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Cafeteria

Sortides culturals i excursions. Viatges d’esports, 
viatges d’idiomes, intercanvis. Colònies

Lliure de barreres arquitectòniques

Socialització i reutilització de llibres

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

Oferta educativa
ESO. Batxillerat. Programa de formació i inserció (PFI)

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

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

Parc Serentill, s/n    08915 Badalona

93 383 05 11

a8001431@xtec.cat

www.iesalbeniz.info

Codi del centre: 08001431
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