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Escola verda 

Menjador escolar amb cuina pròpia. 
Menjador sostenible.

Activitats extraescolars

Sortides culturals i excursions. Colònies

Casal d’estiu

Lliure de barreres arquitectòniques

Socialització de llibres 

Riera Canyadó, 53    08911 Badalona

 93 464 25 40

a8000384@xtec.cat

http://agora.xtec.cat/ceip-lola-anglada-badalona/

Codi del centre: 08000384

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

Servei d’acollida 
De 7.30 a 9.00 h

Idiomes 
Anglès des de P4 i la meitat de l’àrea de medi al cicle 
superior

Equipaments
Biblioteca. Aula de música, de psicomotricitat, 
d’informàtica, de plàstica i d’anglès. Gimnàs. Aules 
amb pissarra digital interactiva

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

AMPA 
Ens organitzem per comissions autònomes, 
col·laborem amb l’escola i promovem la participació 
de les famílies. T’esperem!

Més info a: ampalolaanglada.wordpress.com

Característiques del centre
L’escola és catalana, plurilingüe, activa, participativa 
i vinculada a l’entorn. El nostre objectiu és l’educació 
en els valors, el respecte, la solidaritat, la llibertat i la 
no-discriminació.

Arrelada a Catalunya i a la seva cultura, l’escola 
transmet i potencia les realitats lingüístiques, 
històriques i culturals del nostre país. Fomentem la 
relació i la col·laboració amb les famílies mitjançant 
reunions d’aula, entrevistes personals, informes i 
avaluacions dels alumnes.

Seguim plans d’innovació educativa: treball per 
ambients a educació infantil i espais i capses 
d’aprenentatge a educació primària. Projectes 
interdisciplinaris. 

Projectes singulars
•	Programa d’hàbits saludables i de salut bucodental
•	Aplicació del programa de Filosofia 3/18 des de P3 

fins a 6è
•	Pla d’impuls de la lectura
•	Projecte de biblioteca “puntedu”, projecte de 

lectura en col.laboració amb la Biblioteca Joan 
Argenté i  programa de padrins lectors

•	Programa d’educació viària amb la Guàrdia Urbana
•	Participació en el Projecte contes per a la Pau i en 

l’activitat Viu el Parc
•	Participació en el Consell dels Infants
•	Projecte d’aprenentatge i servei: hort escolar al 

parc Ca l’Arnús
•	Colla gegantera escolar
•	Natació al cicle inicial
•	Projecte de danses d’educació física i artística, 

teatre a 6è i participació a Cantània

 34 Escola Lola Anglada

Curs 2019/2020 ÆEscoles públiques

Zona d’escolarització 6


