23 Escola Badalona Port

Zona d’escolarització 4

Menjador escolar

C. Indústria, 271 08912 Badalona
93 383 76 15
a8068331@xtec.cat
https://sites.google.com/a/xtec.cat/escolabadalonaport
Codi del centre: 08068331

Activitats extraescolars
Sortides culturals i excursions.
Colònies a P5, 2n, 4t i 6è
Casal d’estiu
Lliure de barreres arquitectòniques

Característiques del centre

Horari escolar
De 8:55 a 12.25 h i de 14.55 a 16.25 h

Servei d’acollida
De 8.00 a 9.00 h i de 16.30 a 17.30 h

Idiomes
Anglès a partir de P3. A partir de cicle mitjà treball de
l’expressió escrita en anglès (Writing)

Equipaments
Aules amb calefacció i aire condicionat. Aula de
psicomotricitat. Biblioteca escolar. Menjador/office.
Pati amb sorral i pista esportiva

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

AMPA

Escola nova d’una línia, creada el curs 2010-11.
És acollidora, familiar. Amb una gran participació dels
pares i les mares dins del centre.
Participació en les festes de Badalona amb els
nostres capgrossos: Lorena i Morgan.
Treball de les festes tradicionals: Castanyada, Nadal,
Carnestoltes, Sant Jordi, festa de Sant Anastasi.
Grups flexibles amb la participació de les famílies.
Equip de mestres molt implicat amb l’escola.

Projectes singulars
• Projecte matemàtic basat en les intel·ligències
múltiples que es fa des de P3 (EntuasiasMAT)
• Racons de llengua a educació infantil i cicle inicial
• Racons a primària.
• Treball de consciència fonològica a educació
infantil i cicle inicial
• Activitats mensuals relacionades amb la cura del
medi ambient i hort escolar (Dia verd)
• Pla de consum de fruita a l’escola
• Natació a cicle inicial (1 cop a la setmana durant
el matí)
• Treball per projectes
• Setmana cultural
• Badasport, Trobada de dansaires, Cantània a 6è
• Projecte d’Art

Gestionem les activitats extraescolars. Col·laborem
en la celebració de festes del centre i de l’entorn.
http://ampaescolabadalonaport.blogspot.com.es/
ampaescolabadalonaport@gmail.com

Curs 2019/2020 ÆEscoles públiques

42

