13 Escola Folch i Torres

Zona d’escolarització 3

Menjador escolar

C. Wagner, 68-84 08917 Badalona
93 397 84 78
a8037899@xtec.cat
http://agora.xtec.cat/ceipfolchitorres-badalona/
Codi del centre: 08037899

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

Característiques del centre

Horari escolar
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 des de P3. Expressió oral d’anglès en grups
reduïts a cicle superior

Equipaments
Sala de menjador. Aules de música i psicomotricitat;
2 aules d’anglès; 2 aules d’informàtica; 2 aules
d’educació especial i d’acollida. Gran biblioteca.
Gimnàs ampli. dos patis i un sorral. Pissarra digital
interactiva a totes les aules

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

AMPA
Promovem activitats extraescolars (patinatge,
taekwondo, futbol, funky, reforç escolar).
Participem activament en el centre. Organitzem
festes escolars i activitats per a pares i mares.
www.xtec.cat/centres/a8037899/AMPA/AMPA.htm
Curs 2019/2020 ÆEscoles públiques

Som una escola inclusiva que aposta per aconseguir que
el nostre alumnat sigui competent, autònom i desenvolupi
al màxim les seves capacitats d’aprenentatge, socials
i de relació en un entorn d’ensenyament-aprenentatge
competencial i atent a les necessitats educatives
individuals dels nostres nens i nenes.
Per atendre la diversitat realitzem agrupaments
flexibles, desdoblaments de grup i atenció en petit
grup en diferents àrees escolars.
Participem en el Pla d’entorn, connectant l’escola al barri.
Disposem de pissarres digitals a tots els cicles.

Projectes singulars
• Educació emocional transversal de P3 a 6è,
amb la incorporació d’aquesta
• Natació a 3r
• Projecte de Biblioteca
• Incorporació de les noves tecnologies a les àrees
d’aprenentatge
• Racons de mates i llengua a EI I CI
• Ludoteca a educació infantil
• Consciència fonològica
• Treball per projectes a medi de P3 a 6è
• Introducció a les capses d’aprenentatge
• Participació a la Cantània
• Robòtica educativa
• Apadrinament lector
• Participació en activitats de ciutat:, activitats en
Xarxa amb entitats del Barri)
• Treball dels eixos transversals: educació viària,
educació per la pau, educació per a la salut. Amb la
col·laboració de la guàrdia urbana i el CAP de zona
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