
 

NOUS ESPAIS, NOUS 

APRENENTATGES 

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 mostrant una arquitectura 
educativa versàtil i polivalent que 

basteix la possibilitat de nous entorns 
d’aprenentatge. 

 
 

 
Cal destacar els espais següents: 
 

 
▪ 3 aules grups (2 de 1r de Batx i 

1 de 2n de Batx) i desdoblaments 

▪ Pati exterior amb un “Self-made” 

▪ Gimnàs  i pistes poliesportives 

(Escoles Can Llong i Roureda) 

▪ Una biblioteca a l’àmbit de lectura 

▪ Aula de dibuix 

▪ Taller de Tecnologia 

▪ Taller de Projectes  

▪ Laboratoris de Ciències Batx 

▪ Espais de material didàctic  

▪ Espai d’Orientació  
▪ Sala de professors 

▪ Despatx d’Equip Directiu 

▪ Despatx de direcció 

▪ Despatx d’atenció a les famílies 

▪ Consergeria i secretaria 

 
 

 

 
 
 

L’Institut Arraona és un dels 
instituts d’Educació Secundària i 

Batxillerat més antics de la ciutat amb 
més de 50 anys d’història. 
El centre ha tingut i manté una 

projecció cultural i educativa 
destacada a la ciutat de Sabadell.   
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PROJECTE EDUCATIU 

MISSIÓ 

La missió de l’Institut Arraona és la 
d’oferir una formació integral per a tot 
l’alumnat d’acord amb les seves 

característiques personals amb l’objectiu 
d’ajudar-lo a excel·lir a partir de les 
seves particulars potencialitats. A més a 

més també pretén oferir diversitat 
d’estils d’ensenyament i orientar-lo 
per tal d’afavorir la seva òptima 

integració en el món adult i laboral. Amb 
l’alumnat es dona prioritat a l’acció 

tutorial individual. En relació a les 
famílies, el centre pretén assegurar la 
seva participació i suport en la formació  

dels seus fills. 

 

VISIÓ 

L'Institut Arraona vol esdevenir 
l’institut de referència al nostre 

entorn. Vol ser un institut que s’adapti 
a la societat del segle XXI a partir de 5 

grans eixos temàtics de 
treball:(lectura, sostenibilitat, idiomes, 
projectes i tecnologies) per fomentar 

el gust pel coneixement a partir de la 
lectura, els idiomes,  en un ambient 

sostenible, agradable,  endreçat, 
dinàmic, participatiu i creatiu que 
apliqui projectes d'innovació amb 

transferència digital de coneixement 
enriquidora per a l'alumnat i que 

aquest sigui el centre del seu procés 
d'aprenentatge.  

 

ÀMBITS TEMÀTICS 
 

ÀMBIT DE LECTURA  

Algunes de les propostes 

més interessants que 
duem a terme són:    el 
club de lectura i 

l’aplicació d’un nou pla 
lector de centre i alhora 

facilitem un espai propi de treball, 
d’estudi o de jocs de taula a l’hora 
del pati. 

 

ÀMBIT DE SOSTENIBILITAT 

 Entre els objectius 
principals d’aquest àmbit 

destaquem:    el 
reciclatge l’ordre i la 

neteja d’espais i la cura 
dels hàbits 

d’alimentació i salut. 
 

ÀMBIT D’IDIOMES 

La funció d’aquest 
àmbit és principalment 

vetllar pel 
plurilingüisme del 
centre amb projectes 

com: Erasmus+ i 
eTwinning, 

intercanvis i la   
introducció d’auxiliars de 
conversa nadius a les aules, 

aplicació del GEP (impartició de 
matèries no lingüístiques en 

anglès) i la possibilitat de cursar el 
francès com a segona llengua. 

 

 
 

 

ÀMBIT DE PROJECTES 

L’ àmbit de projectes del 

nostre Institut és 
l’encarregat de 
dissenyar i crear noves 

maneres de treballar 
amb l’alumnat basades 

en projectes 
col·laboratius o 

globalitzats amb Viatges i Sortides 

vinculades als treballs de síntesi, 
Projecte de Recerca de 4t d’ESO o el 

Treball de Recerca de Batxillerat on 
l'alumnat es tutoritzat per 2 tutors 
d'especialitats diferents per fer un 

treballa de recerca de més qualitat i 
vinculats a experiències externes al 

centre. 
 
 

ÀMBIT DE TECNOLOGIES 

Gràcies al programa TAC 
(tecnologies digitals per a 
l'aprenentatge) desenvolupat per 

l’Àmbit de Tecnologies els mòduls de 
Can Llong estan dotats amb  

la darrera tecnologia wireless 
i access point per connectar-
se a la xarxa amb 

disponibilitat de mitjans 
informàtics i àudiovisuals  a 

les aules que permet el 
treball amb dispositius tàctils 

amb els alumnes.  


