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Zona d’escolarització 3

Menjador escolar 

Activitats extraescolars

Sortides culturals i excursions

Casal d’estiu i casalet

Socialització de material i reutilització de llibres

Pl. Voluntaris Olímpics, 1-3    08917 Badalona

93 397 63 61 / 93 383 57 53

ceip-joan-coret@xtec.cat

www.xtec.cat/ceip-joan-coret/

Codi del centre: 08036135

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

Servei d’acollida 
De 8.00 a 9.00 h

Idiomes 
Anglès des de P4 a 6è

Equipaments
L’escola consta de dos edificis un per a l’educació 
infantil i l’altre per a primària, amb pistes 
esportives i  patis diferenciats. A més a més de 
les aules ordinàries, gaudim d’altres espais/aules 
per a: psicomotricitat, música, anglès, ciències, 
informàtica, educació especial, biblioteca, gimnàs 

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

AMPA 
Realitza la gestió de l’ acollida matinal, menjador 
escolar, les activitats extraescolars, el casal 
i el casalet d’estiu. Participa en el projecte de 
reutilització de llibres, les festes de l’escola i la 
setmana cultural.

Característiques del centre
Som una escola de dues línies. Impartim una 
formació que té com a principi la coeducació, la 
integració, l’educació en l’esperit crític i el respecte 
envers tothom. Utilitzem el català com a llengua 
vehicular. Fem servir les noves tecnologies com a 
eines en els aprenentatges curriculars. Disposem 
de pissarres digitals a totes les aules d’infantil, 
primària, música i anglès. Celebrem les festes 
tradicionals i les de la nostra ciutat amb els gegants 
de l’escola. Participem en les activitats programades 
pel Pla d’entorn del barri.

Projectes singulars
•	Projecte d’Art a educació infantil
•	Espais d’aprenentatge a educació infantil
•	Projecte d’Impuls a la lectura (ILEC)
•	Projecte d’apadrinament lector
•	Projectes de medi natural i social
•	Projecte de tallers de visual i de plàstica a primària
•	Projecte d’hort escolar
•	Setmana cultural
•	Setmana de la ciència
•	Activitats d’educació física
•	Activitats d’educació vial
•	Activitats de salut
•	Activitats artístiques (Cantada de nadales, Ballada 

de danses i Cantània)
•	Participació en les festes de Badalona amb els 

gegants de l’escola 
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