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Menjador escolar amb cuina pròpia 

Activitats extraescolars 

Sortides culturals i excursions.  Colònies a 6è

Casal d’estiu

Socialització de llibres

Horari escolar
De 9.00 a 12.30 h i de 15.00 a 16.30 h

Idiomes 
Anglès des de P5. Matèries no lingüístiques en 
anglès (Matemàtiques a 5è, Science a 5è i 6è i 
plàstica a 3r). Projecte GEP (Grup experimental 
Plurilingüe)

Equipaments
Aules àmplies i ben il·luminades. Aula de música, 
aula d’informàtica. Gimnàs/psicomotricitat. 
Biblioteca. Aula polivalent/religió. 2 aules d’educació 
especial. 1 aula d’acollida. Vestidors. Pati extens amb 
instal·lacions esportives i parc infantil per als més 
petits

Oferta educativa
2n cicle d’educació infantil. Educació primària

AMPA 
Proposen activitats extraescolars (anglès, batucada, 
futbol, patinatge, hip hop, zumba, fitness, fitjkids, 
jazz i Karate). Zumba per adults.

Participació en les festes del barri: Nadal (pessebre 
vivent) i Rua de Carnestoltes. Casal d’estiu.

Promouen i tenen cura del pati obert a l’entorn.

Casal d’estiu.

Característiques del centre
Escola acollidora  i diversa, de tradició catalana 
basada en el treball en valors i drets humans i 
democràtics.

Treballem per aconseguir el creixement personal 
de l’alumnat mitjançant capacitats i competències 
bàsiques que promoguin el respecte cap a un mateix, 
cap a la societat i l’entorn.

Projectes singulars
•	Treball per Ambients
•	Racons matemàtics
•	Treball per la diversitat
•	Piscina a cicle inicial
•	Hort escolar
•	Pati obert a les tardes de 16:30 fins a les 19.30 h
•	Participació activa en els grups de treball de 

Badalona (Grups de música, educació física, 
educació especial, anglès..)

•	Participació de les famílies en tallers mixtos 
alumnes/mestres/famílies

•	Activitats Sensibilització diversitat
•	Treball de les emocions amb fundació SEER
•	Cantània a l’Auditori de BCN
•	Consell Municipal dels Infants
•	Programa Thao (alimentació saludable)
•	Biblioteca (programa “puntedu” / padrins lectors)
•	Projecte Enllaç (coordinació primària-secundària)
•	Programa de lectura per a l’èxit educatiu (LECXIT)
•	Xerrades amb els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana
•	Tallers de salut bucodental
•	Programa de circulació i protecció vial amb la 

Guàrdia Urbana.
 

Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 25    08913 Badalona

93 387 01 03

a8035878@xtec.cat

https://agora.xtec.cat/ceip-peredetera/

Codi del centre: 08035878

 08 Escola Pere de Tera

Curs 2019/2020 ÆEscoles públiques

Zona d’escolarització 1


