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Menjador escolar 

Activitats extraescolars

Sortides culturals i excursions. Colònies a 6è

Casal d’estiu

Lliure de barreres arquitectòniques a l’edifici   
de cicle mitjà

Socialització de llibres

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 
De 8.00 a 9.00 h. L’alumnat d’infantil amb germans a 
primària de 12.00 a 13.00 h

Idiomes 
Anglès des de P3

Equipaments
Aula de música, de psicomotricitat, d’informàtica i 
d’acollida. Biblioteca. Projectors i pissarres digitals 
interactives a totes les aules d’infantil i primària

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

AMPA 
Des de l’AMPA muntem activitats per celebrar les 
festes populars: Reis, Carnestoltes, Sant Jordi i la 
festa de final de curs. 

Característiques del centre
Centre integrador de totes les cultures des de fa 
més de 25 anys, respectant les diferents identitats. 
Integrada al Consorci Badalona Sud, la nostra és una 
escola de dues línies oberta al barri que participa en 
les activitats que es promouen des del Pla d’entorn. 
Intentem donar resposta a les necessitats del nostre 
alumnat, atenent  les individualitats mitjançant 
els agrupaments flexibles per treballar les àrees 
competencials, l’aula d’acollida, reforços i aules 
d’educació especial. Tenim pissarres digitals a totes 
les aules i fem ús de les noves tecnologies per 
treballar els diferents continguts de manera més 
atractiva i actual. Comptem amb la col·laboració 
d’una tècnica d’educació infantil a P3 i una auxiliar 
d’educació especial que atén els alumnes que més 
ho necessiten. 

Projectes singulars
•	Projecte Instrumental de corda (violí) amb el 

Conservatori de Badalona
•	Concert de Nadal i festival fi de curs
•	Espais a Educació infantil i als cicles inicial i mitjà
•	Natació a 2n de primària
•	Pla de consum de fruites i llet a l’escola
•	Projecte “Badacordes”
•	Projecte Actua a 6è
•	Projecte Badasport
•	Revisions oculars per part de Institut de 

microcirurgia ocular (IMO)
•	Setmana cultural
•	Suport psicològic, logopèdia  i psicomotricitat dins 

del projecte de Proinfància
•	Tallers de salut bucodental
•	Trobada de danses de les escoles de Badalona
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