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Menjador escolar amb cuina pròpia

Activitats extraescolars

Sortides culturals i excursions. 
Colònies (des de P4 fins a 6è)

Casal d’estiu

Lliure de barreres arquitectòniques

Socialització de llibres

Av. Martí Pujol, 37-41    08912 Badalona

93 384 54 11

a8041581@xtec.cat

www.gitanjali.cat

Codi del centre: 08041581

Zona d’escolarització 4

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 a partir de 1r de primària. Projecte GEP (Grup 
d’Experimentació per al Plurilingüisme)

Equipaments
Aula de música, de psicomotricitat i d’informàtica. 
Gimnàs. Biblioteca

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

AMPA 
Vetllem per la conciliació familiar: Servei d’acollida 
matinal, Casal d’Estiu i activitats extraescolars. 
Menjador escolar. Escola de famílies. Comissió 
de festes que participa de les festes de la ciutat. 
Associació de mares i pares de l’Escola Gitanjali

www.gitanjali.cat/l-ampa
ampa@gijanjali.cat

Característiques del centre
La nostra escola es va fundar l’any 1962 i va 
esdevenir escola pública l’any 1986.

Ens definim com una escola inclusiva, respectuosa 
amb el medi ambient i que impulsem les noves 
tecnologies. Eduquem en els valors democràtics i de 
participació.

Entenem l’aprenentatge com un procés de 
construcció personal durant el qual hem de posar a 
l’abast dels nens i les nenes situacions educatives 
que els permetin esdevenir persones autònomes, 
capaces de cercar informació, analitzar, interpretar i 
interactuar amb el seu entorn social i cultural.

Disposem d’una sèrie de suports a l’aprenentatge per 
tal que cada nena i cada nen vagi avançant segons el 
seu ritme i les seves capacitats. Realitzem sortides i 
colònies lligades a la programació.

Projectes singulars
•	Setmana de la ciència
•	Projecte literari i d’expressió teatral de Sant Jordi
•	Treball per projectes 
•	Educació mediambiental 
•	Aplicació de les noves tecnologies a les diferents 

àrees
•	Animació a la lectura i padrins lectors
•	Projecte de danses i participació a Cantània de 

l’Auditori de Barcelona
•	Projecte de música i treball per ambients a 

l’educació infantil
•	Projecte artístic
•	Celebració de les festes populars catalanes
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