
Horari d’Educació Infantil de 9h a 12:30 h i     
de 15 a 16:30h 

Horari de Primària de 9 h a 12:30h i 
de 15 h a 16:30h 

 
Escola Francesc Escursell i Bartalot 

Ctra. de l’Estació, num.9 
08291—Ripollet 

Telf. 93 691 77 01  
e-mail: a8038156@xtec.cat 

AMPA : ampaescursell@gmail.com 
 

Instagram : @escolaescursell 

 
Pàgina web de l’escola: 

http://agora.xtec.cat/ceipescursell-ripollet/ 
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LINIA PEDAGÒGICA 
 
La nostra línia Pedagògica es basa en els principis de 

l’escola inclusiva i l’atenció a la diversitat. 

 

Les activitats que es realitzen tenen en compte els 

interessos dels nens, l’experimentació, la 

manipulació d’objectes i el foment de la relació 

entre iguals com a fonts d’aprenentatge. 

 

Destaquem  especialment el  Projecte de pati  amb 

jocs  participatius per a l’espai d’esbarjo, el Racons 

de treball cooperatius i manipulatius de les 

matemàtiques, els Tallers inter-nivells com a espais 

d’experimentació i comunicació, l’Educació 

emocional com a lloc per a contribuir al benestar 

dels infants, l’Apadrinament lector on fillols i 

padrins gaudeixen de la lectura, el Treball per 

Projectes a l’àrea de Coneixement del Medi, 

l’apropament a les Festes Tradicionals catalanes 

com a eix vertical d’escola, l’ús de les noves 

tecnologies i la  Informàtica, l’expressió corporal 

amb la Psicomotricitat i l’Educació Física, la Música 

i les arts Plàstiques, l’ús del català com a llengua 

vehicular i d’aprenentatge així com l’aprenentatge 

del  castellà i l’anglès...... 

 

 

També s’organitzen sortides pel poble, excursions  

d’un dia i Colònies de gran interès educatiu  

 
AMPA (Associació de mares i pares d’alumnes) 

Totes les famílies formen part de l’AMPA. En 

col·laboració amb l’escola gestiona el Projecte de 

socialització de llibres i dóna suport en totes les 

activitats lúdiques i/o formatives dels projecte 

escolar que ho requereixen. 

 

EXTRAESCOLARS 

L’oferta actual d’extraescolars gestionada per 

l’AMPA és : Teatre, Hip-hop, Judo i anglès  

Així com activitats esportives organitzades per 

l’AMPA i el PAME : futbol, bàsquet, tenis, 

patinatge, handbol, tenis taula, lligues escolars, 

jornades específiques d’atletisme, natació, ping 

pong.... 

 

MENJADOR 

El servei de menjador escolar corre a càrrec de 

l’AMPA amb cuina pròpia al centre on s’elabora 

cada dia els variats menús. Disposa d’un gran espai 

per a que els nens i nens gaudeixin d’aquest 

moment. L’empresa encarregada és “La Vostra 

Cuina”. 

 

ALTRES SERVEIS 

Acollida matinal de 8 a 9h del matí. 

L’esplai “La Gresca” fa el servei d’esplai diari a la 

sortida de les classes , a les 16:30h  

 

 

 

 
 

BENVINGUTS /DES 
 
 
A l’escola Escursell us convidem a fer una mira-

da. 

Volem que la nostra escola sigui un lloc per 

compartir il·lusions, per a participar, per crear 

vincles i per créixer amb salut i benestar. 

Volem educar en el respecte a les persones i a la 

natura. Aprendre coneixements aplicables a la 

nostra vida. 

Una escola on tothom tingui cabuda atenent les 

seves diversitats. 

L’escola Escursell rep el nom d’un regidor de 

l’Ajuntament de Ripollet compromès amb 

l’educació dels infants. 

La nostra oferta educativa és: 

-Educació Infantil (3-5 anys) 

-Educació Primària (6-12 anys) 

Estem adscrits a l’IES Lluís Companys. 


