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Menjador escolar amb cuina pròpia

Activitats extraescolars

Sortides culturals i excursions

Casal d’estiu

Lliure de barreres arquitectòniques

Socialització de llibres

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...)

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
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

Av. Caritg, s/n    08914 Badalona

93 388 06 92

a8000414@xtec.cat

www.xtec.cat/centres/a8000414/

Codi del centre: 08000414
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