32 Escola Sant Jordi

Menjador escolar amb cuina pròpia
Servei d’entrepans per esmorzar

Av. Sabadell, s/n 08915 Badalona
93 395 33 05
ceip-santjordi-bdn@xtec.cat
www.xtec.cat/ceip-santjordi-bdn
Codi del centre: 08000372

Horari escolar
De 9.00 a 12.30 h i de 15.00 a 16.30 h
De 12.30 a 13.00 h (dilluns, dimarts, dimecres)
Suport escolar personalitzat

Servei d’acollida
De 8.00 a 9.00 h

Idiomes
Anglès des de P4

Equipaments
Aula de música, de psicomotricitat, d’informàtica,
d’audiovisuals i d’anglès. Gimnàs. Diferents aules
pels ambients a educació infantil. Pissarres digitals i
ordinadors a totes les aules

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

AMPA
Associció de mares i pares de l’Escola Sant Jordi
http://www.xtec.cat/centres/a8000372/pares.htm
ampasantjordi2008@hotmail.com

Característiques del centre
Som una escola catalana que ofereix una educació
multilingüe. Fomentem els valors democràtics i la
pau. Treballem conjuntament amb l’AMPA de l’escola.

Zona d’escolarització 5

Activitats extraescolars organitzades
Sortides culturals i excursions
Socialització de llibres

Al cicle d’educació infantil fomentem l’autonomia en
l’aprenentatge i la creativitat dels infants mitjançant
els ambients, el treball per projectes amb el mètode
del constructivisme, racons d’aprenentatge per
treballar la lectoescriptura i matemàtiques. Seguim
un projecte de psicomotricitat.
A primària es treballa amb dos mestres a l’aula
per treballar les àrees instrumentals (català i
matemàtiques) per atendre la diversitat de manera
més individualitzada e inclusiva buscant el màxim
desenvolupament personal.
L’escola compta amb un equip multidisciplinar,
format per representants de l’escola (equip directiu,
especialista d’educació especial...), serveis socials
municipals (assistenta social i educador/a) i un
representant de l’equip d’assessorament i orientació
pedagògica.
Participem en el Pla comunitari: Xerrades per a pares i
mares. Educa’t (suport a l’estudi). Fora de banda (fútbol) i
Juguem plegats. Activitats a la biblioteca del barri.

Projectes singulars
• Programa d’habilitats saludables
• Programa d’habilitats parentals L’aventura de ser
pares
• Pla d’impuls de la lectura
• Apadrinament lector
• Setmana cultural
• Impuls de les noves tecnologies
• Programa d’educació viària
• Badasport
• Hort i jardí escolar
• Projecte de música: danses
• Celebració de les festes populars
• Concert de Nadal
• Carnestoltes
• Cursa Sant Jordi
• Comiat festa fi de curs
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