33 Escola Artur Martorell

Zona d’escolarització 6

Escola verda

C. Seu d’Urgell, 34 08911 Badalona
93 567 16 60
a8041571@xtec.cat
www.xtec.cat/ceiparturmartorell
Codi del centre: 08041571

Menjador escolar sostenible. Cuina pròpia
Activitats extraescolars
Sortides culturals i excursions. Colònies
Casal d’estiu, de Nadal i de Setmana Santa
Lliure de barreres arquitectòniques
Socialització de llibres i material escolar

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 P5

Equipaments
Aula de música, de psicomotricitat, d’informàtica i
de plàstica. Gimnàs. Biblioteca. Pissarres digitals
interactives a totes les aules

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

AMPA
L’Ampa organitza els diferents àmbits de treball
en comissions per portar a terme les iniciatives de
manera eficaç, cercant sempre el consens en les
seves decisions.
http://www.ampaarturmartorell.cat/

Característiques del centre
L’escola Artur Martorell és una escola verda,
coeducativa, laica, catalana, que educa els seus
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infants en el respecte pel medi ambient.
Fem servir la metodologia de treball per projectes,
perquè entenem que els nens i les nenes són els
veritables protagonistes del seu aprenentatge. No
oblidem però, el treball sistemàtic a l’aula, la celebració
de festes populars, les sortides i les colònies
permeten aprofundir en els continguts curriculars.
L’educació emocional, la vinculació a l’entorn i el
respecte al medi ambient són eixos importants del
nostre projecte educatiu. Socialitzem tot el material
pedagògic i escolar.
Som una escola acollidora, oberta a la participació de
les famílies en els projectes de treball i la vida diària.

Projectes singulars
• Racons i tallers interdisciplinaris
• Introducció a la robòtica amb els Bee-boots
• Programa de Kinesiologia educativa
• Projecte de Biblioteca escolar “puntedu”
• Programa d’apadrinament lector
• Participació en el programa Badasport
• Programa Escola Verda i sostenibilitat . Hort escolar
i espais d’enjardinament
• Programa d’hàbits alimentaris saludables
• Natació a cicle inicial
• Celebració del Concert de Nadal al teatre Zorrilla
• Participació a la Cantània
• Projecte “Camí amic” d’educació viària i projecte
Escoles del Parc
• Projecte pati
• Festa major com a projecte col·lectiu de
participació de tota la comunitat educativa,
• Colla del drac Flaix
• Escola formadora amb alumnes en pràctiques de
les universitats de magisteri i cicle superior en ed.
infantil (TEI)
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