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Comença el període de preinscripció per al curs 2018-2019  als centres educatius.

Conscients de la importància i la transcendència que té la transició de l’educació primària a 
la secundària, volem posar a disposició de les famílies aquest llibret informatiu que explica 
les característiques de cada institut de la nostra ciutat.

Amb el convenciment que l’educació és la clau que ens dona l’oportunitat de superar les 
desigualtats i que possibilita la realització personal i el progrés col·lectiu, l’Ajuntament, 
juntament amb la comunitat educativa i cultural de la ciutat, ha iniciat una nova etapa 
encaminada a afavorir el desenvolupament cultural i artístic de les persones al llarg de la 
seva vida.

A banda d’això, des de l’Ajuntament seguim impulsant projectes d’acompanyament a 
l’escolarització, de suport a l’èxit escolar a través de la lectura i la comprensió lectora com 
a estratègia, projectes d’orientació acadèmica i professional, de transició escola-treball, de 
dinamització i participació educativa. 

També donem suport a mesures compensatòries que faciliten la sostenibilitat de 
l’escolarització; així reforcem el nostre compromís amb l’educació com a element 
indispensable per millorar la vida de tota persona.

Per a una educació de qualitat, cal el compromís i la complicitat de tothom, des de les 
institucions fins als agents educatius i culturals de la ciutat, perquè amb aquesta mirada 
global i inclusiva puguem treballar cap a una transformació real. 

Per portar endavant aquests objectius és imprescindible comptar amb el compromís de 
les famílies en un exercici de corresponsabilitat entre escola i família, de manera que els 
esforços de tothom puguin sumar en benefici de l’educació dels vostres fills i filles i, per 
descomptat, en benefici de la ciutat.

Us animem, doncs, a participar activament a les jornades de portes obertes i en aquells 
espais de participació que s’ofereixen, especialment a les AMPA dels centres.

Pilar Eslava
Regidora d’Educació
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Institut Baldiri Guilera
C. del Mestre Vigo Garreta, 1
93 379 18 95 - Fax: 93 370 72 08
a8023131@xtec.cat
www.baldiri.info

Institut Escola del Prat
C. del Riu Túria, 2-4
93 379 41 44 - Fax: 93 478 98 21
a8071691@xtec.cat
www.institutescoladelprat.com

Institut Estany de la Ricarda
C. de Salvador Espriu, 1-3
93 478 82 99 - Fax: 93 379 14 24
iesestany@xtec.cat
www.estanydelaricarda.cat

Institut Ribera Baixa 
C. de l’Aneto, 2-4
93 478 24 01 / 673 260 585
iesriberabaixa@xtec.cat
www.iesriberabaixa.cat

Institut Salvador Dalí
Av. del Pare Andreu de Palma de Mallorca, 1-3
93 370 70 12 - Fax: 93 478 19 22
a8043589@xtec.cat
www.insdali.cat

Centres d’educació 
secundària

Instituts 
públics
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Amb el sistema d’adscripcions, quan es matricula un infant a P3 se sap quin serà 
el seu itinerari (si no se sol·licita canvi) fins als 16 anys com a mínim. 
Això s’aconsegueix amb les vinculacions directes de les escoles a un institut. 

El criteri d’adscripció té prioritat sobre els punts de baremació (germans o ger-
manes a l’institut, zones...) Un infant adscrit a un institut té prioritat sobre un 
altre infant que no hi estigui adscrit, independentment dels punts de baremació. 
Aquesta mesura facilita la coordinació pedagògica de les escoles i els instituts.

Adscripcions 

Escola Bernat Metge
Escola Pepa Colomer
Escola Ramon Llull

Institut Escola del Prat

Escola Jacint Verdaguer
Escola Sant Jaume

Escola del Parc
Escola Galileo Galilei
Escola Jaume Balmes

Escola Charles Darwin
Escola H. Josep Tarradellas
Escola Joan Maragall

Institut Baldiri Guilera

Institut Escola del Prat

Institut Estany de la Ricarda

Institut Ribera Baixa

Institut Salvador Dalí

ESCOLA INSTITUT
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* Aquest institut té adscrites les escoles Bernat Metge,
   Pepa Colomer i Ramon Llull.

Presentació
El nostre institut, creat fa 47 anys, ha preparat 
nombroses generacions de pratencs i pratenques 
per accedir 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 contribueixin al 
progrés i al desenvolupament de la nostra societat, amb 
uns valors de llibertat, tolerància, solidaritat i respecte al 
medi ambient.

Impartim:
- ESO
- BATXILLERAT de les modalitats següents:
- Arts: via Arts Escèniques
- Ciències i Tecnologia
- Humanitats i Ciències Socials

C. del Mestre Vigo Garreta, 1 
93 379 18 95 - Fax: 93 370 72 08
a8023131@xtec.cat
www.baldiri.info
ampabaldiri@gmail.com

Institut  

Disposem de:
- Pissarres digitals i canons de projecció a totes les 

aules d’ESO i batxillerat
- Biblioteca amb ordinadors i sistema de projecció
- 4 laboratoris: física, química, biologia i ciències 

naturals
- 2 aules d’informàtica i multimèdia, i xarxa Wi-Fi a tot 

l’institut
- 2 aules de música
- Aula d’idiomes amb pissarra digital
- 2 aules de dibuix i disseny
- 2 tallers de tecnologia
- Taller de cuina
- Sismògraf i estació meteorològica pròpia, adscrita al 

programa EDUMET
- Ecosistema-bassa-bosc de ribera. Hort escolar i 

jardí/hivernacle
- Aula d’acollida per a alumnat nouvingut

Baldiri Guilera
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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. 

- Mantenim la comunicació i informació amb les famílies, 
mitjançant les reunions d’inici de curs i de les entrevistes 
individuals del tutor o tutora amb els pares i mares. 

- Fem entrevistes individuals de la direcció del centre amb 
cadascuna de les famílies que inicien 1r d’ESO.

- Participem en el Projecte ILEC,  promogut pel Departament 
d’Ensenyament de la  Generalitat de Catalunya: impuls de 
la lectura, amb activitats de lectura programades, i ½ hora 
diària de lectura lúdica. Els nostres alumnes participen en el 
projecte LECXIT de la ciutat. 

- Oferim a les famílies la possibilitat d’adherir-se al Projecte 
SORELL (reutilització de llibres de text), per fomentar valors 
com la sostenibilitat i  generar un estalvi important per a les 
famílies. 

- Formem part de la XESC (Xarxa d’Escoles Sostenibles de 
Catalunya).

- Formem part de la Xarxa de Competències Bàsiques de 
Catalunya

- Compartim, amb les escoles adscrites a l’institut,  projectes 
comuns  de millora, com un de llengua anglesa (Anglès 
Intercentres) i un de ciències i matemàtiques (Aprenem a 
pensar). 

- Participem a la gimcana matemàtica “Matiprat”, al certamen 
“Femmat”  i som seu a la ciutat del Prat de les proves 
Cangur de matemàtiques de 4t d’ESO, 1r i 2n de batxillerat. 

- Participem en intercanvis d’alumnes a l’estranger, Fingal 
(Irlanda)- el Prat, que organitza l’Ajuntament.

- Oferim una línia optativa de segona llengua estrangera 
(francès) a 1r d’ESO  i a 2n de batxillerat. 

- En algunes matèries s’imparteix alguna de les classes en 
anglès. 

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

- Tant professors com alumnes i el mateix Institut Baldiri 
Guilera han rebut diversos 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; el darrer, el curs 2014-2015); 13 premis 
INJUVE (dos, aconseguits el curs 2012-2013) i d’altres. 
El mes de desembre de 2012 va rebre dues mencions 
honorífiques del Ministeri d’Educació i del de Joventut, com 
a participant destacat en la promoció de la recerca entre els 
joves en els darrers 25 anys. El curs 2014-2015 va rebre un 
premi EDURECERCA del Baix Llobregat.

- 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 un servei de mediació.
- L’alumnat pot fer el seguiment de moltes de les classes des 

de casa a través de blocs, moodles i pàgines web, creades 
pel professorat per facilitar-los l’estudi.

- Organitzem activitats complementàries,culturals i esportives: 
setmana de la ciència, concursos literaris per Sant Jordi, 
exposicions artístiques, actuacions musicals i teatrals, 
conferències, viatges d’estudis, jornades esportives. 

- Fem sortides programades amb finalitats acadèmiques, 
esportives i tutorials. 

- Celebrem festes populars: Castanyada, Nadal, Sant Jordi.
- L’AMPA organitza i col•labora en diverses activitats del 

centre, com el projecte SORELL i les activitats extraescolars 
per atendre la demanda de les famílies. Entre d’altres, 
s’ofereixen tallers d’estudi assistit, robòtica, futbol i angles. 
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C. del Riu Túria, 2-4 
93 379 41 44 - Fax: 93 478 98 21 
a8071691@xtec.cat 
www.institutescoladelprat.com

Institut Escola 

del Prat

Presentació
L’Institut Escola acull alumnat des de 
P3 fins a 4t d’ESO. Oferim la possibilitat 
de cursar tota l’escolarització 
obligatòria al centre amb el mateix 
projecte pedagògic, basat en l’èxit 
escolar, la cohesió social i el tractament 
individualitzat de l’alumnat, i amb la 
participació activa de les famílies.

Disposem de:
- 2 edificis, un per a educació infantil i l’altre 

per a primària i secundària, amb patis 
independents per a cadascuna de les etapes

- Gimnàs i dues pistes poliesportives
- 2 aules d’idiomes
- Aula de música
- 2 aules d’informàtica
- Aula de psicomotricitat
- 2 aules d’educació especial
- Laboratori de ràdio
- Aula lúdica de racons
- Sala de famílies
- 2 aules de plàstica
- 3 laboratoris
- Teatre
- Biblioteca
- Hort
- Pissarres digitals amb connexió a Internet a 

totes les aules
- Servei de menjador amb cuina pròpia
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Projectes, serveis i altres 
informacions:
- Portem a terme diferents projectes: tutoria en petit grup, reforç 

de lectura (apadrinament lector), psicomotricitat Aucouturier, 
tallers d’anglès oral, valors i esport, sostenibilitat, hort escolar... 
En el projecte de diversificació curricular de tercer i quart d’ESO, 
completem el treball de les àrees curriculars amb tertúlies literàries, 
disseny gràfic, tallers, intervencions de servei comunitari, visites 
a empreses i a entitats... que afavoreixen la continuïtat del nostre 
alumnat a l’educació secundària postobligatòria.

- Amb la convicció que cal optar per la utilització de les tecnologies 
a l’ensenyament, a banda de disposar de pissarres digitals amb 
connexió a Internet a totes les aules, a l’ESO treballem en l’elaboració 
d’app i de pàgines web i a primària hem iniciat el treball amb el 
mètode Gliffing per entrenar les habilitats lectores de manera 
sistemàtica i lúdica amb suport informàtic.

- Organitzem sortides, festes i activitats escolars com a complement 
dels aprenentatges.

- Activitats complementàries i extraescolars: ball i futbol
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* Aquest institut té adscrites les escoles Jacint Verdaguer i 
   Sant Jaume.

Presentació
Som un institut públic d’ESO i batxillerat.
Formem part de la Xarxa d’Escoles Sostenibles de 
Catalunya i tenim el distintiu d’Escola Verda, que ens ha 
estat renovat per cinquena vegada consecutiva.
Utilitzem les tecnologies de la informació i la 
comunicació (TIC) en les diferents àrees del currículum 
i disposem de pissarres digitals i canons de projecció a 
totes les aules.
Tenim un pla d’acció tutorial per a l’orientació personal, 
acadèmica i vocacional del nostre alumnat.
Desenvolupem el programa de Mediació Escolar 
“Apostem pel diàleg”, amb participació de la comunitat 
educativa.
Participem en el Pla Català de l’Esport per fomentar 
activitats esportives.
Pretenem fomentar una actitud creativa, investigadora i 
lògica.
Intentem desenvolupar en l’alumnat valors democràtics 
com: respecte, tolerància, diàleg i solidaritat.
Entenem que el paper de les famílies en el fet educatiu 
és fonamental i que hi han de participar.
L’institut va ser remodelat i adequat no fa gaire temps. 
S’hi han fet aules noves.

C. de Salvador Espriu, 1-3 
93 478 82 99 - Fax: 93 379 14 24 
iesestany@xtec.cat
www.estanydelaricarda.cat 
ampaestanyricarda@gmail.com 

Institut  

Impartim:
- ESO
- BATXILLERAT de les modalitats següents:
- Ciències i Tecnologia
- Humanitats i Ciències Socials

Estany de la Ricarda



13

Disposem de:
- Ampli espai exterior amb jardí mediterrani, jardí vertical a la 

façana i altres zones verdes.
- Connexió a Internet des de tots els espais del centre per 

cable i/o Wi-Fi
- 2 aules d’informàtica
- Aula de música
- Aula de plàstica i dibuix
- Laboratoris de física i química, i de biologia i geologia amb 

doble dotació d’aula científica
- Laboratori independent per a l’alumnat d’ESO
- Aula de tecnologia àmplia, amb equipament (pneumàtica, 

electropneumàtica, mecànica, electricitat, electrònica, 
impressora 3D...)

- Biblioteca, amb servei gratuït de préstec de llibres i accés a 
Internet

- Gimnàs, remodelat i dotat amb nous equipaments, 
rocòdrom i pistes esportives

- Equipament per fer pràctiques amb energies renovables 
(energia solar fotovoltàica i pila d’hidrogen)

Projectes, serveis i altres 
informacions:
- Intercanvi lingüístic amb l’alumnat del comtat de Fingal, 

a Irlanda
- Atenció psicopedagògica a l’alumnat per part de 

professorat especialista
- Llengües estrangeres: anglès (obligatori) i francès 

(optatiu)
- Programa d’Escoles Verdes des de l’any 2000, Xarxa 

d’Escoles Sostenibles de Catalunya i Xarxa “Al Prat, 
escoles més sostenibles” des del seu inici.

- Projectes de mediació, d’apadrinament d’alumnes i de 
servei comunitari

- Projecte “Internet segura de tu a tu”, en col·laboració 
amb els Mossos d’Esquadra

- Projecte SORELL, de reutilització de llibres de text 
- Activitats per al foment de la lectura: mitja hora de 

lectura al dia i experiència amb llibre digital
- Web de centre, com a eina de comunicació entre 

professorat i alumnat, i entre centre i famílies
- Difusió d’activitats de centre i de diferents matèries 

mitjançant blocs enllaçats al web
- Foment de l’esport en diferents modalitats 
- Sortides escolars (culturals, esportives o de lleure) per 

aprofundir diferents aspectes del currículum
- Tallers per a l’èxit escolar i activitats esportives en horari 

extraescolar
- Activitats extraescolars, a càrrec de l’associació 

esportiva del centre, per a l’alumnat i les famílies
- AMPA que col·labora en diverses activitats educatives 

de l’institut. Destaca la gestió del Projecte Sorell, de 
reutilització de llibres de text, a tota l’etapa d’ESO i 
l’organització de sortides de la colla gegantera del 
centre, entre d’altres.

- Centre formador del Màster de Professorat de 
Secundària
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* Aquest institut té adscrites les escoles del Parc, 
Galileo Galilei i Jaume Balmes.

Presentació
El nostre centre es va inaugurar el curs 1996- 1997.
Oferim ESO, batxillerat i el curs d’accés a cicles 
formatius de grau superior.
La distribució del professorat i de l’alumnat permet fer 
un acompanyament individual dels nois i noies, amb 
l’objectiu que tinguin una bona  preparació per continuar 
estudiant o per entrar al  món laboral.
Per tal de millorar la comunicació i la participació de 
les famílies, aquestes tenen accés a la informació de la 
marxa acadèmica dels seus fills i filles i de les activitats 
del curs, a través d’una plataforma digital.

c. de l’Aneto, 2-4
93 478 24 01 / 673 260 585 
iesriberabaixa@xtec.cat
www.institutriberabaixa.cat
ampariberabaixa@hotmail.com

Institut  

Impartim:
- ESO
- BATXILLERAT en les modalitats següents:
- Ciències i Tecnologia
- Humanitats i Ciències Socials
- Curs d’incorporació a cicles formatius de grau 

superior de formació professional (CIS)

Ribera Baixa
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Disposem de:
- Aula d’audiovisuals
- Aula de música
- Aula d’educació visual i plàstica
- Laboratoris de ciències informatitzats (física-química 

i biologia-geologia)
- Diverses aules específiques d’informàtica
- Totes les aules informatitzades, disposen de canó 

projector i d’accés a Internet
- Biblioteca informatitzada
- Pati
- Gimnàs

Projectes, serveis i altres 
informacions:
- Servei d’Orientació i d’Atenció Psicopedagògica
- Comptem amb un pla d’acollida per a alumnes que arriben 

de fora de Catalunya.
- Organitzem tallers d’estudi assistit per a alumnat d’ESO en 

horari extraescolar.
- Disposem de Servei de Mediació Escolar.
- L’institut està adherit al Programa “Al Prat Escoles + 

Sostenibles” del Departament de Medi Ambient.Mantenim 
un jardí de plantes mediterrànies i un hort, i desenvolupem 
activitats de sensibilització ambiental (reciclatge, separació de 
residus, etc.).

- El centre assessora i afavoreix els intercanvis escolars 
a l’estranger i disposa d’assistents nadius en llengües 
estrangeres.

- Participem en projectes europeus i en el GEP (grup 
d’experimentació per al plurilingüisme)- Col·laborem amb la 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

- El centre disposa de la Carta Erasmus
- Tenim un grup de voluntariat format per alumnes, professorat 

i famílies.
- Disposem d’escola de música en horari extraescolar.
- L’AMPA col·labora amb l’institut en les activitats amb les 

famílies.
- Organitzem sortides complementàries de les diferents àrees: 

A primer d’ESO, el departament d’educació física organitza 
una esquiada. A segon d’ESO, el crèdit de síntesi es fa a 
l’Estartit. A tercer d’ESO, es proposen estades lingüístiques 
per tal de perfeccionar les llengües estrangeres del centre 
(encara en projecte). A quart d’ESO, l’alumnat té la possibilitat 
de participar en la confecció del projecte de Recerca en una 
capital europea. A tercer d’ESO, es fa una assignatura que 
combina 10 hores teòriques amb un mínim de 10 hores 
pràctiques de Servei Comunitari (Aprenentatge-servei) en 
col·laboració amb diverses entitats municipals i/o fundacions, 
amb l’objectiu d’assolir l’èxit escolar de l’alumnat i esdevenir 
un agent actiu i solidari a la ciutat.

- Participació en activitats esportives durant l’esbarjo (futbol, 
bàsquet, escacs, tennis de taula, etc.)
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* Aquest institut té adscrites les escoles Charles Darwin,
   Honorable Josep Tarradellas i Joan Maragall.

Presentació
L’institut Salvador Dalí es va fundar l’any 1985 i des 
d’aleshores s’ha consolidat en la tasca de formació de 
generacions de joves pratencs.
El nostre Projecte Educatiu s’ha anat adaptant a les 
noves realitats. Treballem per atendre les necessitats de 
l’alumnat, perquè desenvolupi les aptituds i les actituds 
que li garantiran l’èxit en els estudis superiors i/o en el 
món laboral.
Participem en diferents projectes d’innovació educativa: 
implantació del treball per projectes, projectes de 
consolidació de l’expressió escrita a tots els nivells, 
Learn in English, (utilització de la llengua anglesa com a 
llengua vehicular en algunes matèries a tots els nivells 
d’ESO i batxillerat), Projecte “Open to the world” per a 
la millora de la competència lingüística anglesa, Pla 
lector de centre, Projecte d’ampliació curricular per a 
l’alumnat amb altes capacitats, Projecte d’agrupament 
d’alumnat amb discapacitat auditiva, Projecte 
“Impulsem la robòtica” a 4t d’ESO, Tecnologies creatives 
a l’aula...

Av. del Pare Andreu de Palma de Mallorca, 1-3
93 370 70 12 - Fax: 93 478 19 22
a8043589@xtec.cat
www.insdali.cat
@InsDali
@Bibliodali
bibliotecdali
www.facebook.com/AMPAsalvadordali
@AMPADaliPrat
ampadalielprat@gmail.com
www.ampasalvadordali.cat

Institut  

Les llengües que oferim són l’anglès (obligatori), i el 
francès i l’alemany (optatius).
Tenim un equip estable de professorat, amb una llarga 
experiència professional, que fa una important tasca 
pedagògica i que avala la nostra gestió d’institut.

Impartim:
- ESO
- BATXILLERAT de les modalitats següents:
- Ciències i Tecnologia
- Humanitats i Ciències Socials

Salvador Dalí



17

Disposem de:
- 30 aules informatitzades amb canó de projecció i/o pissarra 

digital
- 2 aules d’informàtica
- 2 aules mòbils d’informàtica, amb quinze ordinadors 

portàtils cadascuna, per poder-hi treballar en qualsevol 
aula. Xarxa wifi a tot el centre. 

- 25 ordinadors portàtils per al treball per projectes 
- 2 aules d’idiomes
- 2 aules de tecnologia
- 2 aules d’audiovisuals
- 2 aules de dibuix
- 4 laboratoris: biologia, física, geologia i química. Taller de 

cuina ben equipat i renovat 
- Biblioteca oberta en horari escolar i a l’hora del pati, amb 

accés de consulta a Internet
- 2 patis: un d’interior i un altre d’exterior
- Gimnàs cobert (amb vestidors i dutxes) i diverses pistes 

esportives. Sala amb dues taules de tennis de taula.
- Ecosistema-bassa i hort

Projectes, serveis i altres 
informacions:
- Volem formar persones. Entre els nostres objectius hi 

ha educar per a la convivència, la tolerància i el respecte, 
i treballem per aconseguir-ho amb l’ajuda de diversos 
recursos.

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

- Disposem d’una aula oberta a quart d’ESO, una unitat USEE, un 
grup- taller a 3r d’ESO i un conjunt de serveis per donar acollida 
a l’alumnat amb discapacitat auditiva (CREDA).

- Fem un seguiment tutorial de l’alumnat i un control individual 
d’assistència i puntualitat informatitzat. Enviem un missatge 
SMS a primera hora del matí per comunicar les absències de 
l’alumnat.

- Establim canals de comunicació i informació periòdics amb 
les famílies, a través de les reunions d’inici de curs i de les 
entrevistes individuals del tutor o tutora amb els pares i mares.

- Ajudem i orientem tot l’alumnat que deixa l’institut en la seva 
posterior inserció acadèmica i/o laboral.

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

- Portem a terme un pla lector per al foment de la lectura: una 
hora de lectura lúdica a la setmana.

- Organitzem sortides de la colla gegantera del centre.
- Tant l’alumnat com el professorat ha obtingut diversos premis 

educatius de reconegut prestigi: Baldiri Reixach, CIRIT, INJUVE, 
Fòrum Ciutat del Prat, Leandre Colomer, Consumopolis, 
Concurs literari “Tinta blava”, Poesia en acció, Jocs Florals de 
Catalunya de relats literaris i premis Sambori. També hem 
obtingut resultats amb reconeixement a les proves Cangur de 
Matemàtiques. Participem a la gimcana matemàtica “Matiprat”.

- L’alumnat pot fer el seguiment de moltes de les classes des 
de casa a través de blogs, moodles i pàgines web, creades pel 
professorat per facilitar-los l’estudi en algunes àrees.

- Fem sortides programades amb finalitats acadèmiques, 
esportives i tutorials.

- Organitzem activitats culturals i esportives complementàries: 
concursos literaris, exposicions artístiques, teatre, esquiada, 
viatge d’estudis...

- Celebrem festes populars: Castanyada, Carnestoltes i Sant Jordi.
- L’AMPA dona suport a diferents activitats educatives que es 

desenvolupen al centre: festa de Carnestoltes, graduacions de 
l’alumnat de 4t d’ESO i 2n de batxillerat, Jocs Florals per Sant 
Jordi. Organitza i gestiona el Projecte SORELL(socialització 
de llibres). La socialització de llibres es fa en tots els nivells: 
des de primer d’ESO fins a 2n de batxillerat. Aquest projecte 
possibilita un estalvi econòmic considerable a les famílies, 
alhora que fomenta uns valors en l’alumnat i potencia la cohesió 
de tota la comunitat educativa. L’AMPA també organitza tallers 
formatius per a les famílies amb l’objectiu d’enfortir les habilitats 
parentals.
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Centres d’educació 
secundària
Instituts privats 

concertats

La Seda de Barcelona 
Pl. del Pintor Grau Sala, 5 
93 379 02 59  
a8022987@xtec.cat
www.colelaseda.com  

Mare de Déu del Carme 
C. del Doctor Robert, 5-9 
93 379 06 65 - Fax: 93 478 65 79 
esc-mdeucarmeprat@xtec.cat 
http://escolamdcprat.com 

Nostra Senyora del Mar-García Lorca 
C. de  Sant Pere, 5 
93 379 18 56 – Fax 93 370 04 53 
a8023050@xtec.cat 
www.nostrasenyoradelmar.com 

Les escoles privades concertades del municipi ofereixen els estudis 
d’ESO, com a continuïtat dels ensenyaments de primària. 
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Presentació
La nostra escola té una sola línia d’educació infantil, 
primària i secundària, cosa que ens permet fer 
un seguiment minuciós del desenvolupament de 
l’alumnat, facilita la coordinació entre les diferents 
etapes i el coneixement entre els membres de la
comunitat educativa.
Com a escola que se sent part de la comunitat, 
assumeix com a pròpia la tasca de formar ciutadans 
i ciutadanes lliures i responsables, fomenta 
entre l’alumnat les idees de participació activa i 
democràtica en la vida del centre i de solidaritat,
tolerància amb el proïsme en tota la comunitat 
educativa.

Disposem de:
- Aula d’informàtica
- Aules digitals amb pissarres interactives i projectors
- Aula de música
- Taller de tecnologia
- Laboratori
- Biblioteca
- Pista de bàsquet
- Camp de futbol
- Menjador amb cuina pròpia

Pl. del Pintor Grau Sala, 5 
93 379 02 59  
a8022987@xtec.cat
www.colelaseda.com 
ampalaseda@gmail.com
http://ampaseda.entitatsdelprat.cat

de Barcelona 

Projectes, serveis i altres 
informacions:
- Servei de Psicologia
- Revista escolar trimestral
- Activitats complementàries a totes les etapes
- Activitats extraescolars organitzades per l’escola i l’AMPA
- Sortides escolars, convivències...
- Auxiliar de conversa en anglès a tots els cursos
- Llengua francesa des de 1r d’ESO
- Horari de classes matí i tarda
- 6 avaluacions
- Servei propi d’orientació acadèmica i professional

La Seda
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C. del Doctor Robert, 5-9 
93 379 06 65 - Fax: 93 478 65 79 
esc-mdeucarmeprat@xtec.cat
escolamdcprat
@mdcprat
@mdcprat
http://escolamdcprat.com 
ampacolecarme@yahoo.es
http://ampacolecarme.org

Mare de Déu
del Carme

Presentació
La nostra escola, de titularitat de les Carmelites Missioneres,
es dedica a la tasca educativa des de fa més de 110 anys. Som
una escola cristiana i catalana, inserida en el seu entorn més
proper i sensible amb el més llunyà.
El centre ofereix dues línies des d’educació infantil i garanteix
la continuïtat al mateix centre i amb el mateix projecte
educatiu fins a la finalització de l’ESO. Estem dividits en dos
edificis que formen una única escola. Som un centre
concertat amb la Generalitat de Catalunya en el qual les
aportacions econòmiques de les famílies són necessàries per
complementar la formació de l’alumnat.

Disposem de:
- Aules àmplies, digitalitzades i amb wifi
- Aula de psicomotricitat - gimnàs
- Aules d’informàtica
- Aula de tecnologia
- Laboratori de ciències naturals
- Aula de música
- Aula de plàstica
- Biblioteca
- Menjador
- Cuina pròpia
- Capella
- Patis

Projectes, serveis i 
altres informacions:
- Servei d’acollida al matí
- Servei de psicologia i orientació propis
- Servei de logopèdia
- Servei de menjador amb cuina pròpia que abasteix els 

dos edificis
- Som un centre innovador amb metodologies 

d’aprenentatge que tenen l’alumnat com a centre.
- Som una escola que promou la participació de les 

famílies. Som una escola compromesa amb el respecte 
del medi ambient (Escola Verda des de l’any 2005

- Som una escola personalitzadora (atencions 
individualitzades als alumnes).

- Som una escola  que té en compte les diferències 
individuals i fomenta el treball cooperatiu. 

- Som una escola solidària. Desenvolupem projectes 
solidaris en països en vies de desenvolupament. ONG 
PROKARDE

- Activitats complementàries: diferents tallers que 
complementen els continguts del currículum comú 
establert.

- Som una escola plurilingüe. Oferim la llengua anglesa  
des dels 3 anys i divereses matèries no lingüístiques en 
anglès. Auxiliar de conversa i estades lingüístiques a 
l’ESO.

- Equip docent: un claustre de professorat estable, 
qualificat i en contínua renovació pedagògica

- Activitats extraescolars: àmplia oferta d’activitats 
adreçades a l’alumnat i a les seves famílies, 
promogudes per l’AMPA i pel mateix centre
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Presentació
Som una escola d’una sola línia que està integrada 
plenament en el teixit social, històric, humà i cultural de la 
ciutat, que n’assumeix les necessitats i evoluciona amb ella.
Vetllem pel desenvolupament de la personalitat de cada 
alumne . I també perquè adquireixin coneixements i hàbits 
de treball manual i intel•lectual, expressió artística i motriu, 
que els permetin accedir a nivells d’estudis superiors o tenir 
la preparació per afrontar la realitat del món laboral.
Oferim continuïtat amb el mateix projecte educatiu des de P3 
fins a 4t d’ESO.
Som un centre privat que gaudeix de concert econòmic amb 
la Generalitat de Catalunya. Les aportacions econòmiques 
de les famílies ens ajuden a complementar la formació dels 
nostres alumnes.

Disposem de:
- Aula d’informàtica
- Aula de psicomotricitat - gimnàs
- Aula de música
- Taller de tecnologia
- Aules per a desdoblaments de grups
- Sala d’audiovisuals
- Aules equipades digitalment (PDI, projector i equip 

informàtic)
- Xarxa Wi-Fi amb filtre de continguts a tot el centre
- Plataforma virtual ALEXIA per a la comunicació escola - 

famílies - alumnes
- Laboratori
- Espais diferenciats: infantil, primària i secundària
- Menjador
- Biblioteca (amb servei de préstec de llibres)
- Assegurança escolar

C. de Sant Pere, 5 
93 379 18 56 - Fax 93 370 04 53 
a8023050@xtec.cat
www.nostrasenyoradelmar.com 
ampantra.sra.mar@hotmail.com
http://ampasramar.webnode.es/

Garcia-Lorca

Projectes, serveis i altres 
informacions:
- L’escola té servei d’acollida, de 8.00 a 9.00 h .
- Es potencia l’aprenentatge de la llengua anglesa, que a 

més es reforça des de P3 fins a 4t d’ESO, ja que impartim 
l’Àrea de Ciències Naturals en aquesta llengua.

- Gabinet d’atenció psicopedagògica (amb atenció als 
alumnes i pares/mares )

- Tant l’escola com l’AMPA organitzem activitats 
extraescolars a partir de les 17 h (teatre, rítmica, 
taekwondo, anglès, ioga, robòtica, zumba i dances 
orientals).

- Colònies escolars a tots els nivells i viatge de final de curs 
a 4t d’ESO

- Escola solidària que participa en diverses activitats amb 
diferents associacions (AEMS José Durán, Fundació Sant 
Joan de Déu, Associació Espanyola contra el Càncer, 
recollida d’aliments – Punt Solidari, Fundació Glorr).

- Escola respectuosa amb el medi ambient. Participació en 
la XESC (Xarxa  d’Escoles Sostenibles de Catalunya).

Nuestra Sra. del Mar
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Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç 

Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius

Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil

Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica

Projecte Família Escola Acció Compartida 

Pla d’Impuls de la Lectura 

És un programa que té com a objectiu incrementar l’èxit educatiu dels infants a través del treball per 

millorar la seva comprensió lectora. La clau de LECXIT és treballar de forma lúdica i amena gràcies 

al voluntariat i a la implicació de l’entorn dels nens i nenes que participen en el programa.

Pissarra Digital Interactiva

Sistema de comunicació per a l’intercanvi d’imatges 

EDUMET és un projecte de l’àmbit de les ciències, dirigit a totes les escoles i a tot l’alumnat 

d’educació primària i secundària de Catalunya. Té com a finalitat facilitar l’accés, mitjançant Internet, 

a dades meteorològiques en temps real, així com a dades acumulades de diferents punts de 

Catalunya.

Servei Educatiu Personalitzat

Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement

Unitat de Suport a l’Educació Especial

Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya

Glossari

CDIAP: 

CREDA: 

CSMIJ: 

EAP: 

FEAC: 

ILEC: 

LECXIT: 

PDI:

PECS: 

Programa EDUMET: 

SEP: 

TAC: 

Unitat USEE:

XESC: 
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C. del Centre, 26-30
Tel. 93 379 00 50
educacio@elprat.cat
www.elprat.cat/educacio
www.facebook.com/ElPratEducacio
www.twiter.com/ElPratEducacio 

2018-2019
(Educació secundària)

Instituts


