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Zona d’escolarització B

Escola verda 

Cafeteria

Activitats extraescolars

Sortides culturals i excursions

Lliure de barreres arquitectòniques

Socialització de llibres

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

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

Equipaments
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

Oferta educativa
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  
 
 
 
 
 
 
 
 

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.

Projectes singulars
•	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+

AMPA
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/

Pl. de la Pineda, 1    08917 Badalona

93 399 05 11

inslapineda@xtec.cat

www.ieslapineda.cat/

Codi del centre: 08001421
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