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TITULACIÓ 
 
Al nostre institut t’oferim la possibilitat 
d’estudiar totes les modalitats del 
batxillerat (exceptuant el batxillerat 
artístic). Així te pots presentar a 
selectivitat des de qualsevol de les 
vies.  
 
T’oferim una oferta molt àmplia 
d’itineraris: 
 

- CIÈNCIES DE LA SALUT  

- TECNOLOGIA INDUSTRIAL  

- CIÈNCIES I TECNOLOGIA 
 
- HUMANITATS 
- CIÈNCIES SOCIALS: 

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ 
- CIÈNCIES SOCIALS: SERVEIS 

SOCIOCULTURALS 
 

Aquests itineraris se complementen en 
un grup d’optatives: 
 
Pel batxillerat tecnològic i de ciències 

de la salut 
- Tecnologia de la informació i 

de la comunicació (Informàtica) 
- Tecnologia Industrial I 
- Física 
- Ciències mediambientals i de 

la Terra 

- Dibuix Tècnic II 
- Mecànica 
- Electrotecnia 
- Tecnologia Industrial II 
 

Pel batxillerat d’humanitats i 
 ciències socials 

- Francès I 
- Estada en empresa 
- Història de les Illes Balears 
- Francès II 
- Psicologia 
- Fonaments d’Administració i 

Gestió 
 

PROJECTES INNOVADORS 
 
El centre participa en el projecte de 
Seccions Europees adreçats a 
l’alumnat especialment motivat i que 
cerca un ensenyament de màxima 
qualitat i la millor projecció exterior. 
 

- Secció Europea on 
s’imparteixen les 
matemàtiques en francès. 

- Secció Europea on s’imparteix 
les ciències naturals (a 3r) i la 
física i química (a 4t) en anglès 
amb possibilitat d’ampliar-ho a 
la física i química de 1r de 
batxillerat. 

 
El centre, a més de les aules 
equipades amb TV, video i algunes 
amb canó de projecció, també compta 
amb: 

- laboratoris (de física-química i 
de biologia-geologia) 

- aula d’informàtica 
-  aula específica d’Educació 

Plàstica i Visual (Dibuix Tècnic) 
- tallers de Tecnologia 

(Tecnologia i Mecànica) 
- taller amb equips 

elèctrotècnics (Electrotècnia). 
 
 
Per tal de completar la vostra formació 
es realitzen sortides extraescolars i 
viatges d’estudis 
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EL CENTRE NO US POT 
OFERIR: 
 

- Un centre gran on els alumnes 
passin desapercebuts. 

- Un centre de luxe, nou i amb 
dependències grans i 
espectaculars. 

 

però SÍ US PODEM OFERIR: 
 

1. Tutories molt dinàmiques amb 
un fort contacte amb les 
famílies. 

2. La darrera tecnologia dins de 
les aules (portàtils, canons de 
projecció). 

3. Un contacte molt directa i 
immediat amb les famílies 
(SMS). 

4. Tots els projectes innovadors 
que puguin millorar la qualitat 
de l’ensenyament. 

5. L’esforç d’un claustre de 
professorat molt compromés 
amb la seva tasca docent. 

6. Un equip directiu preocupat i 
accesible, disposat a solucionar 
els possibles problemes que es 
puguin presentar. 

 
 

En definitiva, un ambient 
agradable i tranquil per a 
aprendre. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ens podeu trobar a 
www.iesarxiduc.net 
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