
Horari escolar
Infantil i primària, de 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a 
17.00 h

ESO, de dl. dt. dj., de 8.00 a 13.30 h i 15.15 a 17.15 h,  
dc.i dj., de 8.00 a 14.30 h

Servei d’acollida 
De 7.30 a 9.00 h

Idiomes
Escola plurilingüe. Assignatures en anglès: Physical 
Education, Arts&Crafts, Science, Music, Technology, 
History, Oral Expression. Preparació exàmens oficials 
anglès (B1, B2) i francès (DELF). Xinès a infantil i 
primària.Professorat estranger.

Equipaments
Totes les aules estan equipades amb projectors, 
pantalles i wifi. Aules de música, de psicomotricitat, 
d’informàtica i de plàstica, sala d’actes i laboratori. 
Gimnàs, poliesportiu, rocòdrom, hort i patis assolellats 
i adaptats a les diferents edats (3.000 m2).

Oferta educativa
Llar d’infants, 2n cicle d’educació infantil. Educació 
primària. ESO.

Característiques del centre
Som una escola privada concertada i laica d’origen 
 familiar amb un projecte educatiu basat en trans- 
metre als alumnes valors com la responsabilitat, el 
respecte, l’esperit crític i col·laborador.

Donem molta importància a l’atenció individualitza- 
da, fent un seguiment acurat i personalitzat de cada 
alumne/a (sistema de reforços i recuperacions)  per 
potenciar les destreses i habilitats a través de la 
cultura de l’esforç, i volem mantenir una comunicació 
fluïda família i escola. 

Incorporem constantment noves metodologies que 
faciliten els diferents aprenentatges. Cada docent té 
el seu portàtil i empra una plataforma digital per a la 
comunicació i l’aprenentatge a través de recursos 
d’Internet i els llibres digitals. Projecte I+D a l’ESO 
utilitzen el mòbil com a eina digital.

Projecte de la convivència: mediació, programa 
#aquiproubullying, 

Servei Comunitari. Conferències pedagògiques per 
a l’alumnat. Celebracions: Castanyada, Sta. Cecília, 
Nadal, festivals, Carnestoltes, Sant Jordi, Sant 
Anastasi. Coral. 

Activitats complementàries
(Activitats no curriculars de pagament)

• Projecte d’activació de la intel·ligència

• Taller d’investigació digital 
   (tots els alumnes utilitzen iPads cada setmana)

• Expressió oral en anglès

• Estimulació lectora

• Aprenentatge de xinès

• Resolució de problemes

• Jocs matemàtics

Menjador escolar càtering

Activitats extraescolars

Sortides culturals i excursions. Colònies. Intercanvis 
internacionals

Casal d’estiu

Lliure de barreres arquitectòniques

C. Provença, 7    08914 Badalona

93 387 61 99

esperanca@escolesarrels.com

www.escolesarrels.com

Codi del centre: 08000921
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