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Menjador escolar 

Activitats extraescolars

Sortides culturals i excursions. Colònies a 6è

Socialització de llibres

Lliure de barreres arquitectòniques

C. Joan Valera, 159    08914 Badalona

93 398 35 18

a8037887@xtec.cat

www.xtec.cat/ceipbaldiribadalona

Codi del centre: 08037887

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 
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 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

Característiques del centre
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.

Projectes singulars
•	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
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