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Menjador escolar cuina pròpia

Activitats extraescolars

Sortides culturals i excursions. 
Colònies a P5, 2n, 4t i 6è

Casal d’estiu, hivern i primavera

Lliure de barreres arquitectòniques

Socialització de llibres

Zona d’escolarització 4

C. Eduard Maristany, 104-118    08912 Badalona

93 460 58 60

escolaprogres@xtec.cat

xtec.cat/escolaprogres

Codi del centre: 08059639

Horari escolar
De 9.00 a 12.30 h i de 15.00 a 16.30 h

Servei d’acollida 
De 7.30 a 9.00 h

Idiomes 
Anglès de P3 a 6è. Projecte e-Twinning a 5è. Mètode 
Kuaderno de lectura en llengua anglesa a 6è. 
Projecte de llengües estrangeres AICLE:

- Arts and Crafts (plàstica) en anglès al cicle mitjà

- Science (medi natural) en anglès al cicle superior

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

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

AMPA 
Organitzem activitats extraescolars, servei de 
menjador, casals, festes i xerrades.

Coordinem el projecte de socialització de llibres. 

http://www.ampaprogres.cat
contacte@ampaprogres.cat

Característiques del centre
Com a escola inclusiva que som, portem a terme 
diferents estratègies metodològiques per tal de fer 
el nostre alumnat competent: agrupacions flexibles, 
racons, tallers, projectes... 

- Apadrinament lector i Tertúlies literàries

- Hort a Educació Infantil

- Natació a 1r curs de primària

- Treballem l’art a través de diferents pintors/es i fem 
la música participativa a través del Racó de Música 
dels divendres

- Donem importància a les sortides com a 
complement del que fem a classe

- Participem en el Consell d’infants de Badalona 
a través del nostre Consell de delegats/es ja que 
donem molt valor a la implicació de l’alumnat

- Celebrem les festes populars catalanes i obrim les 
portes a les famílies per poder-les compartir

- Participem en els certàmens de Lectura en veu 
alta, Cantània, en el concurs en anglès The Fonix, 
de les activitats de la ciutat així com de la TV de BDN 
(programa Som Escola)     

Projectes singulars
•	Projecte d’impuls a la lectura (ILEC)
•	Mètode de millora de la lectura a 1r (BINDING)
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