
JoanRocaGuipúscoa
EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 

AMB CONTinuitat des d’educacio infantil
fins a l’eso, batxillerats i cicles formatius

ENTREVISTES
informatives

individualitzades



Escola d’Art i Tecnologia
• Robòtica
• 10 dits al teclat
• Coral
• Teatre musical
• Guitarra
• Piano
• Creàlia
• Musicàlia
• Urban Dance

Pensem en tu
Volem la proximitat i la 
col·laboració amb la família.

Creiem en tu
Servei de logopèdia, 
psicologia i pedagogia.

Els valors dE 
tots i per a tots 
Formem persones.

L’angles  
Es una prioritat  
i una realitat  
Certifiquem el B1 en acabar 6è

Escola d’Esports
• Natació
• Escacs
• Iniciació a l’esport
• Patinatge
• Voleibol
• Futbol
• Bàsquet
• Tennis
• Pàdel

Escola d’Idiomes
• Anglès
• Xinès

Activitats 
extraescolars

Els bons resultats acadEmics 
avalen l’eficacia de les 
metodologies que apliquem

L’escola no acaba en l’horari escolar.t’oferim: 



El nostre projecte en 9 punts 

• Menjador
• Acollida matinal
• Acollida de tarda

• Casal de Nadal
• Casal de Setmana Santa
• Casal d’Estiu
• Campus de tecnificació
• Estades lingüístiques a 

l’estranger

Casals  
i campus  

Eduquem per al futur, 
amb metodologies i 
recursos del segle XXI.

Escola sostenible  
i conscienciada  
pel medi ambient.

Eduquem la sensibilitat 
a través de la música i 
l’art.

Ensenyament concertat des  
de P3 fins a 6è, amb continuïtat  
a l’ESO, Cicles i Batxillerat.

Utilitzem les tecnologies  
com a recurs per a  
l’aprenentatge.

L’anglès com a eix  
transversal de la nostra 
proposta educativa. 

Prioritzem l’estimulació 
en les etapes primeren-
ques.

Equip de mestres, edu-
cadors i professionals 
amb formació i vocació.

El nostre equip d’orien-
tació i psicopedagogia 
ens acompanya.

Truca’ns i reserva una entrevista 
individualitzada per conèixer el 
nostre projecte educatiu.

T 93 307 20 66
www.escolajoanroca.cat 

Volem explicar-t’ho!

REBUT MENSUAL 
UNIFICAT
A P3 inclou:
• Una hora més al dia
• Sortides escolars
• Bata
• Equipament esportiu
• Plataforma de comunicació 

amb la família
• Suport de l’equip d’orientació
• Materials escolars
• Biblioteca d’aula
• Assegurança COVID-19

Sempre amb tu 
i per tu 
Obrim tot l’any.

L’escola no acaba en l’horari escolar.t’oferim: Serveis  
escolars



L’Escola Joan Roca - guipuscoa pertany al Grup 
Escolar Roca, composat per mEs de 2000 alumnes  
i 350 mestres, educadors i professionals.

ENTREVISTES
informatives

individualitzades
JoanRocaGuipúscoa
EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 

Des deL 1997  
al barri de sant marti

C. Guipúscoa, 19
08018 Barcelona

+ Telèfon: 
93 307 20 66

+ Web
www.escolajoanroca.cat 

+ Correu electrònic
secretaria@escola-joanroca-guipuscoa.com

Per arribar-hi, podeu venir en:

+ Metro:
L2 Bac de Roda
L1 Clot 

+ Autobús:
71 (Turó de la Peira-Pg. Marítim)        
33 (Pg.Manel Girona-Verneda)         
H-10 (Badal-Olímpic de Badalona)
B24 (Clot /Aragó-Bonavista)




