
Benvinguts a les portes  
obertes del Batxillerat Nocturn 
de l’Institut Salvador Vilaseca  



L’institut..

▪ Té una llarga 
tradició en els 
estudis 
secundaris.

▪ És l’únic centre 
del Baix Camp 
que ofereix 
Batxillerat 
nocturn



Tradició: Un institut amb molta història

▪ L’institut fa més de 150 anys 
que s’utilitza com a centre 
d’ensenyament i 125 que es 
dedica a ensenyaments 
secundaris.

▪ Per la seva tradició i pel 
nombre d’estudiants que hi 
han passat, és un centre de 
referència a la ciutat pel que 
fa als estudis de batxillerat.



ITINERARIS EDUCATIUS



Per tant optar pel Batxillerat...
⚫Permet accedir  a estudis 

universitaris si s’obté el títol  de 
batxillerat i es passen les PAU.

⚫Permet accedir a cicles 
formatius de grau superior 
(CFGS) d’una forma més directa 
que amb els CFGM.

⚫Pot ser un requisit per algunes 
oposicions



Però com és el batxillerat 
nocturn?



El batxillerat nocturn et convé si 
vols:

⚫Seguir els estudis de Batxillerat en grups reduïts i 
atenció personalitzada. 

⚫Assistir a classe per la tarda-vespre en lloc de pels 
matins.

⚫Combinar els teus estudis de Batxillerat amb un treball o 
una altra activitat.

⚫Realitzar els estudis de Batxillerat en més de dos anys.



El batxillerat nocturn et convé si:

⚫Has fet un cicle Formatiu de Grau Mitjà i vols completar 
els teus estudis.

⚫Has obtingut el certificat de graduació en ESO amb 
posterioritat als teus estudis d’ESO.

⚫Has aparcat la teva formació durant uns anys.

⚫Et falten algunes matèries per acabar el Batxillerat.



El batxillerat nocturn t’ofereix:

⚫Possibilitat d’obtenir el batxillerat en les modalitats de 
⚫Ciències de la Naturalesa i Salut
⚫Humanitats i Ciències Socials

⚫Classes de 50 minuts en horari de les 17:00 a les 21:30 
hores
⚫Grups reduïts i atenció personalitzada.
⚫Adaptació dels horaris i calendari d’exàmens a les 

vostres situacions personals



El batxillerat nocturn t’ofereix:

⚫Sessions de preparació per a les proves PAU

⚫Sessions de recuperació i facilitats per superar les 
matèries suspeses de cursos anteriors

⚫Convalidació del Treball de Recerca si has cursat un cicle 
Formatiu de Grau Mitjà

⚫Convalidació de la matèria d’Estada a l’Empresa si  has 
realitzat un treball remunerat



Diferències amb el  batxillerat 
diürn:

⚫Horari més compactat

⚫No es cursa l’Educació Física

⚫Tres matèries de modalitat per curs en lloc de 4

⚫Convalidació de la matèria d’Estada a l’Empresa si  has 
realitzat un treball remunerat

⚫No es repeteix cap matèria un cop aprovada



Quines matèries es cursen?



Les matèries comunes 

Primer Curs Segon Curs

Matèries 
comunes

Llengua 
Catalana i 
literatura I

Llengua Catalana i 
literatura  II

Llengua 
Castellana i 
literatura  I

Llengua Castellana i 
literatura II

Anglès  I   Anglès  II   

Filosofia i 
Ciutadania

Història de la Filosofia

Ciències per al 
Món 
Contemporani

Història
Treball de Recerca  



Les matèries de modalitat i optatives

Modalitat Humanitats i Ciències Socials
Matèries 
Modalitat

Primer curs Segon curs
MCS I / Llatí I MCS II / Llatí II

Eco. d’Empresa   I 
o Grec I

Eco. Empresa II o 
Grec II

Hist. Món 
contemporani

Geografia / Lit. 
Catalana

Modalitat Ciències i Tecnologia
Matèries 
Modalitat 

Primer curs Segon curs
Matemàtica I Matemàtica  II    

Física  I   o  
Biologia I

Biologia II o 
Física II

Dib. Tècnic I  o 
Química  I  

Dib. Tècnic II o 
Química  II   

Optativa
Primer curs Segon curs

Psicologia Sociologia 

Estada a 
l’empresa 
(Convalidació)



Sortides específiques
⚫Es fa una sortida cada trimestre només 

pels alumnes de nocturn.

⚫Primer trimestre curs 18-19: visita en 
forma de gimcana al centre Gaudí de Reus.



Sortides específiques

⚫Sortida del segon trimestre curs 
18-19: visita al Museu de les 
Matemàtiques al tinglado 1 del 
port de Tarragona.

⚫A més, els alumnes de Nocturn 
poden participar de totes les 
activitats, xerrades i sortides que 
es fan al batxillerat diürn.



Totes les instal·lacions del centre a la 
vostra disposició



Ara podreu visitar les instal.lacions



Gràcies per la vostra atenció


