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Menjador escolar amb cuina pròpia

Activitats extraescolars 

Sortides culturals i excursions. Colònies a 6è

Casal d’estiu 

Lliure de barreres arquitectòniques

Socialització de llibres

C. Torí, 10    08914 Badalona

93 397 77 50

a8034965@xtec.cat

http://agora.xtec.cat/ceip-xirgu-badalona/

Codi del centre: 08034965

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...).

Característiques del centre
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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