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Zona d’escolarització 3

Menjador escolar amb cuina pròpia

Activitats extraescolars 

Sortides culturals i excursions. Colònies 

Lliure de barreres arquitectòniques

Socialització de llibres

C. Sant Fermí, 3    08917 Badalona

93 399 31 92

a8036342@xtec.cat

http://agora.xtec.cat/ceipjoanllongueras/

Codi del centre: 08036342

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

Idiomes 
Anglès a partir de P4. Àrea d’educació visual i plàstica 
en anglès a tota la primària

Equipaments
Aules àmplies i ben il·luminades. Aula de 
música, d’anglès i de psicomotricitat. Dues aules 
d’informàtica. Wifi a tota l’escola. Gimnàs/sala 
d’actes. Laboratori. Biblioteca. Projectors i pissarres 
digitals interactives a totes les aules i dependències. 
Camps de bàsquet i de futbol. Zona de joc infantil. 
Sorral

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

AMPA 
Organització d’activitats extraescolars (anglès, 
hiphop...). Col·laboració estreta i participació activa 
de l’associació en la coeducació dels nens i les nenes 
de l’escola 

Característiques del centre
L’escola Joan Llongueras és integradora, activa i té 
el compromís de fomentar en l’alumne una actitud 
curiosa, crítica i investigadora que, mitjançant la 
comunicació i el treball, li facilitarà l’adquisició de 
competències. Aquest curs escolar el nostre centre 
continua formant part de la Xarxa de competències 
bàsiques (formació docent entre iguals i en xarxa 
per millorar els aprenentatges de l’alumnat). L’escola 
celebra totes les festes tradicionals catalanes i 
aquestes, juntament amb el pluralisme, la pau, 
el no-sexisme i el respecte pel medi ambient, 
constitueixen eixos vertebradors fonamentals de la 
nostra filosofia de centre. 

Projectes singulars
•	Iniciació als escacs a 1r
•	Curs de natació a 1r i 2n
•	Racons de relaxació
•	Rebuda musical dels alumnes
•	Ambients de treball / Treball per projectes
•	Apadrinament lector 
•	Xim i Xesca i 30 minuts de lectura diària
•	Programa d’impuls a la lectura
•	Tallers i consciencia fonològica
•	Setmana cultural monogràfica
•	Reforç escolar
•	 Badasport i danses
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