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Presentació  
 

El nostre institut, creat fa 50 anys, ha preparat nombroses generacions de pratencs i pratenques per accedi r amb èxit a la 

universitat, als cicles formatius o al món laboral. El nostre objectiu és oferir una educació integral i de qualitat, adequada a les 

necessitats de cada alumne/a per tal que siguin persones responsables, competents i d’esperit crític, i que ontribueixin al progrés i 

al desenvolupament de la nostra societat, amb uns valors de llibertat, tolerància, solidaritat i respecte.  

 

Impartim: 
 

 ESO  

 BATXILLERAT de les modalitats següents:  

o Arts: via Arts Escèniques  

o Ciències i Tecnologia  

o Humanitats i Ciències Socials 
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Disposem de:  
 

 Pissarres digitals i canons de projecció a totes les aules d’ESO i batxillerat. 

 Panells interactius tàctils a les aules de 1r i 2n d’ESO, laboratoris de física i biologia, tal ler de tecnologia, aula de dibuix i 

aula d’acollida . 

 Biblioteca amb servei de préstec gratuït.  

 4 laboratoris: física, química, biologia i geologia, equipats amb ordinadors portàtils .  

 2 aules d’informàtica actualitzades, una aula multimèdia i xarxa wifi a tot l’institut. 

 2 aules de música. 

 2 aules de dibuix i disseny. 

 2 tallers de tecnologia amb equipament informàtic i de robòtica. 

 Sismògraf i estació meteorològica pròpia, adscrita al programa EDUMET. 

 iPads. 

 Dos armaris mòbils amb ordinadors ChromeBooks. 

 Ecosistema amb bassa i bosc de ribera.  

 Hort escolar, jardí i hivernacle. 

 Gimnàs i pistes esportives.  

 Sala d’usos múltiples amb escenari i equip de so. 

 Aula d’acollida per a alumnat nouvingut . 

 

 



Projectes, serveis i altres informacions: 
 

 Disposem d’un sistema de gestió docent informatitzat per al control de la puntualitat, l’assistència i el seguiment de 

l’alumnat. I si cal, n’informem diàriament les famílies via mòbil.  

 Som centre seleccionat pel Departament d’Educació per a la Transformació Digital Global: dotació extraordinària que 

garanteix l’accessibilitat i la disponibilitat de recursos tecnològics a tot l’alumnat, per fomentar el seu aprenentatge i l’ èxit 

educatiu. 

 Mantenim la comunicació i informació amb les famílies, mitjançant les reunions d’inici de curs i les entrevistes individuals del 

tutor o tutora amb els pares i mares.  

 Participem en el projecte ILEC, promogut pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya: impuls de la 

lectura, amb activitats de lectura programades.  

 El curs 2019-2020 hem iniciat el programa de comunicació oral Tenim la paraula del Departament d’Educació, amb 

l’objectiu de millorar les habilitats comunicatives orals de l’alumnat. 

 Oferim a les famílies la possibilitat d’adherir-se al projecte SORELL (reutilització de llibres de text), per fomentar valors com 

la sostenibilitat. 

 Formem part de la XESC (Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya).  

 Formem part de la Xarxa de Competències Bàsiques de Catalunya. Cerquem i compartim experiències de treball 

globalitzat entre el professorat per afavorir l’aprenentatge competencial dels nostres alumnes. 

 Implementem, a 1r i 2n d’ESO, la metodologia d’aprenentatge basat en projectes en diverses franges horàries.  

 Participem a la gimcana matemàtica Matiprat, al certamen Femmat, a les proves Cangur de matemàtiques d’ESO i 

batxillerat i al projecte Mart XXI en col·laboració amb la UPC. 

 Oferim línies d’optatives de segona llengua estrangera d’alemany, escacs, música i teatre, de 1r d’ESO a 2n de batxillerat.  



 Impartim matèries en anglès.  

 Organitzem activitats dirigides per professorat del centre a l’hora de l’esbarjo: escacs, futbol, cub Rubik, tennis taula...  

 Tant professorat com alumnat i el mateix Institut Baldiri Guilera han rebut nombrosos reconeixements educatius, tant a 

Catalunya com a la resta de l’Estat: 41 premis CIRIT (tres dels quals han estat atorgats al centre per fomentar l’esperit 

científic del jovent) i 13 premis INJUVE entre d’altres.  

 El curs 2018-2019 vam rebre el darrer premi EDURECERCA del Baix Llobregat, premis en el concurs literari Tinta Blava, 

diversos reconeixements en el Fòrum de Treballs de Recerca Ciutat del Prat i en els premis Floquet de Neu (Zoo de BCN) 

i el 1r premi en la categoria de biociència del 16è certamen Premis Argó, organitzat per la Universitat Autònoma de 

Barcelona.  

 Som centre formador d’estudiants en pràctiques del màster de Professorat de Secundària.  

 Comptem amb Servei d’Orientació Acadèmica i Professional, i amb Servei d’Atenció Psicopedagògica.  

 Oferim servei de mediació.  

 L’alumnat pot fer el seguiment de moltes de les classes des de casa a través de blogs, Moodle i Classroom, creats pel 

professorat per facilitar-los l’estudi.  

 Organitzem activitats complementàries, culturals i esportives: setmana de la ciència, setmana cultural, concursos literaris per 

Sant Jordi, exposicions artístiques, actuacions musicals i teatrals, conferències, viatges d’estudis i jornades esportives.  

 Som centre pilot del projecte Eduquem per a la Justícia Global. 

 L’AFA organitza i col·labora en diverses activitats del centre, com el projecte SORELL i les activitats extraescolars per 

atendre la demanda de les famílies. 

 

 


