09 Escola Rafael Alberti

Zona d’escolarització 1

Menjador escolar amb cuina pròpia

Av. Pius XII, 37-95 08913 Badalona
93 399 34 51
a8039422@xtec.cat
www.xtec.cat/escolarafaelalberti
http://agora.xtec.cat/escolarafaelalberti/
Codi del centre: 08039422

Activitats extraescolars
Sortides culturals i excursions. Colònies
Casal d’estiu
Lliure de barreres arquitectòniques
Socialització de llibres

Característiques del centre

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 d’educació infantil i utilització d’aquesta
llengua en l’àrea de plàstica a primària.

Equipaments
Aula de música, d’audiovisuals, d’informàtica,
d’acollida, d’educació especial. Biblioteca i ludoteca.
Gimnàs i pista poliesportiva. Menjador amb cuina
pròpia

Oferta educativa
2n cicle d’educació infantil. Educació primària.
Unitat de suport d’educació especial (SIEI)

La missió de l’escola és la de facilitar el
desenvolupament integral de l’alumnat, així com
educar els nens i les nenes en competències
socials i emocionals útils per a la seva vida
quotidiana. L’escola s’adapta a les noves realitats,
donant resposta als reptes socials i atenent tant la
competència tecnològica com la social i personal.
En destaquem: l’atenció individualitzada utilitzant
diferents organitzacions i dinàmiques d’aula;
l’aprenentatge basat en l’experimentació; la recerca
i el desenvolupament de projectes de treball; la
realització d’activitats complementàries com
a suport en el tractament d’algunes àrees; i la
participació en les festes populars i en la setmana
cultural.

Projectes singulars
• Educació en comunicació audiovisual: participem
al projecte Cinema en curs
• Educació plurilingüe
• Biblioteca escolar: participem al Certamen de
lectura en veu alta
• Educació per a la salut: participem en el pla català
de l’esport
• Projecte Enllaç de coordinació entre els centres de
la zona
• Col·laboració amb entitats del barri: Casal dels
infants, Fem esport (Fundació Gasol), Federació
catalana d’esports de persones amb discapacitat
física (FCEDF): esport adaptat, Arxiu històric de
Llefià

AMPA
Activitats extraescolars: futbol, bàsquet, balls
moderns
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