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Menjador escolar  amb certificació de cuina catalana

Activitats extraescolars

Sortides culturals i excursions. Colònies a 6è

Casal d’estiu

Socialització de llibres

Av. Catalunya, 20    08917 Badalona

93 398 36 03 (primària)    93 399 73 58 (infantil)

a8035854@xtec.cat

www.escolallorensartigas.com

Codi del centre: 08035854

Zona d’escolarització 3

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. Projecte Speaking Corner i 
matèries no lingüístiques en llengua anglesa (Arts 
and Crafts, Physical Education, Informàtica)

Equipaments
Aula de música, d’anglès, d’informàtica i 2 d’educació 
especial. Gimnàs. Sala de psicomotricitat i ludoteca. 
Biblioteca. 2 patis diferenciats per a educació infantil i 
primària. Pissarres digitals interactives a totes les aules 

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

AMPA 
Gestió del servei d’acollida, del servei de menjador, 
de les activitats extraescolars i de la venda de 
xandalls de l’escola.  

secretariaampallorensartigas@gmail.com

Característiques del centre
Som una escola oberta al barri i a la ciutat. 
Fomentem la participació de les famílies en la vida de 
l’escola. Procurem donar resposta a les necessitats 
individuals d’aprenentatge del nostre alumnat 
mitjançant desdoblaments, grups flexibles, reforços 
i educació especial. Fomentem el tracte individual 
gràcies a les tutories individualitzades.

Volem promoure la participació democràtica del 
nostre alumnat, tant a la vida de l’escola com a la 
de la ciutat, mitjançant les assemblees de classe, 
el consell d’alumnes i la participació al Consell 
dels Infants de Badalona. Fem ús de les noves 
tecnologies aplicades a les diferents àrees del 
currículum. Fomentem l’educació per a la salut i 
l’educació emocional dels nostres nens i nenes. 

Projectes singulars
•	Jornades culturals i esportives
•	Educació musical: Tastet de Nadales, Concert de 

primavera, Cantània.
•	Apadrinament lector 6è - 1r
•	Projecte cultura emprenedora a l’escola
•	Hort escolar
•	Educació per la salut: Pla de consum de fruita a 

l’escola, Tallers bucodentals
•	Assemblea de classe. Consell d’alumnes. Consell 

d’Infants de Badalona.
•	Tutories individualitzades
•	Projecte de Servei Comunitari amb l’institut Pau Casals
•	Reforç a l’estudi (Projecte d’aprenentatge –servei)
•	Reeducació psicomotriu a educació infantil
•	 Robòtica educativa (Bee-Bots i Scratch)
•	Participació en activitats de ciutat: Badasport, 

Trobada de danses, educació vial
•	Participació a la Xarxa de Competències Bàsiques 

territorial
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