de les
modalitats de ciències i tecnologia,
com de les modalitats d’humanitats
i ciències socials.

10.
El 95% dels estudiants superen les
proves de PAU i accedeixen a la
Universitat.

11.
Assessorem per programes
d’ampliació d’estudis: Bojos per la
ciència, Joves i ciència, Centres de
recerca, proves Cangur i Estades a
l’empresa.

12.
Oferim doble titulació, una d’elles
homologada internacionalment, que
facilita l’accés a la majoria d’universitats del món.

13.
L’IB® compta amb la garantia de
rigor, tant pel procés educatiu, com
pel fet que l’avaluació és externa.

14.
Els estudiants es troben en un
entorn favorable a l’adquisició de
coneixement i i treballen en grups
reduïts.

15.
L’IB® presenta un currículum ampli,
equilibrat i interdisciplinari, que permet adquirir una visió integral i crítica del coneixement i que connecta
amb la realitat i les problemàtiques
d’un món globalitzat.

16.
Utilitzem metodologies i enfocaments d’aprenentatge que capaciten per a la indagació, la reflexió i
l’esperit crític i doten d’habilitats que
afavoreixen tant l’accés a la universitat com l’adquisició de coneixement al llarg de la vida.

17.
L’IB® permet obtenir un nivell alt
d’anglès i castellà en els dos anys
del programa i assolir una competència lingüística fluïda en dues de
les llengües més parlades del món.

BATXILLERAT
INTERNACIONAL ®
SANT MIQUEL
DELS SANTS

GRUPS

Integrats en els grups de batxillerat LOMCE

ITINERARIS

_Científic
_Biosanitari
_Social
_Empresa

HORARIS LECTIUS

_Horari adaptat a la selecció
d’itinerari

MODALITATS I MATÈRIES
MODALITAT CIENTÍFIC/BIOSANITARI

MODALITAT SOCIAL/EMPRESA
Teoria del coneixement
CAS: creativitat, acció i servei
Monografia
ESTUDIS DE LLENGUA I LITERATURA

Llengua i literatura castellana

Llengua i literatura castellana

Llengua i literatura catalana

Llengua i literatura catalana
ADQUISICIÓ DE LLENGÜES

Llengua anglesa

Llengua anglesa
INDIVIDUS I SOCIETAT

Empresa

Empresa

Història d’Espanya

Història

Història de la filosofia

Història de la filosofia
Història de l’art, Geografia o Literatura catalana
MATEMÀTIQUES

Matemàtiques: anàlisi i enfocaments

Matemàtiques: anàlisi i enfocaments
CIÈNCIES

Física

Física

Química

Química

Biologia

Biologia

Educació física

Educació física

MÉS ENLLÀ
DE L’EDUCACIÓ
FORMAL

D’acord amb l’objectiu 8 del nostre Horitzó 2030,
ens hem proposat oferir, de mica en mica, un model d’escola oberta a l’entorn, flexible i capaç d’incloure les diferents modalitats d’educació formal i
no formal, per facilitar el desenvolupament integral
de cada estudiant.

SANT MIQUEL
DELS SANTS
MENJADOR

CLUB DE ROBÒTICA

El menjador és un punt de trobada, un espai de reflexió pensat
perquè els estudiants hi accedeixin en funció dels seus horaris i
interessos. Està obert de 14.00h
a 16.00h i es pot escollir entre
més d’un menú. Tots els menús
estan revisats per un servei dietètic. Procurem que el menjador
sigui un espai d’acollida on les
converses i els jocs marquen un
to distès i agradable.

Tenim el nostre Club de robòtica.
Des de ja fa uns quants anys,
formem equips d’estudiants
interessats en la robòtica que
comparteixen el repte de preparar i participar en trobades com
la First Lego League.

BIBLIOTECA

ESCOLA D’IDIOMES

La nova biblioteca de l’escola ha
esdevingut un centre neuràlgic
amb activitat durant totes les
hores del dia. Hi conviuen, en
perfecte harmonia, grups de
conversa, moments de lectura,
nois i noies que estudien o fan
treballs i docents que preparen
classes. També s’hi dinamitzen
clubs de lectura en català o anglès i hi ha reunions d’estudiants
per a la millora del tractament
de gènere o promoure iniciatives
per cuidar el medi ambient. La
nova biblioteca ha impulsat un
canvi en les dinàmiques d’estudiants i docents que l’ha convertit
en espai de referència.

L’Escola d’idiomes complementa
l’educació curricular amb classes extraescolars que permeten
obtenir les titulacions oficials
dels diferents nivells d’anglès
a la University of Cambridge, a
l’Institut Français i al Goethe Institut. El Col·legi Sant Miquel és
centre preparador i examinador
de la University of Cambridge
i ofereix cursos adaptats a les
diferents necessitats :
_Classes de preparació dels exàmens KET, PET, FCE, CAE
_Cursos d’anglès intensius
d’estiu
_Classes d’anglès per a adults
_Certificació de Francès a l’Institut Français
_Certificació d’Alemany al
Goethe Institut

SERVEI DE
PSICOPEDAGOGIA

JO ET CUIDO!

AMB TU!

L’escola disposa d’un equip de
psicòlegs, psicopedagogs i educadors socials, que ens acompanya en la tasca docent i vetlla
pel seguiment de la diversitat,
de les capacitats i dels estils
d’aprenentatge, així com dels interessos i de les necessitats dels
estudiants. També assessora a
l’equip docent i a les famílies de
l’escola.

És una iniciativa que s’ha posat
en marxa amb la finalitat de
promoure el respecte per la
natura i el medi ambient amb la
implicació de tota la comunitat a
la incorporació d’hàbits sostenibles i respectuosos amb l’entorn.

Els canvis culturals, demogràfics
i ambientals han configurat un
món cada vegada més complex,
en el qual els joves hauran de saber-s’hi relacionar, comprendre
i buscar estratègies i solucions
adreçades al desenvolupament
sostenible i al benestar comú.
La comunitat de l’escola col·labora amb entitats en una relació
win-win, en la qual els estudiants
aprenen a donar i rebre.
A través de la iniciativa Amb tu!
l’escola s’uneix al corrent dels
centres educatius que entenen
que per aprendre a exercitar la
ciutadania de forma responsable
i compromesa, cal reflexionar,
però també practicar. Amb
tu! convida els estudiants de
l’escola a aprendre el significat
de ciutadania i a desenvolupar el
seu compromís cívic.

ESTIUS A SANT MIQUEL

SORTIDES CULTURALS,
INTERCANVIS I VIATGES

L’estiu és bon moment per deixar-se anar, aprendre llengües,
sortir o ampliar estudis.
I és per això que, en els darrers
anys, l’escola ha creat dinàmiques d’interès per a estudiants
i famílies. Com a continuació de
l’Escola d’estiu d’elpetitmiquel,
Estius a Sant Miquel ens proposa:
_Cursos intensius d’anglès
_Colònies a Catalunya en anglès
_Viatges i estades a l’estranger
_Programes d’ampliació d’estudis: Joves i ciència, Bojos per
la ciència, Treballs de recerca i
Estades a l’empresa.

Les sortides culturals, els
Erasmus+, els intercanvis amb
escoles de França, Alemanya
o Holanda i els viatges d’estudi
formen part del nostre projecte
pedagògic. És important que els
estudiants s’acostumin a sortir
de l’escola i de l’entorn més
proper per conèixer, entendre i
apreciar els punts de vista i les
diferents visions del món. D’aquí
que organitzem i promovem
sortides, intercanvis i viatges de
característiques ben diverses.

INTEGRACIONS DE
TRIMESTRE O
SEMESTRE ESCOLAR
A PAÏSOS DE PARLA
ANGLESA
Durant els estudis de secundària, oferim la possibilitat d’estudiar un trimestre o un semestre a
països de parla anglesa. És una
bona manera perquè els estudiants puguin practicar l’anglès en
situacions quotidianes.

SANT MIQUEL
DELS SANTS
EL NOSTRE
COMPROMÍS
AMB EL MÓN

El Col·legi Sant Miquel dels Sants, al llarg de més
de 150 anys d’història, ha viscut molts canvis polítics i socials. Des del segle XIX i al llarg del segle
XX el sistema educatiu s’ha anat adaptant a les
diferents circumstàncies històriques. En diferents
contextos, el nostre centre s’ha caracteritzat per
avançar-se als canvis i s’han redactat documents
que expressen un model d’escola sempre atenta al
futur de l’educació.
Aquest 2020 el nostre Col·legi ha començat a
desplegar l’Horitzó 2030, que recull la línia estratègica de l’escola dels propers deus anys. El nostre
Horitzó té dos eixos sobre els quals tot gira: les
persones i el coneixement. I al voltant d’aquests
dos grans eixos hi giren els entorns d’aprenentatge
i les estructures organitzatives. Quatre àmbits de
treball que es concreten en dotze grans objectius,
recollits al document Horitzó 2030.
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