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Zona d’escolarització B

Activitats extraescolars

Sortides culturals i excursions

Casal esportiu d’estiu

Lliure de barreres arquitectòniques

Av. Mònaco, 36-50    08914 Badalona

93 399 18 01

a8046751@xtec.cat

http://insventuragassol.cat

Codi del centre: 08046751

Horari escolar
ESO i batxillerat, de 8.30 a 15.00 h

Idiomes 
Anglès. Francès com a segona llengua estrangera. 
Preparació per a l’obtenció dels títols B1 d’anglès 
i Diplôme d’études en langue française(DELF) de 
francès.

Equipaments
Totes les aules tant d’ESO com de batxillerat estan 
dotades de pissarres digitals. Taller de tecnologia i 
laboratori. Aula de música. Biblioteca. Aula de visual 
plàstica. Aula d’informàtica. Previsió d’estrenar 
noves instal·lacions a curt termini

Oferta educativa
ESO. Batxillerat científic–tecnològic i humanístic-
social

AMPA
Atén la biblioteca i a l’alumnat que vol fer ús de les 
instal·lacions esportives de dilluns a dijous de 17.00  
a 19.00 h

Organitza cursos de suport a l’estudi i de formació 
per a les famílies.

Característiques del centre
El principi bàsic és formar ciutadans lliures amb 
sentit crític i amb compromís de participació social.

Oferim una proposta educativa adaptada a les 
necessitats actuals. Tot l’alumnat d’ESO disposa 
de recursos digitals com a mitjà d’aprenentatge i 
ordinador portàtil personal.

Plantilla de professorat estable des de fa anys, la 
qual cosa permet aprofitar el seu coneixement del 
centre i de l’entorn. Coordinació amb les escoles de 
primària adscrites.

Projectes singulars
•	Projecte eduCAT 2.0
•	Participació en la Xarxa de Competències Bàsiques
•	Participació en el Pla educatiu d’entorn
•	Programa Salut i escola
•	Convivència i mediació escolar. Participació en el 

projecte Aquí proubullyng
•	Servei comunitari (LECXIT,   lectura entre iguals,  

programa  de suport a les escoles adscrites,  
projecte Arrelarreu)

•	Programa de lectura per a l’èxit educatiu (LECXIT) i 
Projecte de lectura de centre

•	Participació en el projecte Obertament 
•	Participació en el projecte d’aprenentatge servei 

Arrelarreu
•	Cursa solidària de Nadal
•	Olimpíades culturals
•	Concurs literari de Sant Jordi
•	Participació en la mostra de teatre de Badalona
•	Revista escolar
•	Punt d’informació juvenil
•	Pla català de l’esport
•	Natació a 1r d’ESO
•	Participació a les proves Cangur i a “l’esprint”
•	Implementació materials Mobilitzem la informàtica
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