30 Escola Planas i Casals

Zona d’escolarització 5

Menjador escolar amb cuina pròpia

C. Muntaner, 2-18 08917 Badalona
93 395 14 06 / Fax 93 395 28 57
ceipplanasicasals@xtec.cat
http://agora.xtec.cat/ceipplanasicasals/
Codi del centre: 08001391

Activitats extraescolars
Sortides culturals i excursions. Colònies
Casal d’estiu
Lliure de barreres arquitectòniques
Socialització de llibres

Característiques del centre

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 18.00 h

Idiomes
Anglès des de P3 a 6è. Francès a 6è. Anglès a l’àrea
de coneixement del medi al cicle superior. Taller de
Robòtica en anglès al Cicle Inicial. Projecte d’innovació
Educativa, Generació Plurilingüe (GEP).

Equipaments
Aula de música, de psicomotricitat, de plàstica, de
llengües estrangeres i aula d’usos múltiple. Gimnàs
amb rocòdrom. Aula d’informàtica a primària.
Totes les aules tenen suports digitals, (pissarra
digital) incloses l’aula de música, l’aula de llengües
estrangeres i l’aula d’usos múltiples

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

AMPA
Coordina un ampli ventall d’activitats de lleure
educatiu. Col·labora amb el centre en la celebració de
les festes tradicionals i en projectes conjunts al barri.
http://afaplanasicasals.cat

L’Escola Planas i Casals és un centre educatiu amb
més de quaranta anys de funcionament. Som una
escola que fomenta la participació de les famílies i
que intenta educar per la solidaritat i el respecte als
valors de la societat en la què vivim.
També promovem la participació dels i de les
alumnes de manera que intervenen en les decisions
que els en són més properes, mitjançant reunions
amb els delegats i delegades de classe i el Consell
dels Infants de Badalona.
Desenvolupem diverses mesures i recursos per
atendre la diversitat treballant en petit grup, fent
tallers d’expressió escrita i oral (llengua estrangera)
i agrupaments flexibles .També realitzem diversos
projectes interdisciplinaris i promovem l’autonomia
dels i de les nostres alumnes amb la finalitat que
esdevinguin ciutadans competencials.
Som una escola que vivim les nostres tradicions
celebrant les festes populars i que està compromesa
amb l’Educació de País i de Ciutat; I a més participem
dels projectes educatius que es duen a terme com
el Badasport, el festival de Danses i l’English Day.
El curs passat vam introduït el treball amb tauletes
digitals al Cicle Superior i vam reiniciar el treball a
l’hort escolar.

Projectes singulars
• Projecte de llengües estrangeres
• Projecte d’ambients I racons d’aprenentatge
• Pla de consum de fruites i hortalisses del
Departament d’agricultura, ramaderia i pesca
• Concerts de Nadal plurilingües
• Apadrinament lector
• Tallers d’Educació Visual i Plàstica Inter nivell
• Projecte d’aprenentatge i Serveis “Servei a la
Comunitat” amb l’IES Pompeu Fabra, amb alumnes
de Francès que participaran a les classes de 6è
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