31 Escola Salvador Espriu

Zona d’escolarització 5

Escola verda

C. Reina Elisenda, s/n 08915 Badalona
93 465 05 61 / Fax 93 465 04 33
a8044296@xtec.cat
www.xtec.cat/centres/a8044296
Codi del centre: 08044296

Menjador escolar amb cuina pròpia.
Servei d’entrepans per esmorzar
Activitats extraescolars.
Sortides culturals i excursions. Colònies al final de
cada curs i de tardor a cicle superior
Casal d’estiu, casalet de setembre i casal de Nadal.
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

Idiomes
Anglès des de P4

Equipaments
Biblioteca escolar renovada. Pista poliesportiva
i 3 patis de sorra. 3 aules d’informàtica i aula
d’ordinadors portàtils. Aula de música, de
psicomotricitat i d’idiomes. Laboratori. Pissarres
digitals i/o canó de projecció a totes les aules.
Laboratori

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

AMPA
Té un projecte de socialització de llibres, organitza
activitats extraescolars, casal, acollida matinal,
berenar famílies noves, i altres.
http://blog.salvadorespriu.org/
afa@salvadorespriu.org

Curs 2019/2020 ÆEscoles públiques

Som escola verda. Participem en el programa
d’innovació Escola Nova 21. Fomentem la
sostenibilitat, el pluralisme, els valors democràtics,
la pau i la solidaritat. Som una escola catalana
que ofereix una educació multilingüe. Convidem
mares i pares a participar en el projecte educatiu.
Orientem alumnat i famílies. Som una escola activa,
investigadora, que aposta pel treball cooperatiu,
les sortides, les visites i les colònies. Eduquem en
valors, hàbits, procediments, tècniques de treball
i sistemes conceptuals. Fomentem l’autonomia i
la creativitat mitjançant el treball per ambients al
parvulari i per tallers o projectes a la resta de cicles.
Participem en els projectes culturals de la ciutat
i el país. Treballem amb mitjans informàtics. Som
a la xarxa. Celebrem les festes tradicionals: Nadal,
Carnestoltes i Sant Jordi.

Projectes singulars
• Cantània
• Badasport
• Escoles en xarxa
• Projecte europeu Etwinning
• Apadrinament lector
• Agermanament amb Nicaragua
• Setmana cultural
• Hort i jardí escolar
• Salut bucodental
• Danses
• Educació viària
• Cantata Nadal
• Revista
• Colla de dracs i de percussió
• Festa fi de curs
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