27 Escola Ventós Mir

Menjador escolar amb cuina pròpia

Pg. Ventós Mir, 27 08912 Badalona
93 389 55 23
a8000396@xtec.cat
http://agora.xtec.cat/ceip-ventosmir/
Codi del centre: 08000396

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

Servei d’acollida
De 8.00 h a 9.00 h i de 16.30 h a 17.00 h

Idiomes
Anglès des de P5

Equipaments
Aula d’anglès, de psicomotricitat, de música i dues
d’informàtica. Sala teatre-polivalent

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

AMPA
Activitats extraescolars (robòtica, futbol sala,
escacs, anglès, hip hop, costura, karate, piscina).
Colla gegantera. Socialització de llibres de 3r a 6è.
Casals.
ampaventosmir@gmail.com
https://sites.google.com/site/ampaventosmir/

Característiques del centre
És l’escola pública més antiga de Badalona. Va obrir
les seves portes el 1926.
Som una escola acollidora, familiar, integradora i
inclusiva on promovem actituds de convivència
Curs 2019/2020 ÆEscoles públiques

Zona d’escolarització 4

Activitats extraescolars
Sortides i colònies
Casal d’estiu

per això hem endegat el Projecte d’innovació
#aquiproubullying
La nostra prioritat és el desenvolupament integral
dels nens i les nenes, la seva socialització i la seva
felicitat. Els nostres valors són el compromís i la
responsabilitat educativa. Impliquem a les famílies en
diferents activitats del centre, dintre i fora de l’aula.
Actualment hem endegat un canvi metodològic
a l’ensenyament del medi natural i social i de les
llengües catalana i castellana.
Realitzem desdoblaments a les matèries de llengua
catalana i anglesa, matemàtiques i informàtica.
Som una escola que desenvolupa al Pla d’impuls a la
lectura (ILEC).
L’alumnat de 6è acompanya l’alumnat de 1r i 2n en
el procés de l’aprenentatge inicial de la lectura.
Treballem la informàtica a tots els cursos.
Fem natació a 2n curs de primària.
El nom de la classe es treballa per projectes a
l’educació infantil i al cicle inicial.
Formem part dels Grups de Treball d’educació física i
música de la ciutat, participant-hi activament.
També formem part del Pla de formació de l’Ara escric.

Projectes singulars
• Projecte d’animals
• Projecte de l’hort
• Dia dels avis
• Activitat solidària
• Concert d’hivern
• Mostra de danses
• Badaesport
• Participació en l’activitat Contes per a la Pau
• Cantània a l’Auditori de Barcelona
• Projecte interdisciplinari
• Educació viària
• Celebració de les festes populars
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