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Us fem arribar la informació sobre les característiques de la nostra escola   que 

poden ser d’interès per a vosaltres, abans de prendre l’opció d’escola que voleu 

per als vostres fills/filles. 

 

CARACTERÍSTIQUES DE L’ESCOLA 

 

● Som una escola pública que imparteix les etapes d’Educació Infantil i de 

Primària, ubicada al barri Coll i Pujol de la ciutat de Badalona, al límit dels barris 

de Dalt la Vila i Centre. 

● Ens definim, des de la nostra fundació l’any 1963, com escola catalana, 

laica, activa i participativa des de la doble perspectiva de la formació d’alumnes 

i de la formació continuada del professorat, que promociona els valors de la 

coeducació, l’atenció a la diversitat i el respecte per les diferents maneres de 

viure i pensar de les persones. 

● Com a objectius prioritaris treballem per:  

- Potenciar la formació de la persona, fonamentada en l’educació de valors i 

les actituds de respecte, llibertat, esforç, solidaritat, cooperació i no 

discriminació. 

- Promoure l’ús i incorporació de tot un seguit d´instruments i metodologies 

que potencien el desenvolupament de les competències bàsiques a les nostres 

aules. En línies generals, treballem per tal que els nostres alumnes siguin 

persones cada vegada més competents. 

- Fomentar la inclusió d’alumnes amb necessitats educatives especials. 

- Valora la diversitat, el respecte pel fet pluricultural, la solidaritat i la 

cooperació; l’escola manté un agermanament amb una escola de Nicaragua. 

- Adquirir un compromís amb el medi ambient i educar per la sostenibilitat. 

Som una escola verda. 

- Ser una escola oberta i participativa. En aquest sentit, l’AFA (Associació de 

Famílies d’Alumnes) en representació de les famílies, promociona la participació 



ESCOLA JUNGFRAU  PORTES OBERTES 

 ___________________________________________________________________  

de pares i mares en el dia a dia escolar i la seva representació en els òrgans de 

gestió. 

 

EQUIPAMENTS 

 

● Edifici amb tots els equipaments necessaris i sense barreres 

arquitectòniques. 

● Aules d’educació infantil amb badiu individual. 

● Aules de música, motricitat, ludoteca, 1 aula de plàstica/laboratori i 2 aules 

d'informàtica. 

● Aula SIEI (suport intensiu a l’educació inclusiva) i 2 aules d’educació 

especial. 

● Biblioteca. 

● Gimnàs. 

● Pati de sorra amb arbres i pistes poliesportives. 

● Menjador amb cuina pròpia.     

 

 

ASPECTES GENERALS      

 

● Anglès a educació infantil, a partir de P5. 

● Desdoblament d’anglès oral a partir de tercer de primària. 

● Educació física en anglès a 5è i 6è de primària. 

● Tallers de plàstica en anglès a partir de 3r de primària. 

● Ludoteca. 

● Atenció psicopedagògica per part de l’EAP (Equip D'assessorament 

Psicopedagògic) de la nostra zona i atenció logopèdica per l’alumnat amb dèficit 

auditiu. 

● Professorat especialitzat en educació especial, audició i llenguatge, música, 

anglès i educació física. 

● Sortides i colònies relacionades amb el currículum. 
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● Hort escolar. 

● Educació viària a Primària. 

● Estreta coordinació tutorial família-escola. 

● Participació dels diferents estaments de l’escola en la gestió del centre. 

● Gran ventall d’activitats extraescolars. 

● Continuació dels estudis en un institut públic d’educació secundària. (Els 

nostres referents són el B-7 i La Llauna). Coordinació dels mestres de sisè amb 

els professors dels instituts de referència. 

● Participació en: la Trobada de nens i nenes dansaires de les escoles de 

Badalona, Badasport (Badaorientació, Badatletisme, Badakorfball) i en el Consell 

dels Infants. 

● Aplicació del programa de treball cooperatiu a tota la primària i a educació 

infantil. 

● Filosofia 3/18 a educació infantil.  

● Assemblees de delegats/des de classe. 

 

 

 

HORARI D’ESCOLA  

 

 MATINS: de 9 a 12:30h 

 TARDES: de 15 a 16:30h 

 

 

INCORPORACIÓ DELS NENS I NENES DE 3 ANYS 

 

A l’inici de curs, l’alumnat de P3 fa un pla d’adaptació a l’escola.  S’incorporen 

esglaonadament per tal de facilitar la seva adaptació i afavorir la seva integració 

en el nou centre. 
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SERVEIS QUE OFERIM 

 

●  CANGURATGE: de 8 a 9h i de 16:30 a 18h. 

 

● MENJADOR. L’escola disposa de servei de menjador amb cuina en el propi 

centre obert a tots els nens i nenes. Aquest servei funciona des de les 12:30h 

fins les 15h. Per tant, inclou el dinar i les activitats que es fan abans i després 

de l’àpat.  

El preu del servei varia segons el nombre de dies setmanals que s’utilitza. 

  

● ACTIVITATS EXTRAESCOLARS. Hi ha una oferta àmplia i variada: 

psicomotricitat, joc conduït, bàsquet, futbol, escola de futbol, cant coral, piscina, 

anglès, patinatge, ping-pong, robòtica, escacs, karate...  

També se n’oferten per a pares i mares:  aquest curs s’està fent un taller 

d’aeròbic, ioga i bàsquet. 

● CASALS. Se’n fan quatre: setembre, Nadal, Setmana Santa i estiu, 

coincidint amb les vacances escolars.  

 

 

 

LA NOSTRA PÀGINA WEB 

 

A la nostra pàgina podeu trobar molta  informació de qui som? què fem? les 

activitats, les sortides, les instal·lacions, les festes, la pàgina de l’AFA i els nostres 

projectes. 

https://escolajungfrau.wordpress.com 

 

 

 

https://escolajungfrau.wordpress.com/
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ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D’ALUMNES 

L’AFA de l’Escola Jungfrau  som totes les famílies de l’alumnat i la nostra 

participació és important per contribuir al bon desenvolupament dins la 

comunitat educativa. Ens organitzem a través de COMISSIONS i GRUPS DE 

TREBALL i es pot participar de múltiples maneres. 

 L’AFA, a través de les comissions, estructura l’atenció als infants i famílies en: 

•  Escollir per assemblea les entitats que gestionen els Casals de Nadal, Setmana 

Santa, Estiu i setembre (Àmbit Escola i el Micaquer). També les activitats 

extraescolars del migdia i de la tarda. 

•  Formació per a Famílies (xerrades, cursos, etc) i implicació en la coeducació, 

el gènere i les interseccionalitats 

•  Festes tradicionals i que fomenten la cohesió de les famílies (Benvinguda, 

Castanyada, Carnestoltes, Jungfrafesta...) Participació de la Colla Gegantera de 

la Jungfrau 

•  Actes Solidaris: 

◦
  La Marató de TV3, 

◦
  Suport al projecte d’agermanament amb l’Escola Francisca González de 

Chichigalpa, Nicaragua 

•  Actuacions de foment de la sostenibilitat 

◦
  Socialització de llibres 

◦
  Projecte camí escolar 

http://afa.escolajungfrau.net/comissions/
http://afa.escolajungfrau.net/comissions/
http://afa.escolajungfrau.net/comissions/
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◦
  Escola Verda 

◦
  Projecte Escola (participant com a comunitat educativa) 

◦
  Col·laboració d’accions educatives als patis (amb la compra de jocs i espais 

lúdics  per l’esbarjo 

•  Participem amb la FAPAC, FAMPAS Badalona, Badalona es mou, la Diada 

ensenyament públic, Festa del Badiu i relacions comunitàries al barri de Coll i 

Pujol i Dalt la Vila. 

  

 

Quotes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Actualment, 10 quotes de 24€/mes de P3 a 6è (sotmesa a l’aprovació de 

l’Assemblea general de l’AFA). 

 

Us atendrem a: 

 

 

        afa.escolajungfrau.net                                                 
 

afa@escolajungfrau.net  

                  93 464 00 09 

 

 Al despatx que tenim a l’escola, de dilluns a 

dijous, de 3 a 2/4 de 7 de la tarda. 

 

http://afa.escolajungfrau.net/
mailto:afa@escolajungfrau.net
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     Restem a la vostra disposició i us agraïm la vostra “visita”, 

 

 

 
L’equip de mestres 

 


