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Menjador escolar amb cuina pròpia

Activitats extraescolars

Sortides culturals i excursions. Colònies

Lliure de barreres arquitectòniques

Socialització de llibres i material didàctic

Av. Catalunya, 30-36    08917 Badalona

93 383 46 50

a8040345@xtec.cat

www.xtec.cat/ceipmercerodoreda/

Codi del centre: 08040345

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 P5 i anglès oral a educació física i 
tallers de plàstica al cicle mitjà i superior d’educació 
primària

Equipaments
Aula de música, de psicomotricitat, d’informàtica, de 
plàstica i de ciències. Biblioteca escolar. Ludoteca. 
Pistes esportives

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

AMPA 
Organització de les activitats extraescolars del 
centre.

http://ampa-mercerodoreda.blogspot.com.es/
blogampamercerodoreda@gmail.com

Característiques del centre
La nostra escola és d’una línia, de tracte familiar 
i personalitzat, on tots ens coneixem i convivim 
en un ambient afectuós i de respecte. L’equip 
de mestres que hi ha al centre treballa perquè 
l’alumnat desenvolupi al màxim les seves capacitats 
d’aprenentatge, relacionals i emocionals.

L’escola afavoreix una educació basada en 
l’experiència de l’infant amb una metodologia activa, 
que fomenta l’aprenentatge significatiu. Es dóna 
molta importància a l’autonomia de l’alumnat i al 
coneixement d’un mateix.

A educació infantil treballem en espais 
d’aprenentatge de lliure circulació i a educació 
primària potenciem el treball per projectes.

Les aules tenen pissarres digitals per tal d’aplicar les 
noves tecnologies al currículum.

Celebrem les festes tradicionals i la setmana 
cultural. Potenciem la relació dels infants amb el seu 
entorn més  pròxim realitzant un treball conjunt amb 
les diferents entitats del barri.

Tenim una AMPA molt activa i participativa a l’escola, 
el barri i la ciutat.

Projectes singulars
•	Pla de lectura del centre
•	Hort escolar
•	Xarxa de competències bàsiques
•	Participació en activitats educatives de la ciutat: 

Badasport, Consell d’infants, Trobada de danses,   
Setmana de la ciència i Marató de ràdio

•	Espais d’aprenentatge de lliure circulació a 
educació infantil

•	Treball per projectes a educació primària
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