Batxillerat
ciències
i tecnologia
humanitats
i ciències socials

la porta al
teu futur!

ciències salut
tecnològic enginyeria
social econòmic
social humanístic

Persones 360
Autoexigència
Autonomia
Autoconfiança

Autoconeixement
Comunicació
Criticisme
Creativitat

Iniciativa
Inquietud intel·lectual
Intel·ligència emocional
Corresponsabilitat
Valors humanístics

Treball en equip

Sensibilitat social

Vincle amb l’entorn

Especialitzats en Batxillerat
A diferència de molts altres centres educatius, la nostra
és una escola de dimensions reduïdes, feta a mida humana,
especialitzada en formació de Batxillerat. Ser un centre
petit i estar especialitzats són a l’ADN del nostre model
educatiu i permet als alumnes assolir grans resultats.

Nova etapa per a tots
El 100% dels alumnes de Batxillerat
provenen d’altres centres. En un moment
cabdal en el seva construcció personal
i social, tots inicien aquesta etapa
de formació en la mateixa situació i
descobreixen, junts, un nou entorn
de relacions.

100%

nous alumnes

#somprat

Model educatiu

Pensament / Emoció / Acció

Avaluació competencial

Treball per projectes

Creativitat i anàlisi

Learning by doing

Investigació i recerca

Classes invertides

Transferència de coneixements

Projectes multidisciplinar

Treball en equip i cooperatiu

Aprenentatge experiencial

Aprenentatge-servei

Resolució de casos

Treball de les emocions

Orientació pràctica

Resolució de reptes
Diversitat de format

Impulsem un model educatiu basat en
l’alumne com a centre neuràlgic de
l’activitat docent i en la implementació
de metodologies actives orientades
a assolir les competències per al ple
desenvolupament acadèmic i personal.

Metodologies Actives

Estimulació
Assimilació
Consolidació

Aprenentatge significatiu

Grups reduïts

Vincle de proximitat afectiva

Faciliten el seguiment i l’atenció
personalitzada al llarg dels estudis
i l’adaptació dels aprenentatges
segons necessitats i ritmes específics
de l’alumnat.

L’acompanyament afectiu permanent de
tutors i professors als alumnes afavoreix
la seva òptima progressió acadèmica i el
seu propi procés de construcció personal.

100

alumnes
Mitjana d’alumnes per grup:

24

12

matèries matèries
comunes modalitat

Comunicació
Alumne-Escola-Família
Alumne, escola i família assumeixen
de manera conjunta el compromís
educatiu. La proximitat de relació en
el dia a dia en tots els canals a l’abast
permet una comunicació fluïda i una
coordinació integrada que afavoreix l’èxit
educatiu de l’alumne.

Accés de les famílies en temps
real a l’expedient acadèmic

Juny 2018

Currículum acadèmic

Itinerari
Comunes
Modalitat

96%

93%

100%

Graduats Presentats Aprovats
Batxillerat PAU (juny)

1r Batxillerat

2n Batxillerat

Ciències Tecnològic
Social
Social
salut enginyeria econòmic humanístic

Ciències Tecnològic
Social
Social
salut enginyeria econòmic humanístic

Català, Castellà, Anglès, Filosofia, Ciències del món
contemporani, Educació física, Treball de recerca
Matemàtiques I
Física I (1)
Química I (2)
Biologia

Optatives

Dibuix
tècnic

Matemàtiques
CS

Català, Castellà, Anglès,
Història de la filosofia, Història
Llatí

Història del món contemporani
Economia de l’empresa

2a Llengua estrangera
Entrepreneurship + Comentari de text

Matemàtiques II
Física II (3)
Química II (4)
Biologia II

Dibuix
tècnic II

Matemàtiques
CS II

Literatura catalana
Geografia (5)
Economia de l’empresa II

2a Llengua estrangera

Intercanviable per Història del món contemporani
Intercanviable per una matèria optativa
(3)
Intercanviable per Literatura catalana
(4)
Intercanviable per Geografia o una matèria optativa
(5)
Intercanviable per 2a Llengua estrangera
(1)
(2)

Mètode d’avaluació 80/20

Objectiu: PAU

El Batxillerat a Prat prioritza l’avaluació
continuada de l’alumne davant dels
exàmens trimestrals i finals. Aquest
mètode afavoreix l’assimilació dels
aprenentatges i premia l’esforç i la
constància permanents al llarg de tot
el Batxillerat.
- Avaluació continuada (80%)
- Exàmens trimestrals i finals (20%)

- 2n de Batxillerat 100% orientat a les PAU
- Pla intensiu de preparació a les proves
- Adaptació de temaris a les proves
- Simulacres periòdics d’exàmens
(en format i temps)

Treball de Recerca
- Durant el 1r curs de Batxillerat
- Tutorització permanent
- Mostra Anual de Treballs de Recerca

Plurilingüisme
- Anglès com a llengua transversal
- Francès, alemany i xinès
(segona llengua)
- Grups flexibles de nivell
- Preparació per a exàmens oficials
- Estades a l’estranger
- Erasmus+

Llatí II

#connecta’t

Participació en concursos d’àmbit nacional

Programa transversal d’activitats
realitzades dins i fora les aules,
de diferent tipus i format, que
complementen i consoliden els
aprenentatges acadèmics adquirits.

Masterclasses d’experts
Jornades, seminaris, workshops
Activitats de convivència
Sortides i descoberta de l’entorn
Formació en intel·ligència emocional
Participació en projectes internacionals (Erasmus+)

Descoberta del món professional (xarxa de més de 200 empreses col·laboradores)

Counselor

Mentoring

Servei d’acompanyament i
orientació personalitzada a l’alumne
complementari a l’acció tutorial:
- En el creixement cap a la vida adulta
- En la tria d’estudis universitaris
- En l’elecció del seu futur
professional

Programa autogestionat de mentoria
a través del qual alumnes de primer
curs reben el suport acadèmic i
emocional dels alumnes de segon
que, voluntàriament, els acompanyen
de manera continua per ajudar-los a
adaptar-se i a superar els principals
reptes. Let’s grow together!

Talent10Plus
Programa optatiu per als estudiants
que aspirin a una major qualificació
final del seu expedient acadèmic.
- Reptes complementaris setmanals
i mensuals
- Repte bonus a totes les proves
i exàmens
- Premis als Millors Expedients
de Batxillerat

Aula de reforç
- Classes extraescolars de reforç
- Grups reduïts
- Impartides per experts en
la matèria

PRAT Educació
Compromís amb l’Educació 360
PRAT Educació és una institució educativa
catalana, laica i arrelada a l’entorn, amb
més de 90 anys dedicats a la gestió del
talent de l’alumnat i del seu creixement
acadèmic i personal i social.
Apostem pel vincle pensament-emocióacció com a eina clau de l’aprenentatge
significatiu i de l’Educació 360.

Provença

Roger de Llúria

Pau Claris

Passeig de Gràcia
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Batxillerat privat
Aragó
Roger de Llúria, 97
08009 Barcelona
T. 93 215 58 52
info@prateducacio.com

@prateducacio
#somprat
prateducacio.com

Il·lustracions: freepik.com

