01 Institut Baetulo

Zona d’escolarització A
Escola verda

Av. Marquès de Sant Mori, 251 08914 Badalona
93 397 49 47
a8057746@xtec.cat
https://agora.xtec.cat/ses-badalona
Codi del centre: 08057746

Menjador escolar amb cuina pròpia
Activitats extraescolars
Sortides culturals i excursions.
Socialització de llibres

Característiques del centre
L’ Institut Baetulo es caracteritza per treballar per a
la cohesió social, per a l’arrelament social i cultural
al barri, tot apropant el centre a les famílies i a les
entitats de l’entorn.
Afavorim el clima de diàleg, la convivència i el
respecte a les persones i a les coses dins i fora del
centre educatiu.
Potenciem l’hàbit d’estudi i la cultura de l’esforç per
tal de millorar el rendiment escolar i els resultats
acadèmics de l’alumnat.
Es treballa amb ordinadors personals.

Horari escolar
De 8.00 a 14.30 h

Projectes singulars

Idiomes

• Projecte Futur
• Premi a l’esforç J. M. Moragues
• Projecte Conèixer Catalunya
• Projecte de lectura diària
• Jornada Cultural
• Dia internacional dels drets humans
• Dia internacional de les dones treballadores
• Jocs florals
• Hort escolar
• Taller de costura
• Activitats d’aprenentatge i de servei
• Clima d’aula
• Mediació escolar

Anglès a tots els nivells d’ESO
Francès de 2n a 4t d’ESO com a matèria optativa

Equipaments
Aula d’informàtica, de música i de plàstica. Aula
multiusos. Taller de tecnologia. Laboratori de ciències
naturals, i de física i química. Biblioteca. Gimnàs.
Pistes esportives.

Oferta educativa
ESO. Suport intensiu per a l’escolarització inclusiva
(SIEI)

AFA
Col·labora amb les activitats extraescolars del centre
i amb les activitats acadèmiques.
Participa en la Castanyada, Jornada cultural, Premi
JM Moragues, Taller de costura i Festa de graduació
de 4t d’ESO
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02 Institut Barres i Ones

Zona d’escolarització A

Activitats extraescolars

Ctra. Antiga de València, 95 08913 Badalona
93 387 44 04
a8044995@xtec.cat
www.barresiones.com
Codi del centre: 08044995

Sortides culturals i excursions. Colònies
Casal d’estiu
Lliure de barreres arquitectòniques
Socialització de llibres

Característiques del centre
L’Institut Barres i Ones és un centre públic i laic
situat al barri de Llefià. L’oferta educativa s’adapta a
la diversitat del seu alumnat, al qual vol proporcionar
una educació integrada basada en la formació de
bons ciutadans en tots els aspectes. Tant a l’ESO
com al batxillerat i al cicle formatiu, el professorat
s’imposa una línia comuna d’aprenentatge recollida
al projecte educatiu. A més a més, les activitats
complementàries, dins del marc de projectes
nacionals i internacionals de mobilitat o de l’escola
de teatre, fan que l’ambient educatiu sigui el més
adequat possible, ateses les circumstàncies
personals de cada alumne.

Horari escolar
ESO, de 8.00 a 13.30 h i dl. dt. i dc. de 15.30 a 17.30 h
Batxillerat, de 8.00 a 14.30 h i dt. de 15.30 a 17.30 h
Cicles formatius de grau mitjà, matí

Projectes singulars
• Projecte internacional Erasmus +
• Projecte Futur i d’excel·lència educativa
• Projecte d’innovació educativa en mediació escolar
• Projectes d’aprenentatge-servei i de coordinació
amb les escoles Ítaca, Antoni Botey i Baldiri Reixac
• Escola de teatre

Idiomes
Anglès a tots els cursos i francès com a segona
llengua a 4t d’ESO

Equipaments
Aules d’informàtica. Aula de mediació. Laboratoris de
ciències de la naturalesa, i física i química. Tallers de
tecnologia. Gimnàs

Oferta educativa
ESO. Batxillerat. Cicles formatius de grau mitjà

AMPA
L’AMPA es reuneix mensualment amb la direcció del
centre. Participa en activitats extraescolars i en les
graducacions dels alumnes d’ESO, batxillerat i cicles
formatius de grau mitjà (CFGM).
barresiones.com/web/ampa
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03 Institut Enric Borràs

Zona d’escolarització A

Cafeteria

Ptge. dels Encants, 4 08914 Badalona
93 460 34 50
a8045604@xtec.cat
www.iesenricborras.cat
Codi del centre: 08045604

Activitats extraescolars
Sortides culturals i excursions
Lliure de barreres arquitectòniques
Socialització de llibres

Oferta educativa
ESO. Batxillerat. Cicles formatius de grau mitjà i de
grau superior d’estètica. Aula de suport intensiu per a
l’escolarització inclusiva (SIEI)

AMPA
Associació de mares i pares de l’Institut Enric Borràs
http://ampaenricborras.blogspot.com.es/
ampaenricborras@gmail.com

Característiques del centre
L’institut va néixer al curs 1992-93 aprofitant les
instal·lacions de l’escola Enric Borràs (creada al
1977 a Can Ruti). Des del curs 97-98, gràcies a la
mobilització activa del veïnat, està situat al barri
de la Salut. L’esperit del centre i les línies bàsiques
no han canviat al llarg dels anys de funcionament:
fer de l’institut un centre públic acollidor i centrat
a potenciar la igualtat d’oportunitats de l‘alumnat;
considerar l’equip de professors com una peça clau
en l’articulació del procés educatiu; potenciar l’acció
de tutoria com a eix vertebrador de l’acció educativa,
realitzada de manera conjunta amb les famílies,
l’alumnat i el professorat; entendre el centre com a
institució en permanent canvi i evolució; treballar en
relació i implicació amb l’entorn natural del centre:
família, barri i institucions.

Horaris
ESO i batxillerat de 8.30 a 15.00 h
Cicles formatius de grau mitjà: matí i tarda
Secretaria: matí de 9.30 a 14.00 h. de dll a dv i tarda
de 15.30 a 17.00 h. dm i dj

Idiomes
Anglès des de 1r d’ESO. Pla experimental en llengües
estrangeres (PELE). Introducció de la llengua
anglesa en altres àrees del currículum. Francès com
a optativa. Centre col·laborador de l’Escola Oficial
d’Idiomes (preparació obtenció certificats nivell B1
i B2 d’anglès). MISTI Project: Col·laboració amb la
Fundació La Pedrera i el Massachusetts Institute of
Technology (MIT) per impartir docència en anglès

Projectes singulars

Equipaments

• Erasmus +
• Intercanvi d’alumnes amb Bèlgica
• Servei de mediació
• Projecte Salut i escola
• Projecte Futur
• Aprenentatge i servei
• Col·laboració amb el MISTI
• Projecte Grumet Èxit
• Seguiment de l’assistència a 1r d’ESO mitjançant
sistema de reconeixement facial i enviament de
SMS a la família

Totes les aules estan dotades de pissarres digitals.
Aules específiques de música, d’educació visual i
plàstica, d’idiomes, d’informàtica i d’acollida per
a nouvinguts. Tallers de tecnologia i laboratoris.
Gimnàs. Pista de bàsquet. Biblioteca. Tallers de cicles
formatius d’estètica
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04 Institut Eugeni d’Ors

Zona d’escolarització A

Cafeteria

Av. Maresme, 192-212 08918 Badalona
93 387 58 66
a8001443@xtec.cat
http://inseugenidorsbadalona.com
Codi del centre: 08001443

Activitats extraescolars
Sortides culturals i excursions
Lliure de barreres arquitectòniques
Socialització de llibres

Característiques del centre
L’Institut Eugeni d’Ors, al barri de Sant Roc, és un
centre públic, laic i compromès amb l’entorn, la raó
de ser del qual és ensenyar, formar i acompanyar
l’alumnat, tot potenciant al màxim les seves
capacitats com a estudiants i com a persones,
amb la implicació de les famílies, mitjançant una
docència innovadora i en un entorn de treball
participatiu i motivador. En l’actualitat coexisteixen
els estudis següents: ESO, cicles formatius de
grau mitjà (cures d’auxiliar d’infermeria, farmàcia
i parafarmàcia, atenció a persones en situació de
dependència), batxillerat, cicles formatius de grau
superior (documentació sanitària, laboratori de
diagnòstic clínic, integració social).

Horari escolar
De 8.30 a 15.00 h

Idiomes
Anglès des de 1r d’ESO

Projectes singulars

Equipaments

• Projecte Futbol al carrer
• Projecte Proinfància (reforç de català i assistència
psicològica)
• Projecte de teatre musical des de 1r d’ESO

Aules de música i d’informàtica. Gimnàs

Oferta educativa
ESO. Batxillerat. Cicles formatius de grau mitjà i
de grau superior. Branca sanitària i serveis a la
comunitat. Programa de formació i inserció (PFI)
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05 Institut Júlia Minguell

Zona d’escolarització A

Activitats extraescolars

C. Niça, 4 08913 Badalona
93 460 74 69
a8052888@xtec.cat
www.xtec.cat/iesjuliaminguell/
Codi del centre: 08052888

Sortides culturals i excursions
Lliure de barreres arquitectòniques

Característiques del centre
Situat al barri de Llefià, el centre fa un treball
continuat amb les escoles adscrites per tal de
facilitar el pas de l’alumnat de primària a secundària.
Es treballa el currículum amb ordinadors personals.
L’oferta educativa comprèn els batxillerats
sociohumanístic, cientificotecnològic i el cicle
formatiu de grau superior d’Ensenyament i Animació
Socioesportiva.

Projectes singulars
Horari escolar

• Projecte Enllaç
• Transformació digital a les aules
• Pla català de l’esport
• Creació del quadern digital
• Activitats d’aprenentatge-servei (LECXIT, Servei
comunitari)
• Matèries no lingüístiques en anglès
• Projecte Salut i Escola
• Programa de Robòtica educativa
• Treball col·laboratiu a 1r, 2n i 3r d’ESO
• Participació a la Xarxa de competències bàsiques
(històrica)
• Participació a les Jornades Científiques
• Participació al projecte Menuda Badalona
• Projecte Educació Emocional (Associació SEER)
• PDA Bullying (Associació SEER)
• Intercanvis culturals, activitats de l’entorn i
voluntariat (Associació la Rotllana)
• Servei d’esmorzars (Associació la Rotllana)

ESO i batxillerat, dl. i dv. de 8.30 a 14.00 h, dt. de 8.30
a 13.00 h, dc. i dj. de 8.30 a 15.00 h, dl. i dt. tarda de
15.30 a 17.30 h. Cicles formatius, matí

Idiomes
Anglès

Equipaments
Laboratori. Gimnàs. Aules de tecnologia i Visual i
plàstica. Biblioteca. Servei propi d’esmorzars

Oferta educativa
ESO. Batxillerat. Cicle formatiu de grau superior

AMPA
Comissions de treball, projectes, estudi assistit,
activitats extraescolars, atenció a les famílies,
participació en diferents comissions del districte,
festes del barri, carnestoltes, etc.
ampa@insjuliaminguell.net
Facebook: Ampa Júlia Minguell
Twiter: @juliaminguell
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06 Institut Badalona VII

Zona d’escolarització B

Escola verda

Ausiàs Marc, 86 08912 Badalona
93 397 85 11
a8042019@xtec.cat
www.institutb7.cat
Codi del centre: 08042019

Activitats extraescolars
Sortides culturals i excursions. Colònies
Lliure de barreres arquitectòniques
Socialització de llibres

Escola de famílies. Gestió d’activitats extraescolars
i de la biblioteca. Estudi assistit. Gestió del lloguer
de taquilles. Finançament de materials i premis
d’activitats vinculades a les festes populars.

Característiques del centre
Coordinació amb les nostres escoles de primària
adscrites.
Recursos específics per atendre la diversitat de
l’alumnat: agrupaments flexibles, desdoblament
de matèries, plans individualitzats, atenció
psicopedagògica, aula d’acollida, USEE i atenció a
l’alumnat amb discapacitat auditiva.
Claustre de professorat estable, amb experiència i
implicat en el bon funcionament del centre.
Foment de la participació activa de l’alumnat en la
vida del centre (consell de delegats).
Ordinadors portàtils a l’ESO. Es treballa amb
continguts digitals, Moodle i Google Apps en bona
part de les matèries.

Horari escolar
ESO, jornada continuada de dl. a dv. de 8:00 a
14:30 h (pendent d’aprovació per part dels Serveis
Territorials del Departament d’Educació)
Batxillerat, de dl. a dv. 8:00 a 14:30 h
Cicles formatius, de 15:00 a 21:00 h

Idiomes
Anglès a ESO, batxillerat i cicles formatius. Francès
com a matèria optativa. Centre col·laborador de
l’Escola Oficial d’Idiomes (preparació obtenció
certificats nivell B1 i B2 d’anglès)

Projectes singulars
• Xarxa de competències bàsiques
• Programa d’innovació sobre Tecnologies digitals
per a l’aprenentatge
• Jornades d’energies renovables i medi ambient
• Hora de lectura a l’ESO
• Vela i rem a 1r d’ESO (Club Natació Badalona)
• Projectes artístics a 2n i 3r d’ESO
• Projectes interdisciplinaris de 1r a 4t ESO
• Tallers optatius de 1r a 3r d’ESO (teatre, conjunt
instrumental, coral, judo, escacs, programació
Scratch, petites investigacions, disseny d’apps, etc.)
• Participació en les Jornades científiques de Badalona
• Participació en les proves Cangur de matemàtiques
• Programa de reutilització de llibres de text (Iddink)
• Cisco Networking Academy (CFGM informàtica)

Equipaments
Totes les aules estan dotades de pissarra digital i
wifi. Aules de música, de plàstica i d’informàtica.
Laboratoris de ciències i tallers de tecnologia. Pista
poliesportiva. Gimnàs. Sala polivalent. Biblioteca.
Zona d’estudi. Aparcament per a bicicletes, patinets i
monopatins. Espai cardioprotegit

Oferta educativa
ESO. Batxillerat. Cicles formatius de grau mitjà i
de grau superior (famílies: administració i gestió,
informàtica i comunicacions). FP dual en els tres
cicles formatius que s’imparteixen al centre

61

Curs 2019/2020 ÆInstituts públics

07 Institut Isaac Albéniz
Cafeteria

Parc Serentill, s/n 08915 Badalona
93 383 05 11
a8001431@xtec.cat
www.iesalbeniz.info
Codi del centre: 08001431

Sortides culturals i excursions. Viatges d’esports,
viatges d’idiomes, intercanvis. Colònies
Lliure de barreres arquitectòniques
Socialització i reutilització de llibres

Característiques del centre
Centre de referència del Conservatori Professional de
Música de Badalona. Horaris adaptats per als alumnes
d’ESO i del batxillerat musical.
Llarga trajectòria d’ensenyament a la ciutat amb
claustre consolidat.

Projectes singulars
• Aula d’Acollida
• Col·laboració amb entitats de l’entorn (Magna
Celebratio, centres de primària, centres cívics, etc.)
• Consulta Oberta d’infermeria
• Coordinació amb el Conservatori professional de
música de Badalona
• Coral
• Grup de teatre
• Mediació (equip de psicopedagogia)
• Participació al Pla escola i esport
• Participació en el projecte Viquilletra de la UOC
• Optativa de piscina per a 1r d’ESO
• Projectes de prevenció i conscienciació amb xarxa
d’entorn (mossos, CAP, Institut Guttmann, PIDCES,
Badiu Jove, etc.)
• Projecte marc per al plurilingüisme. Matèries no
lingüístiques en llengua anglesa
• Tutoria entre iguals

Horari escolar
ESO, dl. i dt. de 8.15 a 13.45 h i tarda de 15.15 a 17.45 h,
dc. dj. i dv. de 8.15 a 14.45 h
Batxillerat, de 8.15 a 14.45 h

Idiomes
Anglès. Francès com a segona llengua estrangera
Grup d’experimentació per al plurilingüisme (GEP)

Equipaments
Aula de música, de dibuix i 4 d’informàtica. Biblioteca
amb dotació informàtica. 3 laboratoris (física,
química i ciències naturals). 2 tallers de tecnologia,
zona de robòtica. Equips d’audiovisuals en tots
els departaments didàctics. Gimnàs. Pistes de
bàsquet i futbol sala. Sala d’actes amb escenari per
a representacions teatrals, concerts i projeccions de
vídeo. Ampli jardí al voltant de l’edifici

AMPA
Projecte de socialització de llibres de lectura de l’ESO
i llibre de llengua i literatura catalana de batxillerat.
Comissió de camí escolar i socioeducativa. Participem
al consell escolar i al barri i, també, en festes de
graduació.
ampaiesalbeniz@gmail.com
www.ampa_albeniz.blogspot.com

Oferta educativa
ESO. Batxillerat. Programa de formació i inserció (PFI)
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08 Institut La Llauna

Zona d’escolarització B

Menjador escolar cuina pròpia
(acord amb l’escola Progrés per a 1r i 2n d’ESO)

C. Sagunt, 5 08912 Badalona
93 398 52 11
a8040527@xtec.cat
www.lallauna.cat
Codi del centre: 08040527

Activitats extraescolars
Sortides culturals i excursions
Lliure de barreres arquitectòniques

Característiques del centre
La Llauna és un centre acollidor, compromès amb els
valors que garanteixen la cohesió social, amb la defensa
del català, del plurilingüisme, de la coeducació, de la
solidaritat, de la justícia i de la pau. L’institut és laic i
plural. A més, està preocupat per la salut i la defensa
del medi ambient, alhora que procura estimular
l’autoconeixement del seu alumnat i la formació d’una
capacitat crítica fonamentada i transformadora.

Projectes singulars
• Club de lectura per a tota la comunitat educativa
• Pla català d’esport a l’escola
• Programa mschools
• Col·laboració amb la Fundació Vicent Ferrer i amb
l’ONG Global Humanitària. Recollida solidària
d’aliments i roba
• Activitats de servei comunitari: campanya de
donació de sang en coordinació amb l’escola Progrés,
col·laboració amb el Servei d’habitatge Josep
Padrós, amb la Fundació Espai Natura i Joventut,
concretament en el seu projecte La Brúixola i també
amb el Consell del Col·legi de Farmacèutics de
Barcelona i el SIGRE. Projecte d’acompanyament entre
iguals dels alumnes de 1r cicle d’ESO i posada al dia
de la Biblioteca
• Projecte What’s Up amb la col·laboració de
l’Associació Obertament per prevenir l’estigma de la
malaltia mental
• Aula assistida de repàs a les tardes
• Participació en la Mostra de teatre de l’ESO de Badalona
• Participació en el programa Bojos per la Ciència de
la Fundació La Pedrera

Horari escolar
De 8.00 a 14.30 h
Batxillerat, eventualment, alguna tarda de dt. o dj.
per realitzar activitats de laboratori

Idiomes
Anglès i francès des de 1r d’ESO. Centre examinador
oficial DELF (Francès). Centre col·laborador de
l’Escola Oficial d’Idiomes (preparació obtenció
certificats nivell B1 i B2 d’anglès). Projecte GEP
(Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme).
Auxiliar de conversa facilitat pel Departament
d’Ensenyament. Batxibac (Batxillerat francès)

Equipaments
Gimnàs. Aules dotades de pissarra digital interactiva.
Totes les aules disposen de projectors. Wifi a tots els
espais de l’institut. El centre ha estat ampliat amb
una tercera planta amb aules de grup-classe, aula
polivalent, d’idiomes, de música i d’informàtica

Oferta educativa
ESO. Batxillerat

AMPA
Treballem a fons per millorar la qualitat educativa del nostre
centre, amb la implicació de les famílies. Oferta de serveis
bàsics (extraescolars, subvencions, festes, premis)
http://quinallaunadampa.blogspot.com.es/
quinallaunadampa@gmail.com
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09 Institut La Pineda

Zona d’escolarització B

Escola verda

Pl. de la Pineda, 1 08917 Badalona
93 399 05 11
inslapineda@xtec.cat
www.ieslapineda.cat/
Codi del centre: 08001421

Cafeteria
Activitats extraescolars
Sortides culturals i excursions
Lliure de barreres arquitectòniques
Socialització de llibres

Programes de formació i inserció (PFI): auxiliar
de paleta i construcció, auxiliar de manteniment
d’instal·lacions elèctriques, aigua i gas

Característiques del centre
El nostre centre ofereix a l’ESO agrupaments flexibles
i grups reduïts a 1r i 2n curs, per tal d’afavorir l’èxit
escolar i l’assoliment de les competències bàsiques
de tot l’alumnat. Donem continguts en anglès al llarg
de l’ESO i es pot cursar alemany a partir de 3r curs
d’ESO. Al batxillerat s’ofereixen quatre itineraris bàsics
i la possibilitat de seguir itineraris mixtos en funció
dels interessos de l’alumnat. Amplia oferta d’estudis de
Formació Professionals, tant de grau mitjà com de grau
superior, que permeten completar tota l’etapa educativa.

Horari escolar
ESO i batxillerat, de 8.00 h a 14.30 h
Cicles formatius: Torn matí de 8.00 h a 14.30 h
Torn tarda de 15.30 h a 21.30 h

Projectes singulars

Aules equipades amb pissarra digital interactiva,
canó de projecció i ordinador. Laboratoris de biologia
i de química. Tallers de tecnologia. Aula de música i
de dibuix. Gimnàs. Pistes esportives. Biblioteca. Sala
d’actes. Espai wifi. Tallers específics de formació
professional. Estudi de ràdio i gravació. Pàrquing de
bicicletes vigilat

• Projectes generals: Club de lectura. Biblioteca
escolar. Coeducació. Mediació escolar. Associació
esportiva escolar. Estades a l’empresa a batxillerat.
Teatre Escolar. Coral de l’institut. Tecnologies digitals:
mSchools. Programa Salut i escola. Revista La
Pineda. Punt d’informació i dinamització en els
centres de secundària (PIDCES). Programa Instituts
Oberts. Certificació de qualitat ISO 9001: 2015
• Projectes de formació professional: cicles de
grau superior d’administració i d’informàtica
en 2x3 (dos cicles en tres anys), alternança FP
Dual en cicles de grau mitjà i de superior, Servei
d’assessorament i reconeixement. Programa de
mobilitat internacional per estades formatives en
empreses d’altres països Erasmus+

Oferta educativa

AMPA

ESO. Batxillerat. Cicles Formatius de Grau Mitjà i
Superior: administració, informàtica, electricitat i
electrònica, telecomunicacions, instal·lacions de
producció de calor. Curs d’accés al Grau Superior

Col·labora estretament amb direcció donant suport
a les iniciatives que beneficien l’alumnat (classes
de reforç, biblioteca, extraescolars, etc.) i organitza
activitats adreçades a les famílies.
ampa@inslapineda
http://www.inslapineda.com/

Idiomes
Anglès. Alemany com a segona llengua estrangera.
Projectes d’idioma: Global Schools, eTwinning,
English Rocks. Intercanvi amb Anglaterra i Alemanya.
Erasmus+

Equipaments
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10 Institut La Riera

Zona d’escolarització B

Activitats culturals i sortides

Riera de Canyadó, 49-51 08911 Badalona
938574313
inslariera@xtec.cat
www.inslariera.cat
Codi del centre: 08073171

Característiques del centre
Ubicat al barri de Canyadó, La Riera és un centre acollidor,
inclusiu, innovador, laic i respectuós que té el català com
a llengua vehicular i de cohesió i integració social.
Situem l’alumnat en el centre del procés d’aprenentatge
al voltant del qual s’articula tota l’acció educativa que
se sustenta sobre quatre pilars bàsics: el currículum i
l’avaluació, la metodologia, l’equip docent i les famílies.
Garantim l’equitat i promovem l’excel·lència.
Defensem un centre on el pluralisme ideològic i els valors
democràtics afavoreixin la formació del nostre alumnat
(basada en el respecte, la responsabilitat, la tolerància,
la igualtat i la llibertat personal) i el desenvolupament
personal i de les pròpies capacitats, destacant els valors
de l’esforç i el treball, l’autonomia, l’aprendre de les
errades i la presa de decisions.
Els alumnes treballen amb un ordinador personal
(Chromebook) al servei de l’aprenentatge i el coneixement.
Es fomenta l’ús responsable i crític de la tecnologia.
Coordinació i col·laboració amb les escoles de primària
adscrites.

Horari escolar
ESO, de 8.00 a 14.30 h

Idiomes
Anglès a tots els nivells d’ESO.
Alemany com a segona llengua estrangera.
Projecte Generació Plurilingüe (GEP) pel que
s’imparteixen algunes matèries en anglès.

Equipaments
L’institut està ubicat dins del parc de Ca l’Arnús, en
una edificació modular provisional. Totes les aules
estan dotades de pissarres digitals interactives.
Disposem de laboratori/aula de tecnologia i aules
per fer desdoblaments i agrupaments flexibles. Per
a l’activitat d’educació física, utilitzem el pavelló
poliesportiu de Casagemes

Projectes singulars
• Pla d’impuls de la lectura
• Metodologia ABP (aprenentatge basat en projectes).
Franja setmanal
• Millora de les competències en llengües estrangeres
de l’alumnat (GEP)
• Atenció a la diversitat de l’alumnat: agrupaments
flexibles en les matèries instrumentals i
desdoblaments
• Acció tutorial: tutories i cotutories
• Participació en la Xarxa de competències bàsiques
• Organització de Jocs florals per Sant Jordi
• Organització i participació de l’alumnat en les festes
tradicionals
• Participació en la Mostra de teatre de secundària de
Badalona
• Participació en la Trobada de corals de Badalona
• Participació a les proves Cangur de matemàtiques

Oferta educativa
1r , 2n i 3r d’ESO

AMPA
AMPA de nova creació, en defensa de l’escola pública
i de qualitat. Amb l’objectiu de promoure la implicació
i el compromís de les famílies vers la comunitat
educativa. Participem en la gestió de la biblioteca,
en les comissions de festes, tallers, obres i
comunicació.
ampalariera@gmail.com
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11 Institut Pau Casals

Zona d’escolarització B

Activitats extraescolars

Av. Lloreda, 16-30 08917 Badalona
93 397 46 11
a8033869@xtec.cat
www.xtec.cat/iespaucasals-badalona
Codi del centre: 08033869

Sortides culturals i excursions
Lliure de barreres arquitectòniques
Reutilització de llibres gestionat per una empresa.

el batxillerat, la identificació de les seves
inquietuds per a projectar-se tant professional com
acadèmicament.
El centre donarà tanta importància a la relació
educativa com a l’adquisició de continguts, amb
l’objectiu que els joves esdevinguin persones amb
criteris propis i visió crítica. Coordinació amb escoles
de primària. Treball conjunt d’ordinadors personals
i llibres de text. Facilitador d’estada a l ‘empresa al
batxillerat.

Projectes singulars

Horari escolar

• Treball per Projectes
• Plataforma educativa Clickedu
• Projectes de col·laboració amb escoles de primària
i altres entitats de la ciutat
• POSIT: programa d’orientació i suport integral a la
tutoria
• Pràcticum del màster de formació de professorat
• Participació al programa “#Aquiproubullying”
• Programa de mediació escolar
• Escacs a les aules
• Hort urbà i hort vertical
• Activitats d’aprenentatge –servei:
Comtes Arrel-Arreu
• Servei Comunitari: fent reforç escolar a les escoles
de primària
• Programa Salut i Escola
• Pla català de l’esport
• Projecte Punt d’informació i dinamització en els
centres de secundària (PIDCES)
• Dinamització de centres i activitats extraescolars
• Espai –estudi
• Jocs d’estratègia
• Espai-Taller de relaxació
• Voleibol, teatre, coral

ESO i batxillerat, de 8.00 a 14.30 h

Idiomes
Anglès. Francès com a segona llengua estrangera

Equipaments
Aula de música, d’estudi, 4 d’informàtica, 2 de
plàstica. 2 tallers de tecnologia. 3 laboratoris
(física, química i ciències naturals). Gimnàs. Pistes
de bàsquet, de futbol sala i poliesportiva. Hort.
Biblioteca oberta en horari lectiu i extraescolar.
Sala d’actes. Aules dotades de pissarres digitals i
projectors. Wifi a tot el recinte de l’Institut.

Oferta educativa
ESO. Batxillerat

AMPA
Organització d’activitats extraescolars: biblioteca
oberta, futbol, bàsquet i balls.

Característiques del centre
Centre compromès amb l’educació pública,
aconfessional, progressista, democràtica, solidària i
catalana. Focalitza l’atenció en el procés d’orientació
de l’alumnat des de 1er d’ESO per a aconseguir una
formació acadèmica i un desenvolupament personal
que faciliti, en finalitzar l’etapa educativa de l’ESO o
Curs 2019/2020 ÆInstituts públics
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12 Institut Pompeu Fabra

Zona d’escolarització B

Cafeteria

C. Molí de la Torre, 34-58
93 383 63 11
a8045471@xtec.cat		
www.ipompeufabra.cat
Codi del centre 08045471

Activitats extraescolars
Colònies a 1r i 2n d’ESO
Lliure de barreres arquitectòniques
Socialització de llibres

Característiques del centre

Matí: ESO i batxillerat, de 8.15 a 13.45 h
(ESO dl. 14.45 h)
Tarda: ESO dt. i dj., de 15.15 a 17.05 h. Batxillerat dt.
de 15.15 a 17.05 h
CCFF : torns matí i tarda

L’oferta educativa del centre es basa en tres pilars
fonamentals: l’educació integral de l’alumnat tant
en el seu vessant pedagògic com emocional; el
treball dels valors humans, incentivant els valors
de la responsabilitat social i la solidaritat; la millora
de la qualitat en l’ensenyament amb el suport
i la col·laboració de tot l’equip professional del
centre(professorat, personal d’administració i
serveis i AMPA).
Des d’un punt de vista pedagògic, el centre organitza
el seu currículum al voltant de tres referents
educatius: la transversalitat de matèries, la
funcionalitat dels estudis i l’autonomia de l’alumnat.
Atenció a la diversitat a 1r i 2n d’ESO a les matèries
instrumentals mitjançant grups flexibles. Aula de
diversificació curricular a 3r i 4t d’ESO. Aula d’acollida.

Idiomes

Projectes singulars

Anglès des de 1r d’ESO a 2n de batxillerat. Francès
des de 1r d’ESO a 1r de batxillerat
Estades lingüístiques en un país anglosaxó a 3r
d’ESO

• Viatge fi d’etapa a França 4t d’ESO
• Viatge fi de curs a Europa a 1r de Batxillerat
• Esquiada als cicles formatius (CCFF) i al curs
d’accés al grau superior (CAS)
• Participació en projectes mediambientals del
municipi (4t d’ESO)
• Jornades científiques de Badalona. Setmana
tecnològica. Projecte Esport escola. Projecte de
millora de la convivència i la mediació escolar.
Setmana solidària
• Pla de qualitat i millora continua del sistema
educatiu. Col·laboracions i convenis en alternança i
dual amb empreses relacionades amb les famílies
professionals dels tres sectors
• Centre educatiu amb certificat ISO 9001
• Servei a la comunitat dins els àmbits de col·laboració
amb institucions del barri com pot ser l’escola de
primària Les ciències, l’escola Planas i Casals i la
residència de gent gran Serentill. A 4t d’ESO
• Projecte de les caixes niu a 1r d’ESO

Horari escolar

Equipaments
Aules específiques d’informàtica. Laboratoris
de física i química. Gimnàs. Sala d’actes. Tallers
especialitzats de cicles formatius (CCFF). El centre
disposa d’espais col·lectius com biblioteca, espais de
reunió per l’alumnat, cantina i pati

Oferta educativa
ESO. Batxillerat. Cicles formatius de grau mitjà i
grau superior (química, manteniment i reparació de
vehicles i fabricació mecànica). Curs d’accés a grau
superior (CAS)

AMPA
Participació en la jornada per l’educació pública,
gestió de la venda d’objectes nadalencs per
subvencionar les sortides de l’alumnat, gestió de la
socialització de llibres.
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13 Institut Ventura Gassol

Zona d’escolarització B

Activitats extraescolars

Av. Mònaco, 36-50 08914 Badalona
93 399 18 01
a8046751@xtec.cat
http://insventuragassol.cat
Codi del centre: 08046751

Sortides culturals i excursions
Casal esportiu d’estiu
Lliure de barreres arquitectòniques

Característiques del centre
El principi bàsic és formar ciutadans lliures amb
sentit crític i amb compromís de participació social.
Oferim una proposta educativa adaptada a les
necessitats actuals. Tot l’alumnat d’ESO disposa
de recursos digitals com a mitjà d’aprenentatge i
ordinador portàtil personal.
Plantilla de professorat estable des de fa anys, la
qual cosa permet aprofitar el seu coneixement del
centre i de l’entorn. Coordinació amb les escoles de
primària adscrites.

Horari escolar

Projectes singulars

ESO i batxillerat, de 8.30 a 15.00 h

• Projecte eduCAT 2.0
• Participació en la Xarxa de Competències Bàsiques
• Participació en el Pla educatiu d’entorn
• Programa Salut i escola
• Convivència i mediació escolar. Participació en el
projecte Aquí proubullyng
• Servei comunitari (LECXIT, lectura entre iguals,
programa de suport a les escoles adscrites,
projecte Arrelarreu)
• Programa de lectura per a l’èxit educatiu (LECXIT) i
Projecte de lectura de centre
• Participació en el projecte Obertament
• Participació en el projecte d’aprenentatge servei
Arrelarreu
• Cursa solidària de Nadal
• Olimpíades culturals
• Concurs literari de Sant Jordi
• Participació en la mostra de teatre de Badalona
• Revista escolar
• Punt d’informació juvenil
• Pla català de l’esport
• Natació a 1r d’ESO
• Participació a les proves Cangur i a “l’esprint”
• Implementació materials Mobilitzem la informàtica

Idiomes
Anglès. Francès com a segona llengua estrangera.
Preparació per a l’obtenció dels títols B1 d’anglès
i Diplôme d’études en langue française(DELF) de
francès.

Equipaments
Totes les aules tant d’ESO com de batxillerat estan
dotades de pissarres digitals. Taller de tecnologia i
laboratori. Aula de música. Biblioteca. Aula de visual
plàstica. Aula d’informàtica. Previsió d’estrenar
noves instal·lacions a curt termini

Oferta educativa
ESO. Batxillerat científic–tecnològic i humanísticsocial

AMPA
Atén la biblioteca i a l’alumnat que vol fer ús de les
instal·lacions esportives de dilluns a dijous de 17.00
a 19.00 h
Organitza cursos de suport a l’estudi i de formació
per a les famílies.
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