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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