
61 Curs 2019/2020 ÆInstituts públics

Zona d’escolarització B

Escola verda 

Activitats extraescolars

Sortides culturals i excursions. Colònies

Lliure de barreres arquitectòniques

Socialització de llibres

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)

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMPA

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.

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)
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