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Escola verda

Menjador escolar amb cuina pròpia

Activitats extraescolars

Sortides culturals i excursions. Colònies a primària

Casal d’estiu, hivern i primavera

Lliure de barreres arquitectòniques

Socialització de llibres

C. Vila Vall-llebrera, 58    08912 Badalona

93 384 04 08

ceipjungfrau@xtec.cat / a8041568@xtec.cat

www.xtec.cat/ceipjungfrau

Codi del centre: 08041568

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 i de 16.30 a 17.30 h

Idiomes 
Anglès des de P5. Educació física en anglès a cicle 
superior. Tallers de plàstica en anglès a cicle mitjà i 
cicle superior

Equipaments
Aules específiques: aula de música, de psicomotricitat, 
2 d’informàtica i 2 per a tallers de plàstica. Gimnàs. 
Ludoteca. Hort. Pati de sorra. Pistes esportives

Oferta educativa
2n cicle d’educació infantil. Educació primària.  
Suport intensiu per a la escolarització inclusiva 
(SIEI)

AFA 
L’AFA de la Jungfrau està compromesa amb les 
famílies de l’escola i les seves inquietuds, amb la 
sostenibilitat, amb l’escola pública catalana i amb les 
festes i tradicions.

 
 

Gestiona els casals (Nadal, Setmana Santa, Estiu i 
Setembre), el menjador  i les activitats extraescolars 
tant al migdia com a la tarda.

http://afa.escolajungfrau.net 
afa@escolajungfrau.net

Característiques del centre
L’escola Jungfrau es defineix com una escola 
inclusiva, respectuosa amb el medi ambient, 
que treballa per fomentar els valors democràtics 
i de solidaritat. Té com objectiu formar alumnes 
competents que desenvolupin estratègies que els 
permetran aprendre al llarg de la seva vida. És una 
escola que avança en l’aplicació de metodologies que 
promouen el desenvolupament de les competències 
bàsiques i el treball cooperatiu. 

Entre d’altres línies de treball destaquen la utilització 
de les noves tecnologies a les diferents àrees del 
currículum, els agrupaments flexibles de llengua 
catalana i plàstica, el desdoblament de grups a 
l’àrea d’anglès a partir de 3r de primària, l’aplicació 
de tècniques de treball cooperatiu a educació 
infantil i primària aplicades a àrees instrumentals 
i als projectes, l’apadrinament lector, les activitats 
d’educació viària a primària i la participació en 
el Consell dels Infants de Badalona. Tenim una 
unitat de suport d’educació especial i som centre 
de reagrupament d’alumnes amb dèficit auditiu. 
Celebració de les festes populars catalanes.

Projectes singulars
•	Agermanament amb l’escola Francisca González de 

Nicaragua 
•	Joc simbòlic: ludoteca
•	Aplicació del programa de Filosofia a l’educació infantil
•	Hort escolar 
•	L’escola forma part de la Xarxa de Competències 
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