01 Escola Alexandre Galí

Zona d’escolarització 1

Menjador escolar amb cuina pròpia

Av. Caritg, s/n 08914 Badalona
93 388 06 92
a8000414@xtec.cat
www.xtec.cat/centres/a8000414/
Codi del centre: 08000414

Activitats extraescolars
Sortides culturals i excursions
Casal d’estiu
Lliure de barreres arquitectòniques
Socialització de llibres

També s’encarrega de la venda de llibres de text i
de material escolar (xandalls de l’escola, bates...).
A més, col·labora en el projecte de socialització de
llibres.

Característiques del centre

Horari escolar
Infantil de 8.30 a 12.00 h i de 15.00 a 16.30 h
Primària: de 8.30 a 13.00 h i de 15.00 a 16.30 h

Servei d’acollida
De 7.30 a 8.30 h. L’alumnat d’infantil amb germans a
primària de 12.00 a 13.00 h

Idiomes
Anglès des de P3

Equipaments
Aula de música, d’anglès, d’informàtica, d’acollida
i d’educació especial. Gimnàs, pistes esportives,
sorral per als més petits i biblioteca escolar (servei
de préstec)

Oferta educativa
2n cicle d’educació infantil. Educació primària.
Suport intensiu per a l’escolarització inclusiva (SIEI)

AMPA
Organitza les activitats extraescolars i participa
activament en la preparació de les festes
tradicionals de l’escola (Castanyada-Halloween,
Nadal, Carnestoltes, festa de final de curs...)
Curs 2019/2020 ÆEscoles públiques

L’escola Alexandre Galí és una escola pública, oberta
a tothom i, en conseqüència, respectuosa amb les
diferents maneres de pensar, compromesa amb els
valors democràtics i el respecte als drets humans.
L’escola entén l’educació com una responsabilitat
comuna, compartida per les famílies i el centre.
Treballem en la línia d’una escola oberta als pares
per enriquir-nos els uns i els altres amb les diferents
aportacions.
L’AMPA de l’escola té una participació molt activa a
les festes escolars i a la resta d’activitats del centre.

Projectes singulars
• Tallers de salut bucodental
• Participació en el Pla de consum de fruita i llet a
l’escola
• Projecte de cultura emprenedora per a alumnes de
cicle superior
• Taller d’experiments
• Taller de teatre per a educació infantil, cicles mitjà
i superior
• Cant coral
• Projecte hort i jardí escolar
• Projecte de Robòtica a educació infantil i a primària
• Racons de treball tant a educació infantil com a
primària
• Participació a la Cantània
• Participació projecte dansa de l’escola
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02 Escola Antoni Botey

Zona d’escolarització 1

Escola verda

Av. Doctor Bassols, 77 08913 Badalona
93 387 25 89
a8001509@xtec.cat
www.xtec.cat/ceipantonibotey/
Codi del centre: 08001509

Menjador escolar amb cuina pròpia
Activitats extraescolars
Colònies P5, 2n, 4t i 6è
Socialització de materials

Característiques del centre

Horari escolar
Infantil de 9.00 a 12.00 h i de 15.00 a 17.00 h
Primària de 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a 17.00 h

Servei d’acollida
Matí de 8.00 a 9.00 h i migdia de 12.00 a 13.00 h

Idiomes
Propostes educatives amb anglès actives i
motivadores des de P3 a 4rt (ambients i propostes).
Anglès de 1r a 6è. Expressió oral en anglès de 2n a
6è en mig grup

Equipaments
Wifi i pissarres digitals a totes les aules. Tauletes i
ordinadors portàtils, tant per fer treball individual com
pel treball en grup. Aula de música, aula d’anglès,
espai de moviment, espai de descans pels més petits,
aula de volum, espai de joc simbòlic, espai d’art i
laboratori. Disposem d’un ampli pati de sorra amb una
pista poliesportiva, un pati diferenciat pels més petits
de l’escola, un gimnàs cobert i un hort

Oferta educativa
2n cicle d’educació infantil. Educació primària

AMPA
Associació de mares i pares de l’Escola Antoni Botey
ampa.antonibotey@hotmail.com

Tenim com a objectiu crear un entorn afavoridor pels
aprenentatges (observació, metodologies actives,
participació i organització en grups reduïts).
Treball globalitzat a les aules: infant protagonista del
seu aprenentatge. Construeix el seu coneixement
a partir de les seves motivacions, interessos i
necessitats.
A l’escola caminem plegats amb els infants i
les seves famílies, treballant perquè respectin
la diversitat que els envolta, entenent la
multiculturalitat i la coeducació com a riquesa.
Educació emocional: fent conscient a l’infant de les seves
emocions, sentint-se reconegut, acceptat i estimat.
Sortides culturals (teatre, música, dansa i cinema),
de caire natural i/o relacionades amb el medi
(el barri, la ciutat), l’esport i els projectes que
s’engeguen a les aules.
Promovem la creativitat, és per això que l’expressió
artística és present en el dia a dia.
Potenciem el llenguatge musical, a través de mitjos grups.
L’aprenentatge de la lectoescriptura es fa de forma
molt natural.
Seguiment acurat i personalitzat de cada alumne. Hi
ha dos mestres a l’aula en molts moments.
Famílies voluntàries , consell de delegats d’alumnes i
de pares i mares, AMPA.

Projectes singulars
• Entrades relaxades amb famílies a P3
• Ambients de P3 a 2on. Racons a Infantil i 1r
Propostes a 3r i 4rt. Caixes d’aprenentatge a 5è i 6è
• Fem treball en xarxa amb els instituts - projectes
d’aprenentatge servei (APS)
• Participem al Consell d’Infants de Badalona
• Formem part de la Mostra d’escoles d’Escola Nova 21
• Fem piscina a 1er
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03 Escola Baldiri Reixac

Zona d’escolarització 1

Menjador escolar

C. Joan Valera, 159 08914 Badalona
93 398 35 18
a8037887@xtec.cat
www.xtec.cat/ceipbaldiribadalona
Codi del centre: 08037887

Activitats extraescolars
Sortides culturals i excursions. Colònies a 6è
Socialització de llibres
Lliure de barreres arquitectòniques

Característiques del centre

Infantil de 9.00 a 12.30 h i de 15.00 a 16.30 h
Primària de 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a 17.00 h

Utilitzem el català com a llengua vehicular i
d’ensenyament al llarg de tota l’escolaritat.
Ens definim per la coeducació i propugnem la
integració i la cohesió social.
L’escola impulsa una gestió democràtica i
participativa dels diferents estaments.
Per tal d’atendre adequadament la diversitat del
nostre alumnat, l’escola disposa d’un grup de treball
multidisciplinari format per tots els professionals
que intervenen al llarg del procés d’aprenentatge
des de diferents disciplines (psicopedagog, tècnic
de salut, serveis socials, etc.). Celebració de festes
escolars.

Servei d’acollida

Projectes singulars

L’alumnat d’infantil amb germans a primària de
12.30 a 13.00 h i de 16.30 a 17.00 h

• Programa d’educació viària en col·laboració amb la
Guàrdia Urbana
• Acords de corresponsabilitat amb entitats de
l’entorn (Fundació La Salut alta i Fundació Pere
Closa)
• Pla de consum de fruita a l’escola
• Projectes educatius de ciutat: Badasport, Nens
dansaires, Cantània
• Programa de biblioteques escolars “puntedu”
• Coordinació primària-secundària amb els centres
adscrits
• Pla d’impuls de la lectura
• Treball per ambients a Educació Infantil

Horari escolar

Idiomes
Anglès des de P3 a 6è. Pla experimental en llengües
estrangeres (PELE)

Equipaments
Ludoteca. Gimnàs. Aula d’informàtica, d’anglès,
d’acollida i de música. Biblioteca. Laboratori.
Menjador . Aules dotades amb PDI. Un pati per
primària i un altre per Infantil (amb sorral i jocs)

Oferta educativa
2n cicle d’educació infantil. Educació primària. Suport
intensiu per a l’escolarització inclusiva (SIEI)

AMPA
Organitza les activitats extraescolars.
Col·labora en les festes I altres activitats de l’escola
https://es-es.facebook.com/ampabaldiri.reixac
baldiriampa@gmail.com

Curs 2019/2020 ÆEscoles públiques
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04 Escola Feliu i Vegués

Zona d’escolarització 1

Menjador escolar amb cuina pròpia

C. Sírius, 2-A 08914 Badalona
93 387 12 41
a8000402@xtec.cat
http://agora.xtec.cat/escolafeliuivegues/
Codi del centre: 08000402

Activitats extraescolars
Sortides culturals i a la natura
Socialització de llibres

Característiques del centre

Horari escolar
Infantil de 9.00 a 12.00 h i de 15.00 a 17.00 h
Primària de 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a 17.00 h

Servei d’acollida
L’alumnat d’infantil amb germans a primària de
12.00 a 13.00 h

Idiomes
Anglès des de P5

Equipaments
Sala de menjador, aula de música, aula de
psicomotricitat, 2 aules d’anglès, 2 aules
d’informàtica, 2 aules d’educació especial i
d’acollida. Gran biblioteca. Gimnàs ampli, dos patis i
un sorral. Pissarra digital interactiva a totes les aules
de P-3 a 6è, també a la biblioteca i a l’aula de reforç
d’educació infantil

Oferta educativa
2n cicle d’educació infantil. Educació primària

AMPA
L’AMPA de l’escola participa de forma activa en la vida
del centre. Organitza les activitats extraescolars per
a tot l’alumnat i està oberta a tothom. Tenim una
bona col·laboració entre AMPA i escola.

Som una escola arrelada al barri des de fa molt
temps.
Potenciem el desenvolupament integral de l’alumnat,
tenint en compte les característiques individuals,
amb una metodologia que promou la manipulació,
l’experimentació i l’atenció en grups reduïts. Ajudem
els nostres alumnes en la seva integració social
mitjançant una educació basada en la tolerància, la
solidaritat, la no-discriminació i la cooperació amb
l’objectiu de formar persones respectuoses amb la
diversitat i l’entorn proper de l’escola.
Considerem l’educació com un procés global que
contempla els aspectes emocionals i intel·lectuals de
l’alumnat fomentant en tot moment la participació
de les famílies en l’educació dels seus fills.

Projectes singulars
• Pla d’impuls a la lectura
• Pla de consum de fruita a l’escola
• Participació en les activitats promogudes pel Pla
educatiu d’entorn
• Projecte de biblioteca
• Tallers de salut bucodental
• Ús i foment de les noves tecnologies
• Programa d’educació viària en col·laboració amb la
Guàrdia Urbana
• Coordinació de traspàs a l’ESO
• Trobada de nens i nenes dansaires de Badalona.
• Badasport
• Apadrinament lector
• Tallers competencials, mediambientals i de plàstica
• Ambients d’aprenentatge a EI i CI
• Racons de treball a l’aula a CI,CM i CS
• Celebració de les festes tradicionals catalanes
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05 Escola Ítaca

Zona d’escolarització 1

Menjador escolar amb cuina pròpia

Ctra. Antiga de València, 99-101 08913 Badalona
93 383 85 52
a8044508@xtec.cat
www.xtec.cat/centres/a8044508
Codi del centre: 08044508

Activitats extraescolars
Sortides culturals i excursions. Colònies a 6è
Lliure de barreres arquitectòniques
Socialització de llibres

Característiques del centre
La nostra escola és catalana, laica i plural. Tenim com
a objectius l’educació en el respecte, la cooperació i
la integració. Aprenem a ser persones competents
per la vida i a viure i conviure.
Com a col·lectiu tenim espais, moments i valors
per compartir. L’escola està oberta a les noves
tecnologies i les integra en el seu contingut educatiu.

Projectes singulars
Horari escolar
Infantil de 9.00 a 12.30 h i de 15.00 a 16.30 h
Primària de 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a 17.00 h

Idiomes
Anglès des de 1r de primària

Equipaments
Aula de música, de psicomotricitat, d’informàtica,
d’anglès i de ciències, biblioteca, aula d’EE, dos
menjadors, dos patis diferenciats (INF i PRI), PDI a
totes les aules d’educació primària i infantil

• Pla del consum de fruita a l’escola
• Pla Educatiu d’ Entorn
• Escola de Xarxes de les Competències Bàsiques.
• Projecte Ítaca Art
• Apadrinament lector
• Comissions amb participació de l’alumnat
• Tallers d’educació infantil
• Cantània a l’ Auditori i participació a la mostra de
danses de Badalona
• Berenar de tardor

Oferta educativa
2n cicle d’educació infantil. Educació primària

AMPA
Associació de mares i pares de l’escola Ítaca:
ampaitaca_bdn@hotmail.com

Curs 2019/2020 ÆEscoles públiques
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06 Escola Josep Carner

Zona d’escolarització 1

Escola verda

C. Brasil, 2-4 08914 Badalona
93 383 58 03
a8041167@xtec.cat
www.xtec.cat\ceip-josepcarner
@BibCarner
Codi del centre: 08041167

Menjador escolar
Activitats extraescolars
Sortides culturals i excursions. Colònies
Casal d’estiu
Socialització de material

bricolatge, revista.
ampajosepcarner@gmail.com
http.//blocampajosepcarner.blogspot.com.es/

Característiques del centre

Anglès de P3 a 6è. Espais i capses en llengua
anglesa. Introducció de la llengua anglesa en altres
àrees: medi social i natural (AICLE)

L’escola cerca la formació integral de l’alumnat dins
d’una comunitat educativa participativa i compromesa,
integrada amb l’entorn i amb el projecte educatiu del
centre.
Som escola integrada en la Xarxa de Competències
Bàsiques, d’Escoles Verdes i d’Escola Nova 21.
El nostre projecte pedagògic es sustenta en les
mesures universals d’atenció a la diversitat, basat en la
personalització de l’aprenentatge, el lideratge del propi
procés i la inclusió de la diversitat. Utilitzem metodologies
que fomentin l’assoliment de les competències bàsiques,
la motivació i l’autonomia dels alumnes; l’aprendre a
aprendre; el treball cooperatiu i l’aprenentatge entre
iguals; la imaginació i la creativitat, el treball científic,
la sensibilitat artística, cultural i musical; integrant les
Tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i les
Tecnologies de l’aprenentatge i del coneixement (TAC)
com a eines d’aprenentatge i coneixement.

Equipaments

Projectes singulars

Horari escolar
Infantil de 9.00 a 12.30 h i de 15.30 a 17.00 h
Primària de 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a 17.00 h

Servei d’acollida
De 8.00 a 9.00 h

Idiomes

Aula d’art, informàtica, anglès, música i psicomotricitat.
Ludoteca i biblioteca escolar. Hort urbà (treball amb
l’entorn). Pissarres digitals a totes les aules.
Pati EI: cabanes, sorral, circuits, rocòdrom, taules,
estructures de fusta, hort i jardins per treballar amb
els alumnes l’espai exterior d’educació infantil. Pati
PRI: rocòdrom, pati de sorra, taules de picnic, pista
esportiva, hort i jardins que treballem amb l’alumnat

Oferta educativa
2n cicle d’educació infantil. Educació primària

AMPA
Extraescolars, gestió de material i llibres, sortides
familiars, festes, treball en xarxa amb altres AMPA,

• Treball de les intel·ligències múltiples (Espais i
capses d’aprenentatge)
• RAC0NS a totes les aules
• Grups interactius (projecte d’aprenentatge i servei)
• Hort escolar
• Activitats esportives i musicals
• Hàbits saludables: Pla de consum de fruita i llet a l’escola
• Projecte de mitjans audiovisuals (MAV)
• Impuls de la lectura: Programa per a l’impuls de
la lectura (LECXIT). Projecte d’animació lectora.
Projecte “Conectando Lecturas”
• Escola formadora: pràctiques magisteri i cicle
superior de tècnics en educació infantil (TEI)
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07 Escola Margarida Xirgu

Zona d’escolarització 1

Menjador escolar amb cuina pròpia

C. Torí, 10 08914 Badalona
93 397 77 50
a8034965@xtec.cat
http://agora.xtec.cat/ceip-xirgu-badalona/
Codi del centre: 08034965

Activitats extraescolars
Sortides culturals i excursions. Colònies a 6è
Casal d’estiu
Lliure de barreres arquitectòniques
Socialització de llibres

Característiques del centre

Horari escolar
Infantil de 9.00 a 12.30 h i de 15.00 a 16.30 h
Primària de 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a 17.00 h

Servei d’acollida
De 8.00 a 9.00 h. L’alumnat d’infantil amb germans a
primària de 12.30 a 13.00 h i de 16.30 a 17.00 h

Idiomes
Anglès des de P4

Equipaments
Aula de música, de psicomotricitat i d’informàtica.
Gimnàs. 2 menjadors. Pati de primària, pistes, porxo i
pati d’educació infantil. Pissarres digitals interactives
a totes les aules d’educació primària i infantil

Oferta educativa
2n cicle d’educació infantil. Educació primària

AMPA
Som un membre més de la comunitat educativa.
Treballem conjuntament amb el centre i les famílies.
Gestionem les activitats extraescolars, esportives
(ball, futbol, patinatge...) i educatives i/o culturals
(anglès, guitarra...).

Curs 2019/2020 ÆEscoles públiques

La nostra escola acompanya els alumnes en el
seu procés d’aprenentatge, ajudant-los a créixer
en els valors de la solidaritat i la convivència,
desenvolupant el seu esperit crític i la seva
responsabilitat. Una escola inclusiva i oberta a
tothom, basada en el diàleg i el consens, que veu a
l’infant com a protagonista, amb una metodologia
activa que s’adapta als seus alumnes i pretén educar
a la persona en la seva globalitat.
Desdoblament de grups a l’àrea d’anglès a partir
de 3r de primària. Celebració de les festes populars
catalanes. Participació en la trobada de nens i nenes
dansaires de les escoles de Badalona.

Projectes singulars
• Ús de les noves tecnologies aplicades a diferents
àrees curriculars
• Treball per espais d’aprenentatge a Educació
infantil i cicle inicial.
• Treball de capses d’aprenentatge des de 4t de
primària fins a 6è.
• Treballem la llengua Catalana amb el Projecte de
Pictoescriptura.
• Introducció del Jumpmath a cicle inicial per
treballar les matemàtiques.
• Projecte 2.0 (Tauletes a les aules des de cicle inicial
fins a cicle superior)
• Biblioteca viatgera
• Pla educatiu d’entorn
• Projecte de ràdio
• Joc simbòlic: ludoteca
• Apadrinament lector 5è amb P5 i 6è amb 1r
• Programa d’alimentació saludable
• Projecte Badasport dins l’àrea d’educació física
• Projecte d’educació viària amb la Guàrdia Urbana
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08 Escola Pere de Tera

Zona d’escolarització 1

Menjador escolar amb cuina pròpia

Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 25 08913 Badalona
93 387 01 03
a8035878@xtec.cat
https://agora.xtec.cat/ceip-peredetera/
Codi del centre: 08035878

Activitats extraescolars
Sortides culturals i excursions. Colònies a 6è
Casal d’estiu
Socialització de llibres

Característiques del centre
Escola acollidora i diversa, de tradició catalana
basada en el treball en valors i drets humans i
democràtics.
Treballem per aconseguir el creixement personal
de l’alumnat mitjançant capacitats i competències
bàsiques que promoguin el respecte cap a un mateix,
cap a la societat i l’entorn.

Projectes singulars
Horari escolar
De 9.00 a 12.30 h i de 15.00 a 16.30 h

Idiomes
Anglès des de P5. Matèries no lingüístiques en
anglès (Matemàtiques a 5è, Science a 5è i 6è i
plàstica a 3r). Projecte GEP (Grup experimental
Plurilingüe)

Equipaments
Aules àmplies i ben il·luminades. Aula de música,
aula d’informàtica. Gimnàs/psicomotricitat.
Biblioteca. Aula polivalent/religió. 2 aules d’educació
especial. 1 aula d’acollida. Vestidors. Pati extens amb
instal·lacions esportives i parc infantil per als més
petits

Oferta educativa
2n cicle d’educació infantil. Educació primària

AMPA
Proposen activitats extraescolars (anglès, batucada,
futbol, patinatge, hip hop, zumba, fitness, fitjkids,
jazz i Karate). Zumba per adults.
Participació en les festes del barri: Nadal (pessebre
vivent) i Rua de Carnestoltes. Casal d’estiu.
Promouen i tenen cura del pati obert a l’entorn.
Casal d’estiu.

• Treball per Ambients
• Racons matemàtics
• Treball per la diversitat
• Piscina a cicle inicial
• Hort escolar
• Pati obert a les tardes de 16:30 fins a les 19.30 h
• Participació activa en els grups de treball de
Badalona (Grups de música, educació física,
educació especial, anglès..)
• Participació de les famílies en tallers mixtos
alumnes/mestres/famílies
• Activitats Sensibilització diversitat
• Treball de les emocions amb fundació SEER
• Cantània a l’Auditori de BCN
• Consell Municipal dels Infants
• Programa Thao (alimentació saludable)
• Biblioteca (programa “puntedu” / padrins lectors)
• Projecte Enllaç (coordinació primària-secundària)
• Programa de lectura per a l’èxit educatiu (LECXIT)
• Xerrades amb els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana
• Tallers de salut bucodental
• Programa de circulació i protecció vial amb la
Guàrdia Urbana.
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09 Escola Rafael Alberti

Zona d’escolarització 1

Menjador escolar amb cuina pròpia

Av. Pius XII, 37-95 08913 Badalona
93 399 34 51
a8039422@xtec.cat
www.xtec.cat/escolarafaelalberti
http://agora.xtec.cat/escolarafaelalberti/
Codi del centre: 08039422

Activitats extraescolars
Sortides culturals i excursions. Colònies
Casal d’estiu
Lliure de barreres arquitectòniques
Socialització de llibres

Característiques del centre

Horari escolar
Infantil de 9.00 a 12.30 h i de 15.00 a 16.30 h
Primària de 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a 17.00 h

Servei d’acollida
De 8.00 a 9.00 h
L’alumnat d’infantil amb germans a primària de
12.30 a 13.00 h i de 16.30 a 17.00 h

Idiomes
Anglès des d’educació infantil i utilització d’aquesta
llengua en l’àrea de plàstica a primària.

Equipaments
Aula de música, d’audiovisuals, d’informàtica,
d’acollida, d’educació especial. Biblioteca i ludoteca.
Gimnàs i pista poliesportiva. Menjador amb cuina
pròpia

Oferta educativa
2n cicle d’educació infantil. Educació primària.
Unitat de suport d’educació especial (SIEI)

La missió de l’escola és la de facilitar el
desenvolupament integral de l’alumnat, així com
educar els nens i les nenes en competències
socials i emocionals útils per a la seva vida
quotidiana. L’escola s’adapta a les noves realitats,
donant resposta als reptes socials i atenent tant la
competència tecnològica com la social i personal.
En destaquem: l’atenció individualitzada utilitzant
diferents organitzacions i dinàmiques d’aula;
l’aprenentatge basat en l’experimentació; la recerca
i el desenvolupament de projectes de treball; la
realització d’activitats complementàries com
a suport en el tractament d’algunes àrees; i la
participació en les festes populars i en la setmana
cultural.

Projectes singulars
• Educació en comunicació audiovisual: participem
al projecte Cinema en curs
• Educació plurilingüe
• Biblioteca escolar: participem al Certamen de
lectura en veu alta
• Educació per a la salut: participem en el pla català
de l’esport
• Projecte Enllaç de coordinació entre els centres de
la zona
• Col·laboració amb entitats del barri: Casal dels
infants, Fem esport (Fundació Gasol), Federació
catalana d’esports de persones amb discapacitat
física (FCEDF): esport adaptat, Arxiu històric de
Llefià

AMPA
Activitats extraescolars: futbol, bàsquet, balls
moderns

Curs 2019/2020 ÆEscoles públiques
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10 Escola Rafael Casanova

Zona d’escolarització 1

Menjador escolar amb cuina pròpia

C. Guasch, 80 08913 Badalona
93 387 96 58
a8037875@xtec.cat
Codi del centre: 08037875

Activitats extraescolars
Sortides culturals i excursions. Colònies
Casal d’estiu
Socialització de llibres

Característiques del centre

Horari escolar
De 9.00 a 12.30 h i de 15.00 a 16.30 h

Servei d’acollida
De 8.00 a 9.00 h

Idiomes
Anglès a primària

Equipaments
Aula de música, d’anglès, de psicomotricitat,
d’informàtica, d’acollida i d’educació especial.
Biblioteca escolar. Pistes de bàsquet i futbol.
Gimnàs. Teatre. Ludoteca

Oferta educativa

Escola coeducadora, dialogant, respectuosa amb
l’entorn i compromesa amb el medi ambient, amb
una visió crítica i que atén la diversitat.
La metodologia inclou racons, projectes, la
incorporació de les noves tecnologies i el treball
cooperatiu.
Activitats de convivència i educació emocional.
Celebració de festes populars i de la setmana
cultural.
Festivals amb actuacions dels alumnes per a les
famílies.
AMPA compromesa amb l’escola i el barri.

Projectes singulars
• Programa Thao (alimentació i hàbits saludables)
• Projecte Escolta’m
• Participació en l’activitat de Dansaires de Badalona
• Participació en la Cantània (a l’Auditori)
• Participació en l’activitat d’anglès English Day
• Sortides esportives
• Projecte Enllaç amb les escoles Pere de Tera, Rafael
Alberti i l’Institut Júlia Minguell
• Hort escolar

2n cicle d’educació infantil. Educació primària

AMPA
Gestiona les activitats extraescolars,esportives i
educatives i/o culturals. Promou xerrades per a les
famílies. Treballa en xarxa amb altres Ampes del
territori i participa de forma activa en la vida del
centre
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11 Escola Baldomer Solà

Zona d’escolarització 2

Menjador escolar amb cuina pròpia

Av. Marquès de Mont-roig, 178 08918 Badalona
T/ Fax 93 397 61 50
a8033857@xtec.cat
www.xtec.net/centre/a8033857
Codi del centre: 08033857

Activitats extraescolars
Sortides culturals i excursions
Casal d’estiu
Socialització de llibres

Característiques del centre

Horari escolar
Infantil de 9.00 a 12.00 h i de 15.00 a 17.00 h
Primària de 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a 17.00 h

Servei d’acollida
L’alumnat d’infantil amb germans a primària de
12.00 a 13.00 h

Idiomes
Anglès a partir de 1r de primària

Equipaments
Aula de música, aula d’anglès, 2 aula d’informàtica.
Pissarres digitals interactives a totes les aules.
Aula informàtica per editar històries digitals. Aules
de suport per treballar en petit grup l’atenció
individualitzada i per fer desdoblaments. Biblioteca
a l’aula. Jocs infantils al pati de parvulari. Gimnàs i
vestuaris. 2 pistes de futbol i pista de bàsquet

Oferta educativa

Treballem per una escola participativa en la qual tots
els sectors (famílies, mestres, alumnes, personal no
docent...) es trobin inclosos.
Volem donar resposta a les necessitats del nostre
alumnat vetllant per la seva incorporació al món que
l’envolta. Som una escola participativa, inclusiva i
oberta al barri. Es valora i potencia el respecte, el
pluralisme, la tolerància, la solidaritat, la diversitat i
la igualtat home-dona.
Integrem l’ús de les tecnologies de l’aprenentatge i
del coneixement (TAC) a l’escola des de P3 fins a 6è.
Totes les aules tenen pissarra digital interactiva com
una eina més d’aprenentatge i portàtils per treballar
individualment o en petit grup. Treballem per ser una
escola oberta als pares, al barri i a l’entorn. A través
de la celebració de les festes populars apropem
al nostre alumnat a les tradicions de la cultura
catalana.

Projectes singulars
• Projecte Trobadors (històries digitals), en
col·laboració amb la UAB (programa Shere Rom)
• Programa treballar els valors a través de l’art i
dirigit per artistes professionals (MUS-E )
• Ús de noves tecnologies aplicades a diferents
àrees curriculars
• Apadrinament lector
• Badasport
• Trobada de nens dansaires de Badalona
• Pla educatiu d’entorn

2n cicle d’educació infantil. Educació primària

AMPA
Associació de mares i pares de l’Escola Baldomer
Solà

Curs 2019/2020 ÆEscoles públiques
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12 Escola Josep Boada

Zona d’escolarització 2

Menjador escolar

Av. Marquès de Mont-roig, 169 08918 Badalona
93 388 37 31 / 628 656 432
a8035416@xtec.cat
www.xtec.cat/ceip-josepboada/
Codi del centre: 08035416

Activitats extraescolars
Sortides culturals i excursions. Colònies a 6è
Casal d’estiu
Lliure de barreres arquitectòniques a l’edifici 		
de cicle mitjà
Socialització de llibres

Característiques del centre

Horari escolar
Infantil de 9.00 a 12.00 h i de 15.00 a 17.00 h
Primària de 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a 17.00 h

Servei d’acollida
De 8.00 a 9.00 h. L’alumnat d’infantil amb germans a
primària de 12.00 a 13.00 h

Idiomes
Anglès des de P3

Equipaments
Aula de música, de psicomotricitat, d’informàtica i
d’acollida. Biblioteca. Projectors i pissarres digitals
interactives a totes les aules d’infantil i primària

Oferta educativa
2n cicle d’educació infantil. Educació primària

AMPA
Des de l’AMPA muntem activitats per celebrar les
festes populars: Reis, Carnestoltes, Sant Jordi i la
festa de final de curs.

Centre integrador de totes les cultures des de fa
més de 25 anys, respectant les diferents identitats.
Integrada al Consorci Badalona Sud, la nostra és una
escola de dues línies oberta al barri que participa en
les activitats que es promouen des del Pla d’entorn.
Intentem donar resposta a les necessitats del nostre
alumnat, atenent les individualitats mitjançant
els agrupaments flexibles per treballar les àrees
competencials, l’aula d’acollida, reforços i aules
d’educació especial. Tenim pissarres digitals a totes
les aules i fem ús de les noves tecnologies per
treballar els diferents continguts de manera més
atractiva i actual. Comptem amb la col·laboració
d’una tècnica d’educació infantil a P3 i una auxiliar
d’educació especial que atén els alumnes que més
ho necessiten.

Projectes singulars
• Projecte Instrumental de corda (violí) amb el
Conservatori de Badalona
• Concert de Nadal i festival fi de curs
• Espais a Educació infantil i als cicles inicial i mitjà
• Natació a 2n de primària
• Pla de consum de fruites i llet a l’escola
• Projecte “Badacordes”
• Projecte Actua a 6è
• Projecte Badasport
• Revisions oculars per part de Institut de
microcirurgia ocular (IMO)
• Setmana cultural
• Suport psicològic, logopèdia i psicomotricitat dins
del projecte de Proinfància
• Tallers de salut bucodental
• Trobada de danses de les escoles de Badalona
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13 Escola Folch i Torres

Zona d’escolarització 3

Menjador escolar

C. Wagner, 68-84 08917 Badalona
93 397 84 78
a8037899@xtec.cat
http://agora.xtec.cat/ceipfolchitorres-badalona/
Codi del centre: 08037899

Activitats extraescolars
Sortides culturals i excursions
Casal d’estiu
Lliure de barreres arquitectòniques
Socialització de llibres

Característiques del centre

Horari escolar
De 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a 17.00 h

Servei d’acollida
De 8.00 a 9.00 h

Idiomes
Anglès des de P3. Expressió oral d’anglès en grups
reduïts a cicle superior

Equipaments
Sala de menjador. Aules de música i psicomotricitat;
2 aules d’anglès; 2 aules d’informàtica; 2 aules
d’educació especial i d’acollida. Gran biblioteca.
Gimnàs ampli. dos patis i un sorral. Pissarra digital
interactiva a totes les aules

Oferta educativa
2n cicle d’educació infantil. Educació primària

AMPA
Promovem activitats extraescolars (patinatge,
taekwondo, futbol, funky, reforç escolar).
Participem activament en el centre. Organitzem
festes escolars i activitats per a pares i mares.
www.xtec.cat/centres/a8037899/AMPA/AMPA.htm
Curs 2019/2020 ÆEscoles públiques

Som una escola inclusiva que aposta per aconseguir que
el nostre alumnat sigui competent, autònom i desenvolupi
al màxim les seves capacitats d’aprenentatge, socials
i de relació en un entorn d’ensenyament-aprenentatge
competencial i atent a les necessitats educatives
individuals dels nostres nens i nenes.
Per atendre la diversitat realitzem agrupaments
flexibles, desdoblaments de grup i atenció en petit
grup en diferents àrees escolars.
Participem en el Pla d’entorn, connectant l’escola al barri.
Disposem de pissarres digitals a tots els cicles.

Projectes singulars
• Educació emocional transversal de P3 a 6è,
amb la incorporació d’aquesta
• Natació a 3r
• Projecte de Biblioteca
• Incorporació de les noves tecnologies a les àrees
d’aprenentatge
• Racons de mates i llengua a EI I CI
• Ludoteca a educació infantil
• Consciència fonològica
• Treball per projectes a medi de P3 a 6è
• Introducció a les capses d’aprenentatge
• Participació a la Cantània
• Robòtica educativa
• Apadrinament lector
• Participació en activitats de ciutat:, activitats en
Xarxa amb entitats del Barri)
• Treball dels eixos transversals: educació viària,
educació per la pau, educació per a la salut. Amb la
col·laboració de la guàrdia urbana i el CAP de zona
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14 Escola Joan Coret

Zona d’escolarització 3
Menjador escolar

Pl. Voluntaris Olímpics, 1-3 08917 Badalona
93 397 63 61 / 93 383 57 53
ceip-joan-coret@xtec.cat
www.xtec.cat/ceip-joan-coret/
Codi del centre: 08036135

Activitats extraescolars
Sortides culturals i excursions
Casal d’estiu i casalet
Socialització de material i reutilització de llibres

Característiques del centre

Horari escolar
De 9.00 a 12.30 h i de 15.00 a 16.30 h

Servei d’acollida
De 8.00 a 9.00 h

Idiomes
Anglès des de P4 a 6è

Equipaments
L’escola consta de dos edificis un per a l’educació
infantil i l’altre per a primària, amb pistes
esportives i patis diferenciats. A més a més de
les aules ordinàries, gaudim d’altres espais/aules
per a: psicomotricitat, música, anglès, ciències,
informàtica, educació especial, biblioteca, gimnàs

Oferta educativa
2n cicle d’educació infantil. Educació primària

AMPA

Som una escola de dues línies. Impartim una
formació que té com a principi la coeducació, la
integració, l’educació en l’esperit crític i el respecte
envers tothom. Utilitzem el català com a llengua
vehicular. Fem servir les noves tecnologies com a
eines en els aprenentatges curriculars. Disposem
de pissarres digitals a totes les aules d’infantil,
primària, música i anglès. Celebrem les festes
tradicionals i les de la nostra ciutat amb els gegants
de l’escola. Participem en les activitats programades
pel Pla d’entorn del barri.

Projectes singulars
• Projecte d’Art a educació infantil
• Espais d’aprenentatge a educació infantil
• Projecte d’Impuls a la lectura (ILEC)
• Projecte d’apadrinament lector
• Projectes de medi natural i social
• Projecte de tallers de visual i de plàstica a primària
• Projecte d’hort escolar
• Setmana cultural
• Setmana de la ciència
• Activitats d’educació física
• Activitats d’educació vial
• Activitats de salut
• Activitats artístiques (Cantada de nadales, Ballada
de danses i Cantània)
• Participació en les festes de Badalona amb els
gegants de l’escola

Realitza la gestió de l’ acollida matinal, menjador
escolar, les activitats extraescolars, el casal
i el casalet d’estiu. Participa en el projecte de
reutilització de llibres, les festes de l’escola i la
setmana cultural.
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15 Escola Joan Llongueras

Zona d’escolarització 3

Menjador escolar amb cuina pròpia

C. Sant Fermí, 3 08917 Badalona
93 399 31 92
a8036342@xtec.cat
http://agora.xtec.cat/ceipjoanllongueras/
Codi del centre: 08036342

Activitats extraescolars
Sortides culturals i excursions. Colònies
Lliure de barreres arquitectòniques
Socialització de llibres

Característiques del centre

De 9.00 a 12.30 h i de 15.00 a 16.30 h

L’escola Joan Llongueras és integradora, activa i té
el compromís de fomentar en l’alumne una actitud
curiosa, crítica i investigadora que, mitjançant la
comunicació i el treball, li facilitarà l’adquisició de
competències. Aquest curs escolar el nostre centre
continua formant part de la Xarxa de competències
bàsiques (formació docent entre iguals i en xarxa
per millorar els aprenentatges de l’alumnat). L’escola
celebra totes les festes tradicionals catalanes i
aquestes, juntament amb el pluralisme, la pau,
el no-sexisme i el respecte pel medi ambient,
constitueixen eixos vertebradors fonamentals de la
nostra filosofia de centre.

Idiomes

Projectes singulars

Anglès a partir de P4. Àrea d’educació visual i plàstica
en anglès a tota la primària

• Iniciació als escacs a 1r
• Curs de natació a 1r i 2n
• Racons de relaxació
• Rebuda musical dels alumnes
• Ambients de treball / Treball per projectes
• Apadrinament lector
• Xim i Xesca i 30 minuts de lectura diària
• Programa d’impuls a la lectura
• Tallers i consciencia fonològica
• Setmana cultural monogràfica
• Reforç escolar
• Badasport i danses

Horari escolar

Equipaments
Aules àmplies i ben il·luminades. Aula de
música, d’anglès i de psicomotricitat. Dues aules
d’informàtica. Wifi a tota l’escola. Gimnàs/sala
d’actes. Laboratori. Biblioteca. Projectors i pissarres
digitals interactives a totes les aules i dependències.
Camps de bàsquet i de futbol. Zona de joc infantil.
Sorral

Oferta educativa
2n cicle d’educació infantil. Educació primària

AMPA
Organització d’activitats extraescolars (anglès,
hiphop...). Col·laboració estreta i participació activa
de l’associació en la coeducació dels nens i les nenes
de l’escola

Curs 2019/2020 ÆEscoles públiques
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16 Escola Joan Miró

Zona d’escolarització 3
Menjador escolar

Pl. Alcalde Joan Manent, 1 08917 Badalona
93 387 73 99
Correu: a8035404@xtec.cat
agora.xtec.cat/escjoanmirobdn/
Codi del centre: 08035404

Activitats extraescolars
Sortides culturals i excursions
Casal d’estiu
Lliure de barreres arquitectòniques
Socialització de llibres

Característiques del centre

Horari escolar
De 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a 17.00 h

Idiomes
Anglès a infantil i primària

Equipaments
Lliure de barreres arquitectòniques. Les aules són
àmplies, lluminoses i càlides. Disposem d’aula de
música, d’anglès, d’informàtica i de psicomotricitat.
Gimnàs. Biblioteca. Menjador. Ascensor

Oferta educativa
2n cicle d’educació infantil. Educació primària

AMPA
Tel. 93 387 73 99
a8035404@xtec.cat
agora.xtec.cat/escjoanmirobdn/
Horari d’atenció: laborables de 17.00 h a 18.30 h

Som una escola d’una línia, d’ambient familiar on
tothom es coneix.
El nostre objectiu principal és atendre els nens i les
nenes segons les seves necessitats educatives, amb
un tracte molt personalitzat.
Ens definim com a escola acollidora i inclusiva, i
entenem la diversitat com un element enriquidor.
Impulsem metodologies globalitzadores que
afavoreixen el desenvolupament de les capacitats i
les competències del nostre alumnat.

Projectes singulars
• Dinamització de la lectura, apadrinament lector
entre alumnes i foment de les biblioteques d’aula
• Respecte pel medi ambient: reciclatge i hort
escolar
• Curs de natació al cicle inicial i participació al
Badasport (activitats d’educació física)
• Activitats artístiques, participació a la Trobada de
danses de Badalona, Cantània, etc...
• Ambients d’aprenentatge, de lliure circulació, a
educació infantil
• Ús de les tecnologies de l’aprenentatge i del
coneixement (TAC) a les diferents àrees del cicle
mitjà i superior. Robòtica a cicle superior
• Foment d’hàbits saludables, participació en el Pla
de consum de fruita i llet a les escoles
• Coordinació amb secundària (IES Pau Casals)

35

Curs 2019/2020 ÆEscoles públiques

17 Escola Llibertat

Zona d’escolarització 3
Menjador escolar amb cuina pròpia

Av. Puigfred, 13 08917 Badalona
93 397 67 61
escolallibertat@xtec.cat
www.escolallibertat.cat
Codi del centre: 08034953

Activitats extraescolars
Sortides culturals i excursions.
Colònies a final de cicles
Casal d’estiu
Lliure de barreres arquitectòniques
Socialització de llibres

Característiques del centre

Horari escolar
De 9.00 a 12.30 h i de 15.00 a 16.30 h

Servei d’acollida
De 8.00 a 9.00 h

Idiomes
Anglès des d’infantil. Projecte de llengües
estrangeres Science (medi natural a cicle superior)

Equipaments
Aules de música, de psicomotricitat, d’informàtica
i d’anglès. Biblioteca. Gimnàs. Patis diferenciats
per a infantil i primària, espais grans amb pistes
esportives

Oferta educativa
2n cicle d’educació infantil. Educació primària

AMPA
Implicació directa de les famílies en les activitats
de l’escola (tallers, sortides, festes, elaboració de
material...). Cohesió de l’escola amb pares i mares
de l’AMPA

Curs 2019/2020 ÆEscoles públiques

Educació integral de l’alumnat. A l’escola volem
la formació total de la persona, és per això que a
més de treballar diferents àrees de coneixement
els eduquem per fer-los emocional i socialment
competents.
Atenció a la diversitat de l’alumnat treballant amb
diferents agrupaments.
Fomentem l’educació manipulativa, participativa
i autònoma fent espais d’aprenentatge, racons ,
tallers i caixes d’aprenentatge.
Utilitzem diferents recursos TIC (portàtils, tablets,
robòtica), fet que ens permet desenvolupar les
diferents àrees del currículum de manera actual i
innovadora.
Quota única per als llibres, material escolar,
excursions, colònies i qualsevol activitat que es
realitzi al centre.
Celebració de les festes populars de Badalona i de la
tradició catalana. Festes obertes a la participació de
les famílies de l’escola.

Projectes singulars
• Projecte d’impuls a la lectura
• Eixos transversals
• Natació al cicle inicial de primària
• Tallers de plàstica intercicles
• Hort escolar
• Participació en les activitats de la ciutat:
Badaesport, Danses, English day i el Consell dels
Infants
• Programa de salut Bucodental
• Programa d’educació viaria
• Projecte artístic: coneixem un artista
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18 Escola Llorens Artigas

Zona d’escolarització 3

Menjador escolar amb certificació de cuina catalana

Av. Catalunya, 20 08917 Badalona
93 398 36 03 (primària) 93 399 73 58 (infantil)
a8035854@xtec.cat
www.escolallorensartigas.com
Codi del centre: 08035854

Activitats extraescolars
Sortides culturals i excursions. Colònies a 6è
Casal d’estiu
Socialització de llibres

Característiques del centre

Horari escolar
De 9.00 a 12.30 h i de 15.00 a 16.30 h

Servei d’acollida
De 8.00 a 9.00 h

Idiomes
Anglès des de P4. Projecte Speaking Corner i
matèries no lingüístiques en llengua anglesa (Arts
and Crafts, Physical Education, Informàtica)

Equipaments
Aula de música, d’anglès, d’informàtica i 2 d’educació
especial. Gimnàs. Sala de psicomotricitat i ludoteca.
Biblioteca. 2 patis diferenciats per a educació infantil i
primària. Pissarres digitals interactives a totes les aules

Oferta educativa
2n cicle d’educació infantil. Educació primària

AMPA
Gestió del servei d’acollida, del servei de menjador,
de les activitats extraescolars i de la venda de
xandalls de l’escola.
secretariaampallorensartigas@gmail.com

Som una escola oberta al barri i a la ciutat.
Fomentem la participació de les famílies en la vida de
l’escola. Procurem donar resposta a les necessitats
individuals d’aprenentatge del nostre alumnat
mitjançant desdoblaments, grups flexibles, reforços
i educació especial. Fomentem el tracte individual
gràcies a les tutories individualitzades.
Volem promoure la participació democràtica del
nostre alumnat, tant a la vida de l’escola com a la
de la ciutat, mitjançant les assemblees de classe,
el consell d’alumnes i la participació al Consell
dels Infants de Badalona. Fem ús de les noves
tecnologies aplicades a les diferents àrees del
currículum. Fomentem l’educació per a la salut i
l’educació emocional dels nostres nens i nenes.

Projectes singulars
• Jornades culturals i esportives
• Educació musical: Tastet de Nadales, Concert de
primavera, Cantània.
• Apadrinament lector 6è - 1r
• Projecte cultura emprenedora a l’escola
• Hort escolar
• Educació per la salut: Pla de consum de fruita a
l’escola, Tallers bucodentals
• Assemblea de classe. Consell d’alumnes. Consell
d’Infants de Badalona.
• Tutories individualitzades
• Projecte de Servei Comunitari amb l’institut Pau Casals
• Reforç a l’estudi (Projecte d’aprenentatge –servei)
• Reeducació psicomotriu a educació infantil
• Robòtica educativa (Bee-Bots i Scratch)
• Participació en activitats de ciutat: Badasport,
Trobada de danses, educació vial
• Participació a la Xarxa de Competències Bàsiques
territorial
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19 Escola Mercè Rodoreda

Zona d’escolarització 3

Menjador escolar amb cuina pròpia

Av. Catalunya, 30-36 08917 Badalona
93 383 46 50
a8040345@xtec.cat
www.xtec.cat/ceipmercerodoreda/
Codi del centre: 08040345

Activitats extraescolars
Sortides culturals i excursions. Colònies
Lliure de barreres arquitectòniques
Socialització de llibres i material didàctic

Característiques del centre

Horari escolar
De 9.00 a 12.30 h i de 15.00 a 16.30 h

Servei d’acollida
De 8.00 a 9.00 h

Idiomes
Anglès des de P5 i anglès oral a educació física i
tallers de plàstica al cicle mitjà i superior d’educació
primària

Equipaments
Aula de música, de psicomotricitat, d’informàtica, de
plàstica i de ciències. Biblioteca escolar. Ludoteca.
Pistes esportives

Oferta educativa
2n cicle d’educació infantil. Educació primària

AMPA
Organització de les activitats extraescolars del
centre.
http://ampa-mercerodoreda.blogspot.com.es/
blogampamercerodoreda@gmail.com

Curs 2019/2020 ÆEscoles públiques

La nostra escola és d’una línia, de tracte familiar
i personalitzat, on tots ens coneixem i convivim
en un ambient afectuós i de respecte. L’equip
de mestres que hi ha al centre treballa perquè
l’alumnat desenvolupi al màxim les seves capacitats
d’aprenentatge, relacionals i emocionals.
L’escola afavoreix una educació basada en
l’experiència de l’infant amb una metodologia activa,
que fomenta l’aprenentatge significatiu. Es dóna
molta importància a l’autonomia de l’alumnat i al
coneixement d’un mateix.
A educació infantil treballem en espais
d’aprenentatge de lliure circulació i a educació
primària potenciem el treball per projectes.
Les aules tenen pissarres digitals per tal d’aplicar les
noves tecnologies al currículum.
Celebrem les festes tradicionals i la setmana
cultural. Potenciem la relació dels infants amb el seu
entorn més pròxim realitzant un treball conjunt amb
les diferents entitats del barri.
Tenim una AMPA molt activa i participativa a l’escola,
el barri i la ciutat.

Projectes singulars
• Pla de lectura del centre
• Hort escolar
• Xarxa de competències bàsiques
• Participació en activitats educatives de la ciutat:
Badasport, Consell d’infants, Trobada de danses,
Setmana de la ciència i Marató de ràdio
• Espais d’aprenentatge de lliure circulació a
educació infantil
• Treball per projectes a educació primària
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20 Escola Miguel Hernández

Zona d’escolarització 3

Menjador escolar

C. Miguel Hernández, 13-15 08917 Badalona
93 398 04 50
a8035398@xtec.cat
blocs.xtec.cat/escolamiguelhernandez/
Codi del centre: 08035398

Activitats extraescolars
Sortides culturals i excursions
Socialització de llibres

Característiques del centre

Idiomes

Som una escola acollidora, que treballa en
l’establiment de lligams mitjançant activitats que
permetin la integració social de tothom, potenciant la
convivència, la tolerància i la solidaritat.
L’escola Miguel Hernández és un centre on els
alumnes es formen de manera eficient i competent,
tant pel que fa a coneixements com a habilitats,
d’acord amb els seus interessos, necessitats i
requeriments socials.
Som una escola petita, d’una línia, i això ens permet
tenir una atenció més individualitzada amb els
nostres alumnes. La llengua i les matemàtiques les
treballem en grups flexibles amb un nombre reduït
d’alumnes.

Anglès des de 1r d’educació primària

Projectes singulars

Equipaments

• Tallers de salut bucodental
• Pla educatiu d’entorn
• Pla català de l’esport
• Projecte emprenedoria escolar
• Reforç escolar (APS)
• Fruita i llet a l’escola
• Biblioteca escolar

Horari escolar
De 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a 17.00 h

Aula de psicomotricitat i d’informàtica. Patis amplis.
Menjador. Laboratori

Oferta educativa
2n cicle d’educació infantil. Educació primària

AMPA
AMPA de nova creació amb moltes ganes
d’emprendre nous projectes i activitats.
Activitats extraescolars : Fútbol, Karate, Patinatge,
Zumba, piscina.
ampamiguelhernandezbdn@gmail.com
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21 Escola Montigalà

Zona d’escolarització 3

Menjador escolar

Av. Comunitat Europea, 16-18 08917 Badalona
93 465 51 49
a8069748@xtec.cat
escola-montigala.blogspot.com
Codi del centre: 08069748

Activitats extraescolars
Sortides culturals i excursions
Lliure de barreres arquitectòniques
Socialització de llibres

Característiques del centre

De 9.00 a 12.30 h i de 15.00 a 16.30 h

Som un centre de nova creació que va entrar en
funcionament el curs 2009-2010. Anem creixent,
any rere any, fins a convertir-nos en una escola
d’educació Infantil i primària d’una línia.
Actualment l’escola està ubicada en una edificació
provisional, al barri de Montigalà, que va adaptant-se
i ampliant-se segons les necessitats inherents al
creixement del centre. L’edifici definitiu estarà ubicat
al costat mateix del provisional.
Som una escola familiar, oberta i participativa, on
els pares formen una part important de la comunitat
educativa.

Servei d’acollida

Projectes singulars

Horari escolar

De 8.00 a 9.00 h

Idiomes
Anglès des de P3

Equipaments
Aula de música, de psicomotricitat, d’anglès i
biblioteca

• Hort escolar
• Natació a cicle inicial
• Tallers de salut bucodental
• Programa d’hàbits saludables
• Programa de lectura per a l’èxit educatiu (LECXIT)
• Programa d’educació viària amb la Guàrdia Urbana

Oferta educativa
2n cicle d’educació infantil. Educació primària

AMPA
Treballem voluntàriament per promoure activitats
extraescolars, tallers, comissions de treball i
organització de festes.
ampaceipmontigala@gmail.com/ampaceipmontigala.
blogspot.com
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22 Pau Picasso

Zona d’escolarització 3

Escola verda

C. Pau Picasso, 28-32 08917 Badalona
93 398 27 11
a8036147@xtec.cat
www.escolapaupicasso.com
Codi del centre: 08036147

Menjador escolar
Activitats extraescolars
Sortides culturals i excursions. Colònies
Casal d’estiu
Socialització de llibres

Característiques del centre

Horari escolar
De 9.00 a 12.30 h i de 15.00 a 16.30 h

Servei d’acollida
De 8.00 a 9.00 h

Idiomes
Anglès des de P4

Equipaments
Aules de música, de psicomotricitat, de ciències,
d’anglès i d’informàtica. Biblioteca. Teatre. Gimnàs.
Pati amb rocòdrom. Hort escolar. Tenim pissarres
digitals a totes les aules. Espais de joc simbòlicludoteca

Oferta educativa
2n cicle d’educació infantil. Educació primària

AMPA
Organitza les activitats extraescolars. Col·labora en
les diverses activitats i festes de l’escola. Promou
xerrades per a les famílies.
https://escolapaupicasso.com/ampa/
ampapaupicasso1@hotmail.com

Fonamentem la nostra acció educativa en una
formació integral de la persona. Volem despertar
l’interès dels nostres alumnes, així com la seva
autonomia, la creativitat i el sentit crític. Som
una escola amb un equip consolidat i estable
que procurem formar-nos i adaptar-nos de forma
continuada. Treballem les competències bàsiques i
els diferents tipus d’intel·ligències perquè els nens i
les nenes puguin afrontar millor el futur.
Fem projectes d’aprenentatge sobre aspectes
d’interès per als alumnes; racons autònoms
d’aprenentatge amb activitats manipulatives,
autònomes, en grups reduïts, amb activitats
adaptades a l’edat i a les capacitats, etc. activitats
manipulatives per treballar l’àrea de medi,
experimentació a l’aula de ciències i a l’hort ;
iniciació a la robòtica a partir del projecte Lego Wedo;
activitats de treball cooperatiu; música des de P3.
Pla de suport a la lectura amb mitja hora diària de
lectura individual, padrins lectors, biblioteques
d’aula, reforç individual, pares explicant contes,
tertúlies literàries, recomanacions de llibres,
lectures en veu alta, entre altres activitats.

Projectes singulars
• Aprenentatge dels escacs
• Hort escolar i experiments
• Innovamat i dominar l’ortografia
• Apadrinament lector i suport a la lectura
• Robòtica educativa a educació primària
• Disseny 3D
• Cultura emprenedora a l’escola.
• Espectacles preparats pels alumnes (racó artístic)
• Setmana de jocs de pati
• Activitats amb l’entorn: esportives, artístiques,
socials, etc
• Coordinació amb l’escola bressol i l’institut
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23 Escola Badalona Port

Zona d’escolarització 4

Menjador escolar

C. Indústria, 271 08912 Badalona
93 383 76 15
a8068331@xtec.cat
https://sites.google.com/a/xtec.cat/escolabadalonaport
Codi del centre: 08068331

Activitats extraescolars
Sortides culturals i excursions.
Colònies a P5, 2n, 4t i 6è
Casal d’estiu
Lliure de barreres arquitectòniques

Característiques del centre

Horari escolar
De 8:55 a 12.25 h i de 14.55 a 16.25 h

Servei d’acollida
De 8.00 a 9.00 h i de 16.30 a 17.30 h

Idiomes
Anglès a partir de P3. A partir de cicle mitjà treball de
l’expressió escrita en anglès (Writing)

Equipaments
Aules amb calefacció i aire condicionat. Aula de
psicomotricitat. Biblioteca escolar. Menjador/office.
Pati amb sorral i pista esportiva

Oferta educativa
2n cicle d’educació infantil. Educació primària

AMPA

Escola nova d’una línia, creada el curs 2010-11.
És acollidora, familiar. Amb una gran participació dels
pares i les mares dins del centre.
Participació en les festes de Badalona amb els
nostres capgrossos: Lorena i Morgan.
Treball de les festes tradicionals: Castanyada, Nadal,
Carnestoltes, Sant Jordi, festa de Sant Anastasi.
Grups flexibles amb la participació de les famílies.
Equip de mestres molt implicat amb l’escola.

Projectes singulars
• Projecte matemàtic basat en les intel·ligències
múltiples que es fa des de P3 (EntuasiasMAT)
• Racons de llengua a educació infantil i cicle inicial
• Racons a primària.
• Treball de consciència fonològica a educació
infantil i cicle inicial
• Activitats mensuals relacionades amb la cura del
medi ambient i hort escolar (Dia verd)
• Pla de consum de fruita a l’escola
• Natació a cicle inicial (1 cop a la setmana durant
el matí)
• Treball per projectes
• Setmana cultural
• Badasport, Trobada de dansaires, Cantània a 6è
• Projecte d’Art

Gestionem les activitats extraescolars. Col·laborem
en la celebració de festes del centre i de l’entorn.
http://ampaescolabadalonaport.blogspot.com.es/
ampaescolabadalonaport@gmail.com
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24 Escola Gitanjali

Zona d’escolarització 4

Menjador escolar amb cuina pròpia

Av. Martí Pujol, 37-41 08912 Badalona
93 384 54 11
a8041581@xtec.cat
www.gitanjali.cat
Codi del centre: 08041581

Activitats extraescolars
Sortides culturals i excursions.
Colònies (des de P4 fins a 6è)
Casal d’estiu
Lliure de barreres arquitectòniques
Socialització de llibres

Característiques del centre

Horari escolar
De 9.00 a 12.30 h i de 15.00 a 16.30 h

Servei d’acollida
De 8.00 a 9.00 h

Idiomes
Anglès a partir de 1r de primària. Projecte GEP (Grup
d’Experimentació per al Plurilingüisme)

Equipaments
Aula de música, de psicomotricitat i d’informàtica.
Gimnàs. Biblioteca

Oferta educativa
2n cicle d’educació infantil. Educació primària

AMPA
Vetllem per la conciliació familiar: Servei d’acollida
matinal, Casal d’Estiu i activitats extraescolars.
Menjador escolar. Escola de famílies. Comissió
de festes que participa de les festes de la ciutat.
Associació de mares i pares de l’Escola Gitanjali
www.gitanjali.cat/l-ampa
ampa@gijanjali.cat

La nostra escola es va fundar l’any 1962 i va
esdevenir escola pública l’any 1986.
Ens definim com una escola inclusiva, respectuosa
amb el medi ambient i que impulsem les noves
tecnologies. Eduquem en els valors democràtics i de
participació.
Entenem l’aprenentatge com un procés de
construcció personal durant el qual hem de posar a
l’abast dels nens i les nenes situacions educatives
que els permetin esdevenir persones autònomes,
capaces de cercar informació, analitzar, interpretar i
interactuar amb el seu entorn social i cultural.
Disposem d’una sèrie de suports a l’aprenentatge per
tal que cada nena i cada nen vagi avançant segons el
seu ritme i les seves capacitats. Realitzem sortides i
colònies lligades a la programació.

Projectes singulars
• Setmana de la ciència
• Projecte literari i d’expressió teatral de Sant Jordi
• Treball per projectes
• Educació mediambiental
• Aplicació de les noves tecnologies a les diferents
àrees
• Animació a la lectura i padrins lectors
• Projecte de danses i participació a Cantània de
l’Auditori de Barcelona
• Projecte de música i treball per ambients a
l’educació infantil
• Projecte artístic
• Celebració de les festes populars catalanes
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25 Escola Jungfrau

Zona d’escolarització 4

Escola verda

C. Vila Vall-llebrera, 58 08912 Badalona
93 384 04 08
ceipjungfrau@xtec.cat / a8041568@xtec.cat
www.xtec.cat/ceipjungfrau
Codi del centre: 08041568

Menjador escolar amb cuina pròpia
Activitats extraescolars
Sortides culturals i excursions. Colònies a primària
Casal d’estiu, hivern i primavera
Lliure de barreres arquitectòniques
Socialització de llibres

Gestiona els casals (Nadal, Setmana Santa, Estiu i
Setembre), el menjador i les activitats extraescolars
tant al migdia com a la tarda.
http://afa.escolajungfrau.net
afa@escolajungfrau.net

Característiques del centre

Horari escolar
De 9.00 a 12.30 h i de 15.00 a 16.30 h

Servei d’acollida
De 8.00 a 9.00 h i de 16.30 a 17.30 h

Idiomes
Anglès des de P5. Educació física en anglès a cicle
superior. Tallers de plàstica en anglès a cicle mitjà i
cicle superior

Equipaments
Aules específiques: aula de música, de psicomotricitat,
2 d’informàtica i 2 per a tallers de plàstica. Gimnàs.
Ludoteca. Hort. Pati de sorra. Pistes esportives

Oferta educativa
2n cicle d’educació infantil. Educació primària.
Suport intensiu per a la escolarització inclusiva
(SIEI)

AFA
L’AFA de la Jungfrau està compromesa amb les
famílies de l’escola i les seves inquietuds, amb la
sostenibilitat, amb l’escola pública catalana i amb les
festes i tradicions.
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L’escola Jungfrau es defineix com una escola
inclusiva, respectuosa amb el medi ambient,
que treballa per fomentar els valors democràtics
i de solidaritat. Té com objectiu formar alumnes
competents que desenvolupin estratègies que els
permetran aprendre al llarg de la seva vida. És una
escola que avança en l’aplicació de metodologies que
promouen el desenvolupament de les competències
bàsiques i el treball cooperatiu.
Entre d’altres línies de treball destaquen la utilització
de les noves tecnologies a les diferents àrees del
currículum, els agrupaments flexibles de llengua
catalana i plàstica, el desdoblament de grups a
l’àrea d’anglès a partir de 3r de primària, l’aplicació
de tècniques de treball cooperatiu a educació
infantil i primària aplicades a àrees instrumentals
i als projectes, l’apadrinament lector, les activitats
d’educació viària a primària i la participació en
el Consell dels Infants de Badalona. Tenim una
unitat de suport d’educació especial i som centre
de reagrupament d’alumnes amb dèficit auditiu.
Celebració de les festes populars catalanes.

Projectes singulars
• Agermanament amb l’escola Francisca González de
Nicaragua
• Joc simbòlic: ludoteca
• Aplicació del programa de Filosofia a l’educació infantil
• Hort escolar
• L’escola forma part de la Xarxa de Competències
Bàsiques del Departament d’Ensenyament
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26 Escola Progrés

Zona d’escolarització 4

Menjador escolar cuina pròpia

C. Eduard Maristany, 104-118 08912 Badalona
93 460 58 60
escolaprogres@xtec.cat
xtec.cat/escolaprogres
Codi del centre: 08059639

Activitats extraescolars
Sortides culturals i excursions.
Colònies a P5, 2n, 4t i 6è
Casal d’estiu, hivern i primavera
Lliure de barreres arquitectòniques
Socialització de llibres

Coordinem el projecte de socialització de llibres.
http://www.ampaprogres.cat
contacte@ampaprogres.cat

Característiques del centre

Aula de música, de psicomotricitat, d’informàtica,
d’anglès. Gimnàs. Biblioteca. Ludoteca

Com a escola inclusiva que som, portem a terme
diferents estratègies metodològiques per tal de fer
el nostre alumnat competent: agrupacions flexibles,
racons, tallers, projectes...
- Apadrinament lector i Tertúlies literàries
- Hort a Educació Infantil
- Natació a 1r curs de primària
- Treballem l’art a través de diferents pintors/es i fem
la música participativa a través del Racó de Música
dels divendres
- Donem importància a les sortides com a
complement del que fem a classe
- Participem en el Consell d’infants de Badalona
a través del nostre Consell de delegats/es ja que
donem molt valor a la implicació de l’alumnat
- Celebrem les festes populars catalanes i obrim les
portes a les famílies per poder-les compartir
- Participem en els certàmens de Lectura en veu
alta, Cantània, en el concurs en anglès The Fonix,
de les activitats de la ciutat així com de la TV de BDN
(programa Som Escola)

Oferta educativa

Projectes singulars

2n cicle d’educació infantil. Educació primària.
Suport intensiu per a la escolarització inclusiva
(SIEI)

• Projecte d’impuls a la lectura (ILEC)
• Mètode de millora de la lectura a 1r (BINDING)

Horari escolar
De 9.00 a 12.30 h i de 15.00 a 16.30 h

Servei d’acollida
De 7.30 a 9.00 h

Idiomes
Anglès de P3 a 6è. Projecte e-Twinning a 5è. Mètode
Kuaderno de lectura en llengua anglesa a 6è.
Projecte de llengües estrangeres AICLE:
- Arts and Crafts (plàstica) en anglès al cicle mitjà
- Science (medi natural) en anglès al cicle superior

Equipaments

AMPA
Organitzem activitats extraescolars, servei de
menjador, casals, festes i xerrades.

45

Curs 2019/2020 ÆEscoles públiques

27 Escola Ventós Mir

Menjador escolar amb cuina pròpia

Pg. Ventós Mir, 27 08912 Badalona
93 389 55 23
a8000396@xtec.cat
http://agora.xtec.cat/ceip-ventosmir/
Codi del centre: 08000396

Horari escolar
De 9.00 h a 12.30 h i de 15.00 h a 16.30 h

Servei d’acollida
De 8.00 h a 9.00 h i de 16.30 h a 17.00 h

Idiomes
Anglès des de P5

Equipaments
Aula d’anglès, de psicomotricitat, de música i dues
d’informàtica. Sala teatre-polivalent

Oferta educativa
2n cicle d’educació infantil. Educació primària

AMPA
Activitats extraescolars (robòtica, futbol sala,
escacs, anglès, hip hop, costura, karate, piscina).
Colla gegantera. Socialització de llibres de 3r a 6è.
Casals.
ampaventosmir@gmail.com
https://sites.google.com/site/ampaventosmir/

Característiques del centre
És l’escola pública més antiga de Badalona. Va obrir
les seves portes el 1926.
Som una escola acollidora, familiar, integradora i
inclusiva on promovem actituds de convivència
Curs 2019/2020 ÆEscoles públiques

Zona d’escolarització 4

Activitats extraescolars
Sortides i colònies
Casal d’estiu

per això hem endegat el Projecte d’innovació
#aquiproubullying
La nostra prioritat és el desenvolupament integral
dels nens i les nenes, la seva socialització i la seva
felicitat. Els nostres valors són el compromís i la
responsabilitat educativa. Impliquem a les famílies en
diferents activitats del centre, dintre i fora de l’aula.
Actualment hem endegat un canvi metodològic
a l’ensenyament del medi natural i social i de les
llengües catalana i castellana.
Realitzem desdoblaments a les matèries de llengua
catalana i anglesa, matemàtiques i informàtica.
Som una escola que desenvolupa al Pla d’impuls a la
lectura (ILEC).
L’alumnat de 6è acompanya l’alumnat de 1r i 2n en
el procés de l’aprenentatge inicial de la lectura.
Treballem la informàtica a tots els cursos.
Fem natació a 2n curs de primària.
El nom de la classe es treballa per projectes a
l’educació infantil i al cicle inicial.
Formem part dels Grups de Treball d’educació física i
música de la ciutat, participant-hi activament.
També formem part del Pla de formació de l’Ara escric.

Projectes singulars
• Projecte d’animals
• Projecte de l’hort
• Dia dels avis
• Activitat solidària
• Concert d’hivern
• Mostra de danses
• Badaesport
• Participació en l’activitat Contes per a la Pau
• Cantània a l’Auditori de Barcelona
• Projecte interdisciplinari
• Educació viària
• Celebració de les festes populars
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28 Escola Bufalà

Zona d’escolarització 5

Menjador escolar amb cuina pròpia

C. Molí de la Torre, 98-100 08915 Badalona
Tel. i Fax 93 465 17 25
a8061348@xtec.cat
http://blocs.xtec.cat/escolabufala/
Codi del centre: 08061348

Activitats extraescolars
Sortides culturals i excursions.
Colònies a final de cicle
Casal d’estiu
Lliure de barreres arquitectòniques
Socialització de llibres

Característiques del centre
Tenim com objectiu que els alumnes siguin
competents i tinguin una bona base lingüística,
grans habilitats socials, que siguin coneixedors/es i
hàbils en les noves tecnologies i part activa en el seu
procés d’aprenentatge.

Projectes singulars

Horari escolar
De 9.00 h a 12.30 h i de 15.00 h a 16.30 h

Servei d’acollida
De 7.45 h a 9.00 h

Idiomes
Anglès des de P3

Equipaments
Aula de música, sala de psicomotricitat, aula
d’informàtica, gimnàs, biblioteca. Pissarres digitals
interactives a totes les aules

Oferta educativa
2n cicle d’educació infantil. Educació primària.
Suport intensiu per a l’escolarització inclusiva (SIEI)

Els projectes que portem a terme estan basats en la
llengua, en la convivència i l’èxit educatiu,
• Ambients i espais d’aprenentatge
• Treball globalitzat per projectes
• Capses amb propostes d’aprenentatge
• Apadrinament lector
• Projecte d’art
• Cooperació amb entitats del barri
• Aprenentatge integrat de continguts i llengües
estrangeres (AICLE): anglès a psicomotricitat
i rutines a l’educació infantil: a les àrees de
matemàtiques, coneixement del medi i plàstica a
l’educació primària
• Participació en activitats de ciutat: Badajocs,
Badaplatja, Badasports, mostra de danses, cursa
d’orientació...
• Treball dels eixos transversals (educació viària,
educació per la pau, educació per a la salut)

AMPA
Coordina el projecte de socialització de llibres de
text, gestiona activitats extraescolars, festes, tallers,
formació.
ampaescolabufala@gmail.com
www.ampaescolabufala.org
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29 Escola Les Ciències

Zona d’escolarització 5

Menjador escolar amb cuina pròpia

C. Ciència, 19 08917 Badalona
93 882 35 16
esclesciencies@xtec.cat
agora.xtec.cat/esclesciencies
Codi del centre: 08068343

Activitats extraescolars
Sortides culturals i excursions. Colònies
Casal d’estiu
Lliure de barreres arquitectòniques
Socialització de llibres

Característiques del centre
El nostre centre té com a objectiu facilitar el
desenvolupament integral de l’alumnat, així com
educar en competències socials i emocionals
útils per a la vida quotidiana. Pretenem ser una
escola inclusiva i acollidora, on es potenciï el
desenvolupament de la capacitat per comprendre la
realitat social, mantenint una actitud constructiva,
solidària i responsable.

Projectes singulars
Horari escolar
De 9.00 a 12.30 h i de 15.00 a 16.30 h

Servei d’acollida i de ludoteca
De 8.00 a 9.00 h i de 16.30 a 17.30 h

Idiomes
Anglès des de P3

Equipaments
Aula de música, d’informàtica, de psicomotricitat,
gimnàs, biblioteca, menjador i cuina pròpia

Oferta educativa
2n cicle d’educació infantil. Educació primària

AMPA
Organitza la venda de llibres, xandalls i bates;
activitats extraescolars, diferents festes, el Mercat
solidari i la formació de pares i mares

Curs 2019/2020 ÆEscoles públiques

• Participació al Badaesport, Mobilona, Trobada de
Dansaires i Consell d’Infants de Badalona
• Projecte Nom de la classe
• Espais d’aprenentatge
• Ambients d’aprenentatge
• Espais de treball i ambients
• Projecte Contes
• Hort a l’escola
• Projecte 3/6 a l’educació infantil
• Setmana cultural
• Tallers d’Art
• Consell de Delegats
• Cooperació amb entitats del barri
• Col·laboració en el Servei a la Comunitat dels
Instituts Pompeu Fabra i Isaac Albéniz
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30 Escola Planas i Casals

Zona d’escolarització 5

Menjador escolar amb cuina pròpia

C. Muntaner, 2-18 08917 Badalona
93 395 14 06 / Fax 93 395 28 57
ceipplanasicasals@xtec.cat
http://agora.xtec.cat/ceipplanasicasals/
Codi del centre: 08001391

Activitats extraescolars
Sortides culturals i excursions. Colònies
Casal d’estiu
Lliure de barreres arquitectòniques
Socialització de llibres

Característiques del centre

Horari escolar
De 9.00 a 12.30 h i de 15.00 a 16.30 h

Servei d’acollida
De 8.00 a 9.00 h i de 16.30 a 18.00 h

Idiomes
Anglès des de P3 a 6è. Francès a 6è. Anglès a l’àrea
de coneixement del medi al cicle superior. Taller de
Robòtica en anglès al Cicle Inicial. Projecte d’innovació
Educativa, Generació Plurilingüe (GEP).

Equipaments
Aula de música, de psicomotricitat, de plàstica, de
llengües estrangeres i aula d’usos múltiple. Gimnàs
amb rocòdrom. Aula d’informàtica a primària.
Totes les aules tenen suports digitals, (pissarra
digital) incloses l’aula de música, l’aula de llengües
estrangeres i l’aula d’usos múltiples

Oferta educativa
2n cicle d’educació infantil. Educació primària

AMPA
Coordina un ampli ventall d’activitats de lleure
educatiu. Col·labora amb el centre en la celebració de
les festes tradicionals i en projectes conjunts al barri.
http://afaplanasicasals.cat

L’Escola Planas i Casals és un centre educatiu amb
més de quaranta anys de funcionament. Som una
escola que fomenta la participació de les famílies i
que intenta educar per la solidaritat i el respecte als
valors de la societat en la què vivim.
També promovem la participació dels i de les
alumnes de manera que intervenen en les decisions
que els en són més properes, mitjançant reunions
amb els delegats i delegades de classe i el Consell
dels Infants de Badalona.
Desenvolupem diverses mesures i recursos per
atendre la diversitat treballant en petit grup, fent
tallers d’expressió escrita i oral (llengua estrangera)
i agrupaments flexibles .També realitzem diversos
projectes interdisciplinaris i promovem l’autonomia
dels i de les nostres alumnes amb la finalitat que
esdevinguin ciutadans competencials.
Som una escola que vivim les nostres tradicions
celebrant les festes populars i que està compromesa
amb l’Educació de País i de Ciutat; I a més participem
dels projectes educatius que es duen a terme com
el Badasport, el festival de Danses i l’English Day.
El curs passat vam introduït el treball amb tauletes
digitals al Cicle Superior i vam reiniciar el treball a
l’hort escolar.

Projectes singulars
• Projecte de llengües estrangeres
• Projecte d’ambients I racons d’aprenentatge
• Pla de consum de fruites i hortalisses del
Departament d’agricultura, ramaderia i pesca
• Concerts de Nadal plurilingües
• Apadrinament lector
• Tallers d’Educació Visual i Plàstica Inter nivell
• Projecte d’aprenentatge i Serveis “Servei a la
Comunitat” amb l’IES Pompeu Fabra, amb alumnes
de Francès que participaran a les classes de 6è
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31 Escola Salvador Espriu

Zona d’escolarització 5

Escola verda

C. Reina Elisenda, s/n 08915 Badalona
93 465 05 61 / Fax 93 465 04 33
a8044296@xtec.cat
www.xtec.cat/centres/a8044296
Codi del centre: 08044296

Menjador escolar amb cuina pròpia.
Servei d’entrepans per esmorzar
Activitats extraescolars.
Sortides culturals i excursions. Colònies al final de
cada curs i de tardor a cicle superior
Casal d’estiu, casalet de setembre i casal de Nadal.
Socialització de llibres

Característiques del centre

Horari escolar
De 9.00 a 12.30 h i de 15.00 a 16.30 h

Servei d’acollida
De 8.00 a 9.00 h

Idiomes
Anglès des de P4

Equipaments
Biblioteca escolar renovada. Pista poliesportiva
i 3 patis de sorra. 3 aules d’informàtica i aula
d’ordinadors portàtils. Aula de música, de
psicomotricitat i d’idiomes. Laboratori. Pissarres
digitals i/o canó de projecció a totes les aules.
Laboratori

Oferta educativa
2n cicle d’educació infantil. Educació primària

AMPA
Té un projecte de socialització de llibres, organitza
activitats extraescolars, casal, acollida matinal,
berenar famílies noves, i altres.
http://blog.salvadorespriu.org/
afa@salvadorespriu.org
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Som escola verda. Participem en el programa
d’innovació Escola Nova 21. Fomentem la
sostenibilitat, el pluralisme, els valors democràtics,
la pau i la solidaritat. Som una escola catalana
que ofereix una educació multilingüe. Convidem
mares i pares a participar en el projecte educatiu.
Orientem alumnat i famílies. Som una escola activa,
investigadora, que aposta pel treball cooperatiu,
les sortides, les visites i les colònies. Eduquem en
valors, hàbits, procediments, tècniques de treball
i sistemes conceptuals. Fomentem l’autonomia i
la creativitat mitjançant el treball per ambients al
parvulari i per tallers o projectes a la resta de cicles.
Participem en els projectes culturals de la ciutat
i el país. Treballem amb mitjans informàtics. Som
a la xarxa. Celebrem les festes tradicionals: Nadal,
Carnestoltes i Sant Jordi.

Projectes singulars
• Cantània
• Badasport
• Escoles en xarxa
• Projecte europeu Etwinning
• Apadrinament lector
• Agermanament amb Nicaragua
• Setmana cultural
• Hort i jardí escolar
• Salut bucodental
• Danses
• Educació viària
• Cantata Nadal
• Revista
• Colla de dracs i de percussió
• Festa fi de curs

50

32 Escola Sant Jordi

Menjador escolar amb cuina pròpia
Servei d’entrepans per esmorzar

Av. Sabadell, s/n 08915 Badalona
93 395 33 05
ceip-santjordi-bdn@xtec.cat
www.xtec.cat/ceip-santjordi-bdn
Codi del centre: 08000372

Horari escolar
De 9.00 a 12.30 h i de 15.00 a 16.30 h
De 12.30 a 13.00 h (dilluns, dimarts, dimecres)
Suport escolar personalitzat

Servei d’acollida
De 8.00 a 9.00 h

Idiomes
Anglès des de P4

Equipaments
Aula de música, de psicomotricitat, d’informàtica,
d’audiovisuals i d’anglès. Gimnàs. Diferents aules
pels ambients a educació infantil. Pissarres digitals i
ordinadors a totes les aules

Oferta educativa
2n cicle d’educació infantil. Educació primària

AMPA
Associció de mares i pares de l’Escola Sant Jordi
http://www.xtec.cat/centres/a8000372/pares.htm
ampasantjordi2008@hotmail.com

Característiques del centre
Som una escola catalana que ofereix una educació
multilingüe. Fomentem els valors democràtics i la
pau. Treballem conjuntament amb l’AMPA de l’escola.

Zona d’escolarització 5

Activitats extraescolars organitzades
Sortides culturals i excursions
Socialització de llibres

Al cicle d’educació infantil fomentem l’autonomia en
l’aprenentatge i la creativitat dels infants mitjançant
els ambients, el treball per projectes amb el mètode
del constructivisme, racons d’aprenentatge per
treballar la lectoescriptura i matemàtiques. Seguim
un projecte de psicomotricitat.
A primària es treballa amb dos mestres a l’aula
per treballar les àrees instrumentals (català i
matemàtiques) per atendre la diversitat de manera
més individualitzada e inclusiva buscant el màxim
desenvolupament personal.
L’escola compta amb un equip multidisciplinar,
format per representants de l’escola (equip directiu,
especialista d’educació especial...), serveis socials
municipals (assistenta social i educador/a) i un
representant de l’equip d’assessorament i orientació
pedagògica.
Participem en el Pla comunitari: Xerrades per a pares i
mares. Educa’t (suport a l’estudi). Fora de banda (fútbol) i
Juguem plegats. Activitats a la biblioteca del barri.

Projectes singulars
• Programa d’habilitats saludables
• Programa d’habilitats parentals L’aventura de ser
pares
• Pla d’impuls de la lectura
• Apadrinament lector
• Setmana cultural
• Impuls de les noves tecnologies
• Programa d’educació viària
• Badasport
• Hort i jardí escolar
• Projecte de música: danses
• Celebració de les festes populars
• Concert de Nadal
• Carnestoltes
• Cursa Sant Jordi
• Comiat festa fi de curs
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33 Escola Artur Martorell

Zona d’escolarització 6

Escola verda

C. Seu d’Urgell, 34 08911 Badalona
93 567 16 60
a8041571@xtec.cat
www.xtec.cat/ceiparturmartorell
Codi del centre: 08041571

Menjador escolar sostenible. Cuina pròpia
Activitats extraescolars
Sortides culturals i excursions. Colònies
Casal d’estiu, de Nadal i de Setmana Santa
Lliure de barreres arquitectòniques
Socialització de llibres i material escolar

Horari escolar
De 9.00 a 12.30 h i de 15.00 a 16.30 h

Servei d’acollida
De 8.00 a 9.00 h

Idiomes
Anglès des de P5

Equipaments
Aula de música, de psicomotricitat, d’informàtica i
de plàstica. Gimnàs. Biblioteca. Pissarres digitals
interactives a totes les aules

Oferta educativa
2n cicle d’educació infantil. Educació primària

AMPA
L’Ampa organitza els diferents àmbits de treball
en comissions per portar a terme les iniciatives de
manera eficaç, cercant sempre el consens en les
seves decisions.
http://www.ampaarturmartorell.cat/

Característiques del centre
L’escola Artur Martorell és una escola verda,
coeducativa, laica, catalana, que educa els seus
Curs 2019/2020 ÆEscoles públiques

infants en el respecte pel medi ambient.
Fem servir la metodologia de treball per projectes,
perquè entenem que els nens i les nenes són els
veritables protagonistes del seu aprenentatge. No
oblidem però, el treball sistemàtic a l’aula, la celebració
de festes populars, les sortides i les colònies
permeten aprofundir en els continguts curriculars.
L’educació emocional, la vinculació a l’entorn i el
respecte al medi ambient són eixos importants del
nostre projecte educatiu. Socialitzem tot el material
pedagògic i escolar.
Som una escola acollidora, oberta a la participació de
les famílies en els projectes de treball i la vida diària.

Projectes singulars
• Racons i tallers interdisciplinaris
• Introducció a la robòtica amb els Bee-boots
• Programa de Kinesiologia educativa
• Projecte de Biblioteca escolar “puntedu”
• Programa d’apadrinament lector
• Participació en el programa Badasport
• Programa Escola Verda i sostenibilitat . Hort escolar
i espais d’enjardinament
• Programa d’hàbits alimentaris saludables
• Natació a cicle inicial
• Celebració del Concert de Nadal al teatre Zorrilla
• Participació a la Cantània
• Projecte “Camí amic” d’educació viària i projecte
Escoles del Parc
• Projecte pati
• Festa major com a projecte col·lectiu de
participació de tota la comunitat educativa,
• Colla del drac Flaix
• Escola formadora amb alumnes en pràctiques de
les universitats de magisteri i cicle superior en ed.
infantil (TEI)
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34 Escola Lola Anglada

Zona d’escolarització 6

Escola verda

Riera Canyadó, 53 08911 Badalona
93 464 25 40
a8000384@xtec.cat
http://agora.xtec.cat/ceip-lola-anglada-badalona/
Codi del centre: 08000384

Menjador escolar amb cuina pròpia.
Menjador sostenible.
Activitats extraescolars
Sortides culturals i excursions. Colònies
Casal d’estiu
Lliure de barreres arquitectòniques
Socialització de llibres

Característiques del centre

Servei d’acollida

L’escola és catalana, plurilingüe, activa, participativa
i vinculada a l’entorn. El nostre objectiu és l’educació
en els valors, el respecte, la solidaritat, la llibertat i la
no-discriminació.
Arrelada a Catalunya i a la seva cultura, l’escola
transmet i potencia les realitats lingüístiques,
històriques i culturals del nostre país. Fomentem la
relació i la col·laboració amb les famílies mitjançant
reunions d’aula, entrevistes personals, informes i
avaluacions dels alumnes.
Seguim plans d’innovació educativa: treball per
ambients a educació infantil i espais i capses
d’aprenentatge a educació primària. Projectes
interdisciplinaris.

De 7.30 a 9.00 h

Projectes singulars

Idiomes

• Programa d’hàbits saludables i de salut bucodental
• Aplicació del programa de Filosofia 3/18 des de P3
fins a 6è
• Pla d’impuls de la lectura
• Projecte de biblioteca “puntedu”, projecte de
lectura en col.laboració amb la Biblioteca Joan
Argenté i programa de padrins lectors
• Programa d’educació viària amb la Guàrdia Urbana
• Participació en el Projecte contes per a la Pau i en
l’activitat Viu el Parc
• Participació en el Consell dels Infants
• Projecte d’aprenentatge i servei: hort escolar al
parc Ca l’Arnús
• Colla gegantera escolar
• Natació al cicle inicial
• Projecte de danses d’educació física i artística,
teatre a 6è i participació a Cantània

Horari escolar
De 9.00 a 12.30 h i de 15.00 a 16.30 h

Anglès des de P4 i la meitat de l’àrea de medi al cicle
superior

Equipaments
Biblioteca. Aula de música, de psicomotricitat,
d’informàtica, de plàstica i d’anglès. Gimnàs. Aules
amb pissarra digital interactiva

Oferta educativa
2n cicle d’educació infantil. Educació primària

AMPA
Ens organitzem per comissions autònomes,
col·laborem amb l’escola i promovem la participació
de les famílies. T’esperem!
Més info a: ampalolaanglada.wordpress.com
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