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S’acosten les dates de preinscripció als ensenyaments postsobligatoris i us volem informar d’alguns trets 
d’identitat del batxillerat al nostre centre.  
 
Informació que podeu ampliar a la Jornada de Portes Obertes de Batxillerat que es farà el proper dimecres 21 
d’abril a les 19h. 
 
L'IES l'Alzina és un centre d'ensenyament públic ubicat en el barri de Sant Andreu (Barcelona), entre el 
Passeig Maragall i el C/ Felip II.  Funciona des de l’any 1982 i compta amb tres línies d’ESO i dos de 
Batxillerat, amb dues modalitats: la científico-tecnològic i la humanístic-social; el centre oferta totes les 
matèries de cada modalitat.  
 
Ens sentim especialment satisfets dels resultats obtinguts pels nostres alumnes a les PAU; a títol indicatiu 
podem mencionar aquestes dades referents a les qualificacions dels dos últims anys:  
 

 2008 2009 
 Mitjana Catalunya Mitjana centre Mitjana Catalunya Mitjana centre 

Anglès 6,09 7,67 6,29 7,03 
Matemàtiques 5,38 5,88 5,28 6,29 
Física 5,29 7,36 5,54 6,36 
Biologia 6,64 7,95 6,81 8,17 
Tecnologia Ind. 6,31 7,00 5,89 6,70 
 
Forma part de la política educativa del centre que els alumnes facin un ús constant dels Laboratoris en les 
matèries de Ciències Naturals i Experimentals, dotats dels més recents recursos (Multilab i Multilog).  Com a 
resultat d’aquesta política, hem aconseguit que alguns dels nostres alumnes hagin obtingut premis pel seu 
Treball de Recerca –per exemple, el III er Premi a la darrera convocatòria del Parc de Recerca Biomèdica de 
Barcelona. 
 
També es motiu d’orgull pel centre la llarga tradició de participació en les Olimpíades de Física, on 6 dels 
nostres alumnes han aconseguit classificar-se per la fase estatal, els darrers tres cursos. 
  
En l’àmbit de Llengües, Ciències Socials i Plàstica, hem promogut sempre la participació dels nostres alumnes  
en concursos literaris: Premi Sambori de narrativa curta organitzat per Òmnium Cultural,  premis en el concurs 
The Phonix d’anglès, premi Sant Jordi del districte Sant Andreu, premis Diada Sant Jordi del centre, editem la 
nostra pròpia revista (Aluzina) i col·laborem en la publicació de “En-Redada" junt amb altres centres de la 
zona. 
 
Per últim, des de ja fa dos anys, organitzem el que hem anomenat “Sopars científics”, una activitat totalment 
oberta, en la que poden participar les famílies dels nostres alumnes i professors d’altres centres; es tracta 
d’una iniciativa que pretén promoure l’interès pel coneixement i la cultura mitjançant xerrades, o conferències 
divulgatives, i també organitzant sortides. 
 


