
 

 

INSTAL·LACIONS 
 
Situats als barris de Can Llong-
Castellarnau, a la zona nord-est de 
Sabadell. Les nostres instal·lacions 
estan formades per diversos mòduls 
amb una planta baixa lineal i un pati 
exterior.  
 
 
 
Cal destacar les aules específiques 
següents: 
 
 
 11 aules d'ús general  

(5 noves aules properament) 
 Gimnàs  i pistes poliesportives 

(Escoles Can Llong i Roureda) 
 Una biblioteca  
 Aula gran polivalent 
     (música i Dibuix) 
 Taller de Tecnologia 
 Taller de Projectes (properament) 
 Laboratori de Ciències 

(nou laboratori batxillerat) 
 Espais de material didàctic   
 Sala de professors 
 Despatxos d’Equip Directiu 
 Despatxos d’atenció a les famílies 
 Despatxos de consergeria i 

secretaria 
 Espai d’Orientació. 

 
 

 

 
 
 
L’Institut Arraona és un dels 
instituts d’Educació Secundària i 
Batxillerat més antics de la ciutat. 
El centre ha tingut i manté una 
projecció cultural i educativa 
destacada a Sabadell. Aquest any 
celebrarem el seu 50è aniversari. 
 
 

"Emociona't i vine'ns a 
emocionar!" 

 
 

Institut Arraona  
C/Praga, 43  

08207 Sabadell  
 

 

Tel. 930107884 

e-mail: 
 

a8024765@xtec.cat 
 
 
 

web   
http://agora.xtec.cat/ies-arraona/ 
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ESTUDIS 
ESO 

Adreçada a alumnes entre els 12 i els 
16 anys, aquesta etapa té com a 
finalitat possibilitar que tots els 
alumnes puguin accedir als 
coneixements bàsics de la cultura en 
el marc d’un desenvolupament 
personal que consolidi la formació 
instrumental de l’ensenya-ment 
primari i completi la formació cultural. 

 

BATXILLERAT 

El Batxillerat consta de dos cursos i 
per accedir-hi  cal   haver  obtingut  el 
Graduat d’ESO. El centre ofereix  les 
següents modalitats: 
 
 
o Ciències i Tecnologia 
o Humanitats i Ciències Socials 
 

Estructurat en una part comuna, 
matèries de modalitat i específiques, 
el batxillerat pretén que l’alumnat 
pugui especialitzar-se d’acord amb 
les seves preferències. Aquesta elecció 
permet orientar els alumnes als 
estudis superiors. 

 

 
 
EIXOS EDUCATIUS 
 
 

Atenció a les necessitats de l’alumnat  

 A banda de l’atenció a les 
necessitats educatives de l’alumnat 
habituals dins de l’aula, a les 
matèries instrumentals es 
treballa en grups reduïts i a la 
franja optativa treballem per 
projectes amb 2 professors per 
aula.  

 Es dóna prioritat a l’acció tutorial 
individual, ràtio 12 alumnes per 
tutor, entrevistes amb pares i 
mares i  xerrades informatives. 

 TEI. Tutoria entre iguals per 
facilitar el procés d'integració dels 
alumnes i reduir possibles conflictes 

 

Orientació 

 Disposem d’un equip d’orientació 
educativa format per un orientador, 
un referent de l’EAP (Equip d’Asseso-
rament Psicopedagògic), els tutors i 
l’equip de coordinació pedagògica, 
que assessora l’alumnat i les famílies 
de manera individual i/o col·lectiva.  

 

Oferta de segona llengua estrangera 

 Possibilitat de cursar francès. 

 

 

 
 

Participació en programes d'innovació 
pedagògica 

 Campus ÍTACA i SEMILLERO 
organitzat per la Universitat  
Autònoma (UAB). 

 Coneixement d'oficis al Vapor 
Llonch. 

 Programa TAC,tecnologies digitals 
per a l'aprenentatge. 

 Llengües estrangeres: 

-Intercanvis lingüístics internacionals   

-Auxiliars de conversa nadius a les 
aules. 

-GEP. Impartició de matèries no 
lingüístiques en Anglès. 

 

Promoció i formació en les TIC 

 Els mòduls de Can Llong estan 
dotats amb  la darrera tecnologia 
wireless i access point a cada mòdul 
per connectar-se a la xarxa amb 
disponibilitat de mitjans informàtics i 
audiovisuals per a la realització de 
les classes. 

 Utilització de llibres digitals i tauletes 
en determinades matèries. 

 

Altres activitats educatives  

 Sortides i viatges de tipus 
cultural, recreatiu i/o esportiu 
vinculades als treballs de síntesi. 


