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Oferta educativa

Modalitats: Batxillerat científic-tecnològic, 
humanístic-social i artístic (especialitat d’arts 
escèniques).

Conveni amb l’Institut Obert de Catalunya per 
cursar altres matèries de modalitat tutoritzades 
per un/a professor/a del centre.

Conveni amb l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) 
per cursar una 2a llengua estrangera com a 
matèria de modalitat.

Horari lectiu: jornada intensiva de 8:30h a 15h.

Grups reduïts en matèries de 
modalitat.

Llengües estrangeres: auxiliar de 
conversa en anglès, estada a Londres 
per fomentar l’expressió oral. 
Preparació proves oficials B1 i B2 a 
l’EOI.

Realització de projectes vinculats a 
entitats de recerca: projecte sobre 
sistemes de control (col·laboració amb 
l'Escola d'Engineria de 
Telecomunicacions i Aeroespacial de 
Castelldefels de la UPC) i 
Nanotecnologia (UB).

Formació en arts escèniques i 
audiovisuals impartida per 
professionals en actiu de les AE amb un 
enfocament pràctic. Convenis de 
col·laboració amb entitats teatrals.

Potenciar la contextualització de les 
ciències i la tecnologia i el treball 
experimental.

Crear espais de reflexió i d’intercanvi 
d’idees aprofitant els recursos que 
ofereix la ciutat.

Treballar la comprensió del món per 
transformar-lo. 

Pla de formació específic per a la 
realització del Treball de recerca amb 
rigor. Possibilitat de vincular-lo a 
entitats de recerca externes.

Portar els aprenentatges més enllà de 
l’aula: sortides de matèria, viatge 
cultural a 2n de BTX. 

Potenciar el contacte entre l’alumnat i 
el món laboral mitjançant l’oferta de la 
matèria i una estada a l’empresa.

Propiciar la cohesió i dinamització del 
grup-classe.

Acompanyament de l’alumne/a en un 
sentit ampli.

Pla d’orientació acadèmica en la 
continuïtat dels estudis. 

Conferències per obrir la mirada dels 
joves al món: Institut Guttman, 
fotoperiodistes, sortida a la Maternitat 
d’Elna, reflexionem sobre la pena de 
mort mitjançant testimonis propers…

Col·laboració de les famílies en 
projectes de centres vehiculats a través 
de l’AMPA

Didàctica

Pla d'acció 
tutorial
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