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Cafeteria

Activitats extraescolars

Sortides culturals i excursions

Lliure de barreres arquitectòniques

Socialització de llibres

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

Equipaments
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

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.

Projectes singulars
•	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

Ptge. dels Encants, 4    08914 Badalona

93 460 34 50

a8045604@xtec.cat

www.iesenricborras.cat

Codi del centre: 08045604
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