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Zona d’escolarització B

Activitats culturals i sortides

Horari escolar
ESO, de 8.00 a 14.30 h

Idiomes 
Anglès a tots els nivells d’ESO.  
Alemany com a segona llengua estrangera. 
Projecte Generació Plurilingüe (GEP) pel que 
s’imparteixen algunes matèries en anglès.

Equipaments
L’institut està ubicat dins del parc de Ca l’Arnús, en 
una edificació modular provisional. Totes les aules 
estan dotades de pissarres digitals interactives.  
Disposem de laboratori/aula de tecnologia i aules 
per fer desdoblaments i agrupaments flexibles. Per 
a l’activitat d’educació física, utilitzem el pavelló 
poliesportiu de Casagemes

Oferta educativa
1r , 2n i 3r d’ESO  
 
AMPA
AMPA de nova creació, en defensa de l’escola pública 
i de qualitat. Amb l’objectiu de promoure la implicació 
i el compromís de les famílies vers la comunitat 
educativa. Participem en la gestió de la biblioteca, 
en les comissions de festes, tallers, obres i 
comunicació.

ampalariera@gmail.com

Característiques del centre
Ubicat al barri de Canyadó, La Riera és un centre acollidor, 
inclusiu,  innovador, laic i respectuós que té el català com 
a llengua vehicular i de cohesió i integració social. 

Situem l’alumnat en el centre del procés d’aprenentatge 
al voltant del qual s’articula tota l’acció educativa que 
se sustenta sobre quatre pilars bàsics: el currículum i 
l’avaluació, la metodologia, l’equip docent i les famílies.  
Garantim l’equitat i promovem l’excel·lència.

Defensem un centre on el pluralisme ideològic i els valors 
democràtics afavoreixin la formació del  nostre alumnat 
(basada en el respecte, la responsabilitat, la tolerància, 
la igualtat i la llibertat personal) i el desenvolupament 
personal i de les pròpies capacitats, destacant els valors 
de l’esforç i el treball, l’autonomia, l’aprendre de les 
errades i la presa de decisions.

Els alumnes treballen amb un ordinador personal 
(Chromebook) al servei de l’aprenentatge i el coneixement. 
Es fomenta l’ús responsable i crític de la tecnologia.

Coordinació i col·laboració amb les escoles de primària 
adscrites.

Projectes singulars
•	Pla d’impuls de la lectura
•	Metodologia ABP (aprenentatge basat en projectes). 

Franja setmanal
•	Millora de les competències en llengües estrangeres 

de l’alumnat (GEP)
•	Atenció a la diversitat de l’alumnat: agrupaments 

flexibles en les matèries instrumentals i 
desdoblaments

•	Acció tutorial: tutories i cotutories
•	Participació en la Xarxa de competències bàsiques 
•	Organització de Jocs florals per Sant Jordi
•	Organització i participació de l’alumnat en les festes 

tradicionals
•	Participació en la Mostra de teatre de secundària de 

Badalona
•	Participació en la Trobada de corals de Badalona
•	Participació a les proves Cangur de matemàtiques

Riera de Canyadó, 49-51    08911 Badalona

938574313

inslariera@xtec.cat

www.inslariera.cat

Codi del centre: 08073171
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