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Zona d’escolarització B

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

Activitats extraescolars

Sortides culturals i excursions

Lliure de barreres arquitectòniques

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

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

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

C. Sagunt, 5    08912 Badalona

93 398 52 11

a8040527@xtec.cat

www.lallauna.cat

Codi del centre: 08040527
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