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Des del 1985, l’Institut
Salvador Dalí s’ha
consolidat en la tasca
de formar generacions de joves
pratencs i pratenques.

Actualment el centre té

uns 200 alumnes de
batxillerat, repartits en 3
línies, la qual cosa permet
oferir la pràctica totalitat
de les matèries de
modalitat dels batxillerats
de ciències i tecnologia i
del d’humanitats i
ciències socials.

Cada any, alumnat del

nostre centre accedeix als
graus universitaris que
tenen les notes de tall
més altes.

A més d’educar i

proporcionar els
coneixements que
l’alumnat necessitarà en
el seu futur, ens preocupa
el foment de l’esperit
crític, la responsabilitat i
l’autonomia.

El Treball de Recerca
Tot l’alumnat ha de fer un Treball de
Recerca que es computa entre les
matèries del segon curs, però que
s’inicia en el segon trimestre del
primer curs, amb l’elecció del tema i
l’assignació d’un tutor(a).

Reutilització dels llibres de text
L’AMPA, amb la col·laboració de la
direcció del centre, organitza el
projecte de reutilització de llibres. Els
alumnes que s’hi acullen poden
estalviar-se, d’aquesta manera, una
important quantitat econòmica.

Exàmens trimestrals
Un cop per trimestre, es paralitzen les
classes i els alumnes realitzen exàmens
trimestrals. Acostumen a ser quatre
dies separats per un cap de setmana.
Els exàmens tenen una duració d’1,5
hores i durant aquest temps els
estudiants de batxillerat vénen al
centre només en les hores d’examen.

MOD. CIÈNCIES I TECNOLOGIA
Biologia I
Matemàtiques I

Tecnologia
Iindustrial I

Química I

Física I

Dibuix
tècnic I

C. de la Terra I
Mat. específiques

MOD. HUMANITATS I C. SOCIALS
Llatí I
Història del món

Els itineraris
Al nostre centre, cada
alumne pot triar el seu
propi itinerari, escollint
les matèries de modalitat que li interessin.
Totes tenen 4h setmanals. Cal escollir una
matèria de cada bloc
(només quan n’hi hagi
més d’una). Les matèries que es troben en
un mateix bloc són
simultànies en l’horari
lectiu. Les matèries específiques són optatives
i substitueixen una matèria de modalitat.
MATÈRIES
ESPECÍFIQUES

Matemàtiques

Economia
de l’empresa I

Economia

Literatura
Universal

Mat. específiques

Grec I

Psicologia (2h)
Sociologia (2h)
Informàtica (2h)
Alemany (4h)
Francès (4h)
Religió (2h)

Nosaltres hi posem els
mitjans, tu et marques
la teva pròpia meta

3
línies de
batxillerat

30
matèries
de modalitat
diferents
Percentatge
d’aprovats a les
PAU de juny

anglès
francès
alemany

98%
85%

86%

2013

2014

2015

Mitjana de les
notes d’Accés a la
Universitat*

6,94
6,84
2013

6,78
2014

“… una de les coses que més valoro
és la proximitat de molts professors
i l'ambient familiar que es respirava
entre tothom.”
Cristina García Godoy.
22 anys. Grau en infermeria.
“… perquè sempre em vaig sentir
escoltada i atesa per l'equip docent
i sempre vaig poder dir la meva,
amb educació i respecte.”
Noelia Hernández Martínez.
23anys. Grau en Eng. Químicaa

2015

* Mitjana de la fase general de les PAU i
el batxillerat, sense sumar les notes de
la fase específica

