17 Escola Llibertat

Zona d’escolarització 3
Menjador escolar amb cuina pròpia

Av. Puigfred, 13 08917 Badalona
93 397 67 61
escolallibertat@xtec.cat
www.escolallibertat.cat
Codi del centre: 08034953

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

Característiques del centre

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 d’infantil. Projecte de llengües
estrangeres Science (medi natural a cicle superior)

Equipaments
Aules de música, de psicomotricitat, d’informàtica
i d’anglès. Biblioteca. Gimnàs. Patis diferenciats
per a infantil i primària, espais grans amb pistes
esportives

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

AMPA
Implicació directa de les famílies en les activitats
de l’escola (tallers, sortides, festes, elaboració de
material...). Cohesió de l’escola amb pares i mares
de l’AMPA

Curs 2019/2020 ÆEscoles públiques

Educació integral de l’alumnat. A l’escola volem
la formació total de la persona, és per això que a
més de treballar diferents àrees de coneixement
els eduquem per fer-los emocional i socialment
competents.
Atenció a la diversitat de l’alumnat treballant amb
diferents agrupaments.
Fomentem l’educació manipulativa, participativa
i autònoma fent espais d’aprenentatge, racons ,
tallers i caixes d’aprenentatge.
Utilitzem diferents recursos TIC (portàtils, tablets,
robòtica), fet que ens permet desenvolupar les
diferents àrees del currículum de manera actual i
innovadora.
Quota única per als llibres, material escolar,
excursions, colònies i qualsevol activitat que es
realitzi al centre.
Celebració de les festes populars de Badalona i de la
tradició catalana. Festes obertes a la participació de
les famílies de l’escola.

Projectes singulars
• Projecte d’impuls a la lectura
• Eixos transversals
• Natació al cicle inicial de primària
• Tallers de plàstica intercicles
• Hort escolar
• Participació en les activitats de la ciutat:
Badaesport, Danses, English day i el Consell dels
Infants
• Programa de salut Bucodental
• Programa d’educació viaria
• Projecte artístic: coneixem un artista

36

