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Presentació

El batxillerat forma part de l’educació secundària postobligatòria i es distribueix en dos cursos. Hi 
ha tres modalitats diferents. Aquest estudi prepara l’alumnat per a la seva incorporació a estudis 
posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l’accés al món laboral.

Al Torre Vicens t’oferim dues modalitats, la d’Humanitats i Ciències Socials i la de Ciències i 
Tecnologia. Aquestes s’organitzen de manera flexible i, si cal, en vies diferents dins de cadascuna, 
de manera que ofereixen una preparació especialitzada als alumnes d’acord amb les  seves 
perspectives i interessos. A més a més, també et presentem una sèrie de valors afegits com poden 
ser un ampli ventall de matèries específiques i la preparació per algunes titulacions oficials.

Els nostres Programes d’Innovació Pedagògica
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El Batxillerat a l’INS Torre Vicens t’ofereix: 

ÀMPLIA OFERTA DE MATÈRIES DE MODALITAT i ESPECÍFIQUES.
S’ofereixen totes les matèries de les modalitat del Batxillerat de Humanitats i Ciències Socials i del 
Batxillerat de Ciències i Tecnologia. A més a més, algunes d’elles, aquelles que el currículum ho permet, al 
nostre centre, poden cursar-se a primer o a segon de Batxillerat. També es poden cursar totes les matèries 
específiques del Departament, entre elles, la religió.

PROGRAMA D’INNOVACIÓ PEDAGÒGICA “ALL YOU NEED IS CLIL”
Aquest programa et permet cursar matèries en anglès i desenvolupar la competència oral en aquesta 
llengua. Pots escollir entre dues llengües estrangeres com a primera llengua estrangera i, a més a més, 
pots cursar una segona llengua. També et preparem per a l’obtenció dels certificats oficials d’idiomes.

PROGRAMA D’INNOVACIÓ PEDAGÒGICA “Univers STEAM” EN EL MARC  DEL PLA STEAMcat.
Pots implementar l’esmentat programa en les diferents matèries de modalitat del Batxillerat de Ciències i 
Tecnologia. El programa STEAMcat també et permetrà treballar les competències pròpies del S. XXI com 
a eina facilitadora de l’aprenentatge. A més a més, també pots realitzar projectes STEAM en Universitats 
i diferents Centres de Recerca. En alguns d’aquests centres també es pot realitzar la part pràctica del 
Treball de Recerca.

ERASMUS+ SORTIDES, VIATGES I MOBILITAT INTERNACIONAL.
El millor aprenentatge és vivencial i significatiu. Amb les sortides específiques de cada modalitat, a més 
dels programes de mobilitat internacional i la possibilitat de fer estades en altres països, sortim de les 
quatre parets de l’aula i convertim el món en una gran aula d’aprenentatge.

ORIENTACIÓ I TUTORIA
Acompanyem l’alumnat en l’anàlisi d’interessos i valors. L’ajudem a elaborar el seu itinerari formatiu per 
a que que li possibiliti la personalització del seu aprenentatge segons el seu perfil individual,  per a que 
sigui actiu i protagonista. L’orientació i la Tutoria treballant conjuntament al servei de la personalització i la 
projecció dels aprenentatges.

ESTADA A L’EMPRESA AL BATXILLERAT
Aquesta matèria específica et permetrà fer un tastet d’allò a què t’agradaria dedicar-te en un futur en 
empreses de diferents sectors. Algunes d’elles són els Laboratoris TIC del Parc Científic i Tecnològic, 
GDG-Google, l’IRB o l’IRTA i moltes altres com algunes gestories, farmàcies, despatxos d’advocats i 
alguna ONG.  A més, si vols ampliar-ne la teva formació i coneixement també podràs cursar l’Ampliació 
d’Estada a l’Empresa.

AMPLIA OFERTA DE MATÈRIES ESPECÍFIQUES DE CENTRE
Pots cursar diferents matèries específiques de centre per ampliar la teva formació i a la vegada  obtenir una 
bona nota al Batxillerat. Per exemple, la matèria d’Informàtica que et permetrà treure’t els títols ACTIC mitjà 
i avançat i la d’Emprenedoria que et farà descobrir la teva actitud i talent emprenedor i, a més, t’aproparà 
a les ofertes laborals tot potenciant l’autoocupació.
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Formació · Compromís · Qualitat · Servei

www.iestorrevicens.cat

info@iestorrevicens.cat

973 220 033

Av. Torre Vicens, 3 · 25005 Lleida

Les nostres xarxes socials:

CLIL
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