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C. Brasil, 2-4    08914 Badalona

93 383 58 03

a8041167@xtec.cat

www.xtec.cat\ceip-josepcarner

@BibCarner

Codi del centre: 08041167

Escola verda 

Menjador escolar 

Activitats extraescolars

Sortides culturals i excursions. Colònies

Casal d’estiu

Socialització de material 

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

Equipaments
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, 

bricolatge, revista. 

ampajosepcarner@gmail.com
http.//blocampajosepcarner.blogspot.com.es/

Característiques del centre
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. 

Projectes singulars
•	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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