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Cafeteria 

Activitats extraescolars

Colònies a 1r i 2n d’ESO

Lliure de barreres arquitectòniques

Socialització de llibres

Zona d’escolarització B

C. Molí de la Torre, 34-58

93 383 63 11

a8045471@xtec.cat  

www.ipompeufabra.cat

Codi del centre  08045471

Horari escolar
Matí: ESO i batxillerat, de 8.15 a 13.45 h  
(ESO dl. 14.45 h) 
Tarda: ESO dt. i dj., de 15.15 a 17.05 h. Batxillerat dt. 
de 15.15 a 17.05 h
CCFF : torns matí i tarda

Idiomes 
Anglès des de 1r d’ESO a 2n de batxillerat.  Francès 
des de 1r d’ESO a 1r de batxillerat
Estades lingüístiques en un país anglosaxó a 3r 
d’ESO

Equipaments

Aules específiques d’informàtica. Laboratoris 
de física i química. Gimnàs. Sala d’actes. Tallers 
especialitzats de cicles formatius (CCFF). El centre 
disposa d’espais col·lectius com biblioteca, espais de 
reunió per l’alumnat, cantina i pati

Oferta educativa
ESO. Batxillerat. Cicles formatius de grau mitjà i 
grau superior (química, manteniment i reparació de 
vehicles i fabricació mecànica). Curs d’accés a grau 
superior (CAS)

AMPA
Participació en la jornada per l’educació pública, 
gestió de la venda d’objectes nadalencs per 
subvencionar les sortides de l’alumnat, gestió de la 
socialització de llibres.

Característiques del centre
L’oferta educativa del centre es basa en tres pilars 
fonamentals: l’educació integral de l’alumnat tant 
en el seu vessant pedagògic com emocional; el 
treball dels valors humans, incentivant els valors 
de la responsabilitat social i la solidaritat; la millora 
de la qualitat en l’ensenyament amb el suport 
i la col·laboració de tot l’equip professional del 
centre(professorat,  personal d’administració i 
serveis i AMPA).

Des d’un punt de vista pedagògic, el centre organitza 
el seu currículum al voltant de tres referents 
educatius: la transversalitat de matèries, la 
funcionalitat dels estudis i l’autonomia de l’alumnat.

Atenció a la diversitat a 1r i 2n d’ESO a les matèries 
instrumentals mitjançant grups flexibles. Aula de 
diversificació curricular a 3r i 4t d’ESO. Aula d’acollida.

Projectes singulars
•	Viatge fi d’etapa a França 4t d’ESO
•	Viatge fi de curs a Europa a 1r de Batxillerat
•	Esquiada als cicles formatius (CCFF) i al curs 

d’accés al grau superior (CAS)
•	Participació en projectes mediambientals del 

municipi (4t d’ESO)
•	Jornades científiques de Badalona. Setmana 

tecnològica. Projecte Esport escola. Projecte de 
millora de la convivència i la mediació escolar. 
Setmana solidària

•	Pla de qualitat i millora continua del sistema 
educatiu. Col·laboracions i convenis en alternança i 
dual amb empreses relacionades amb les famílies 
professionals dels tres sectors

•	Centre educatiu amb certificat ISO 9001
•	Servei a la comunitat dins els àmbits de col·laboració 

amb institucions del barri com pot ser l’escola de 
primària Les ciències, l’escola Planas i Casals i la 
residència de gent gran Serentill. A 4t d’ESO

•	Projecte de les caixes niu a 1r d’ESO
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