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Zona d’escolarització B

Activitats extraescolars

Sortides culturals i excursions

Lliure de barreres arquitectòniques

Reutilització de llibres gestionat per una empresa. 

Horari escolar
ESO i batxillerat, de 8.00 a 14.30 h

Idiomes 
Anglès. Francès com a segona llengua estrangera

Equipaments
Aula de música, d’estudi, 4 d’informàtica, 2 de 
plàstica. 2 tallers de tecnologia. 3 laboratoris 
(física, química i ciències naturals). Gimnàs. Pistes 
de bàsquet, de futbol sala i poliesportiva. Hort. 
Biblioteca oberta en horari lectiu i extraescolar. 
Sala d’actes. Aules dotades de pissarres digitals i 
projectors. Wifi a tot el recinte de l’Institut.

Oferta educativa
ESO. Batxillerat

AMPA
Organització d’activitats extraescolars: biblioteca 
oberta,  futbol, bàsquet i balls.

Característiques del centre
Centre compromès amb l’educació pública, 
aconfessional, progressista, democràtica, solidària i 
catalana. Focalitza l’atenció en el procés d’orientació 
de l’alumnat des de 1er d’ESO per a aconseguir una 
formació acadèmica i un desenvolupament personal 
que faciliti, en finalitzar l’etapa educativa de l’ESO o 
 
 
 
 

el batxillerat, la identificació de les seves 
inquietuds per a projectar-se tant professional com 
acadèmicament.

El centre donarà tanta importància a la relació 
educativa com a l’adquisició de continguts, amb 
l’objectiu que els joves esdevinguin persones amb 
criteris propis i visió crítica. Coordinació amb escoles 
de primària. Treball conjunt d’ordinadors personals 
i llibres de text. Facilitador d’estada a l ‘empresa al 
batxillerat.

Projectes singulars
•	Treball per Projectes
•	Plataforma educativa Clickedu
•	Projectes de col·laboració amb escoles de primària 

i altres entitats de la ciutat
•	POSIT: programa d’orientació i suport integral a la 

tutoria
•	Pràcticum del màster de formació de professorat
•	Participació al programa “#Aquiproubullying”
•	Programa de mediació escolar
•	Escacs a les aules
•	Hort urbà i  hort vertical
•	Activitats d’aprenentatge –servei:  

Comtes Arrel-Arreu
•	Servei Comunitari: fent reforç escolar a les escoles 

de primària
•	Programa Salut i Escola
•	Pla català de l’esport
•	Projecte Punt d’informació i dinamització en els 

centres de secundària (PIDCES)
•	Dinamització de centres i activitats extraescolars
•	Espai –estudi
•	Jocs d’estratègia
•	Espai-Taller de relaxació
•	Voleibol, teatre, coral

Av. Lloreda, 16-30    08917 Badalona

93 397 46 11

a8033869@xtec.cat

www.xtec.cat/iespaucasals-badalona

Codi del centre: 08033869
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