ACCÉS A LA UNIVERSITAT - SELECTIVITAT

La Selectivitat a l’Escola ISC
Des de l’any 1998 la nostra escola ha format centenars d’estudiants en el seu accés a la
Universitat, mitjançant la Selectivitat, una prova anònima i idèntica que garanteix al
màxim la igualtat d'oportunitats dels estudiants que s'hi presenten. L’escola els ofereix
una preparació eficaç, àmplia i exitosa, basada en petits grups de treball i un gran
nombre de recursos.

La formació
Escola ISC ofereix tres cursos al llarg de l’any acadèmic:




Un curs extensiu, entre octubre i juny, adreçat a estudiants que volen
compaginar-lo amb els seus estudis de 2n de Batxillerat; o bé que no han
estudiat mai les assignatures
Un curs intensiu, entre gener i juny, adreçat sobretot a estudiants de 2n curs de
CFGS; o bé que ja han estudiat aquestes assignatures prèviament
Un curs d’estiu, per als estudiants que volen presentar-se a la Selectivitat en la
convocatòria de setembre

La preparació compta amb un equip de professors especialitzats en la formació d’accés
a la Universitat, que dominen els temaris i el format de les proves, i que atenen totes les
demandes pròpies d’aquest tipus d’estudiant: motivació constant, manteniment d’hàbits
d’estudi, avaluació continuada i comunicació constant amb les famílies.

Els serveis del curs
El curs d’accés a la Universitat d’Escola ISC ofereix els següents serveis acadèmics:











Docència regular de totes les assignatures
Grups de fins a 10 persones (assignatures comunes) i 8 persones (assignatures
específiques) amb registre diari d’assistència
Material docent d’edició pròpia
Material d’avaluació i recursos complementaris
Avaluació contínua
Tres avaluacions-simulacions (desembre, febrer i maig)
Butlletins trimestrals de seguiment per a les famílies
Circulars informatives mensuals per a alumnes i famílies
Espai per a tutoria grupal i individualitzada
Informació actualitzada sobre el procés de matrícula

El calendari 2019-2020
Aquest és el calendari d’enguany:




Curs extensiu: presentació del curs: dilluns 30 de setembre de 2019, a les 17.30
hores; inici de les clases: 1 d’octubre
Curs intensiu: presentació del curs: divendres 17 de gener de 2020, a les 17.30
hores; inici de les clases: dissabte 18 de gener
Curs d’estiu: del 25 d’agost al 18 de setembre

L’horari
Escola ISC organitza el curs segons en els següents horaris:
Grup extensiu (tarda)

Grup intensiu (matí, tarda o dissabtes)

Altres serveis del curs
Altres assignatures no presents en aquests horaris tenen possibilitat d’organitzar-se en
funció de la demanda i de la disponibilitat dels professors:




Història de l’art
Literatura
Llatí o Grec

En aquests casos, consulteu a la Secretaria de l’escola: info@escolaisc.cat i 93.453.11.98.

Horari de Recepció i Secretaria
Dilluns a divendres, de 9 a 14 i de 15 a 18. Dissabtes de 9 a 12
Visites i entrevistes concertades trucant al 93.453.11.98
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Quadre resum de l’accés a la Universitat 2020

Alguns enllaços d’interès per a la Selectivitat 2020






Canal Universitats (Generalitat de Catalunya)
Preguntes freqüents sobre l’accés a la Universitat (Generalitat de Catalunya)
Via Universitària: ser estudiant universitari avui (document de la Fundació Jaume Bofill)
Escola Superior d’Arts aplicades i Disseny (ESDAP)
Accés a la Universitat per als majors de 25 i de 45 anys (Escola ISC)

des de 1998 a Barcelona
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