
Ensenyaments obligatoris: 

Educació infantil, 
primària i secundària



Infantil
Guifré 214
Tel: 933 97 72 00

Primària
Mossèn Anton Romeu 66-76
Tel: 933 84 75 75

Secundària
Arbres, 17
Tel: 933 895 716



La Nostra Escola

El Col·legi Badalonès és una escola privada-concertada amb una experiència docent de més de 120 

anys on eduquem infants i joves per ajudar-los a créixer com a persones lliures i autònomes que, de 

manera crítica, puguin viure en comunitat i se sentin compromesos en la construcció d’un món més 

just i sostenible.



Infantil 

El nostre projecte per a l’educació Infantil pretén acompanyar als nens i nenes en l’adquisició de nous 

hàbits socials i personals i en els aprenentatges que aniran assolint, tenint en compte els seus 

interessos i potenciant les seves destreses i habilitats. 

En aquesta tasca és imprescindible comptar amb la complicitat de les famílies per aconseguir una acció 

educativa coherent. 

Primària

El Projecte Educatiu de Primària pretén que els nens i les nenes vagin assolint els continguts curriculars 

d’una manera motivadora, mitjançant projectes que complementen les àrees instrumentals i que els 

permeten descobrir i desenvolupar les seves habilitats i destreses. Compartir amb els companys i amb 

els mestres les investigacions, la resolució de  problemes, els projectes interdisciplinaris, les idees 

i pensaments és una de les bases de la metodologia emprada.

En aquest camí és imprescindible comptar amb el suport de les famílies i la seva complicitat per donar 

sentit a la nostra tasca com a escola.



Infantil

Els nostres objectius són:

• Proporcionar diferents espais d’ensenyament-aprenentatge on els nens i les nenes se sentin a gust 

  a través del joc i utilitzant materials diversos, en espais acollidors que els convidin a aprendre.

• Fomentar hàbits personals, rutines que els permetin ser més autònoms i hàbits socials que els facin 

  tenir una bona convivència amb els seus companys i companyes.

 • Afavorir la seva motivació amb projectes que els interessin i que els permetin desenvolupar 

  les seves intel·ligències. 

• Introduir metodologies que els facin compartir l’aprenentatge amb els seus companys i companyes 

  i les seves mestres i així aprendre tots junts.

• Educar en la pau, la tolerància, la solidaritat i la preservació del medi ambient.

• Valorar l’observació, l’experimentació i la formulació d’hipòtesis com a camí per a l’aprenentatge.

• Fomentar l’ús comunicatiu de l’anglès.

• Respectar el medi ambient i aconseguir que siguin actors de petites accions destinades a la seva

  conservació.

• Aconseguir que els nens i les nenes assoleixin les capacitats bàsiques fixades pel Departament 

  d’Ensenyament, amb un aprenentatge significatiu.



Infantil

Projectes propis d’infantil

• Projecte: Triem el nom de la nostra classe.

• Projecte interdisciplinar (totes les àrees).

• Projectes singulars: 

 Vivim: la setmana de la tardor i la castanyada, el Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi.

• Tallers sensorials (vista, oïda, olfacte i tacte).

• Tallers i jocs per fomentar l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura.

• Activitats per afavorir la consciència fonològica.

• Dramatització de contes.

• Matemàtiques manipulatives.

• El quinzet (càlcul mental).

• Treball en equip en les diferents àrees.

• Psicomotricitat fina, experimentació.

• Sortides culturals. Teatre, excursions relacionades amb els temes que treballem.

• Multidocència: Activitats en què alumnes i professors de diferents nivells i/o etapes 

  desenvolupen projectes conjuntament.

• Ambients i entorns d'aprenantatge: Pensats per implicar activament 

  als infants i desenvolupar les capacitats per entendre's i comprendre.

 1. Art i creativitat

 2. Científic - matemàtic

 3. Expressió, interpretació i parla

 4. Joc simbòlic

 5. Naturàlia

 6. Espai Calma, mediació i mindfulness

 7. Robòtica

 8. Informàtica



Serveis propis d’Educació Infantil:

• Horari: de 8:45h a 12:55h i de 14:50h a 16:55h.

• Acollida matinal: 7:30h a 8:55h.

• Menjador amb cuina pròpia.

• Plataforma digital Clickedu.

• Servei de teleassitència de l’Hospital de Nens de Barcelona.

• Activitats Extraescolars (en funció del nombre d’alumnes): 

 Temps de migdia: Club Learnik, d'inicació a la robòtica.

   A partir de les 17h Esports individuals (Dansa) i d’equip AEB (Associació Esportiva Badalonès), 

   anglès (Trinity College).

• Servei d’orientació psicopedagògica, logopèdia.

• Gestió de beques.

• Casals de juliol i de setembre.

• Colònies (AMPA).





Primària

Els nostres objectius són:

• Fomentar valors com la solidaritat, el respecte, la tolerància, la participació, l’esperit crític i l’esforç.

• Potenciar una bona convivència amb els companys/es, saber compartir, comprendre i saber escoltar 

   als altres.

• Fomentar els hàbits perquè es converteixin en persones autònomes.

• Respectar el medi ambient i aconseguir que siguin actors de petites accions destinades a la seva 

   conservació.

• Potenciar la utilització de les noves tecnologies com a eines d’aprenentatge.

• Educar per la pau.

• Promoure la participació dels alumnes, a través dels seus delegats i els seus representants, 

   en algunes de les activitats del Centre sempre que es requereixi.

• Desenvolupar el gust per la lectura.

• Fomentar l’ús comunicatiu de l’anglès a través del projecte AICLE (Aprenentatge Integral de Continguts 

   Curriculars en Anglès).

• Portar a terme treballs d’investigació per saber fer una bona recerca.

• Impulsar el gust per la música, les arts plàstiques i escèniques amb esperit crític i constructiu.

• Aconseguir que els nens i les nenes assoleixin les Competències Bàsiques fixades pel 

   Departament d’Ensenyament amb un aprenentatge significatiu.



Primària

Projectes propis de primària

• El minut: Millorar les habilitats per parlar en públic.

•  Parlar per escriure: Afavorir l'expressió escrita a través de l'expressió oral.

• Bibliorevolució: Afavorir el gust per la lectura com a part de la vida a l'escola.

• Club de lectura en veu alta: Dinamitzar la lectura en veu alta, 

   a partir de les lectures propostes pel Departament d'Ensenyament.

• Apadrinament: Impulsar la col·laboració entre alumnes de diferents edats de l’escola en alguns 

   projectes del Centre.

• Hort solidari: Adquirir coneixements a la vegada que incideixen en la societat que els envolta. 

   Apropar la vida rural al món escolar i adonar-nos que amb la venda de productes que ens dona l’hort 

   podem col·laborar en projectes solidaris.

• Matemàtiques manipulatives: Experimentar de forma activa els diferents continguts matemàtics.



• Treball cooperatiu: Aprendre a treballar conjuntament en petits grups per tal d’aconseguir metes 

   i objectius comuns.

• Petits projectes: Estimular el treball en grup per a l’adquisició de coneixements a través de la recerca, 

   la discussió, l’exposició i l’avaluació.

• Experimentem: Aprendre a partir de l’observació i l’experimentació.

• Multidocència: Activitats en què alumnes i professors de diferents nivells i/o etapes desenvolupen 

   projectes conjuntament.

• "La caseta": Espai d'aprenentatge diferent a l'aula.

• Creativitat: Trobar diferents solucions a un mateix problema.

• Emprenedoria: Portar a terme un repte assumint un risc i augmentant l'autoestima.

• Projecte STEAM: Ciència, tecnologia, art i matemàtiques, ens permeten desenvolupar 

  projectes interdisciplinaris per donar solucions creatives.

• Activitats culturals: Teatre, sortides, i activitats esportives relacionades amb continguts curriculars, 

  i tambè excursions per passar-nos-ho bé tots junts.



Serveis propis de primària:

• Horari: de 8:55h a 12:55h i de 14:55h a 16:55h.

• Acollida matinal: 7:30h a 8:55h.

• Natació dins l’horari escolar a partir de 3r d’EP.

• Classes de suport dins de l’horari lectiu.

• Classes de reforç a partir de les 17 hores.

• Permanències fins a les 18 hores, de dilluns a divendres.

• Menjador amb cuina pròpia.

• Plataforma digital Clickedu.

• Servei de teleassitència de l’Hospital de Nens de Barcelona.



• Servei d’orientació psicopedagògica, logopèdia.

• Gestió de beques.

• Casals. 

• Summer Camp (5è i 6è).

• Colònies (AMPA).

• Activitats Extraescolars (en funció del nombre d’alumnes): 

 Temps de migdia:

  La Coral

  Ens relaxem

  Club Learnik (robòtica)

 A partir de les 17h

  Club Learnik

  Anglès (Trinity College)

  Esports d'equip i individuals AEB (Assocacio Esportiva Badalonès).



CAD  
Comissió d’atenció a la diversitat

EAP  
Equip d’assessorament 
i orientació psicopedagògica

CDIAP 
Centres de desenvolupament 
infantil i assessorament 
precoç CSMIJ Centre 
de salut mental 
i juvenil



Atenció a la diversitat

Un dels objectius  del Projecte Educatiu del Col.legi Badalonès és atendre, adequadament, les necessitats 

dels nostres infants i joves, proporcionant-los un acompanyament el més personalitzat possible. 

Atendre la diversitat a les aules implica conèixer, el més acuradament possible, als nostres alumnes. És 

en aquest context on tutors i professors, juntament amb la comissió d’atenció a la diversitat i el gabinet 

psicopedagògic, desenvolupen la seva tasca.



El gabinet psicopedagògic 
desenvolupa diverses accions:

Treball amb alumnes
L’atenció a nivell de grup-classe es realitza de forma general i sistemàtica a tots els alumnes. L’atenció a 

nivell individual és realitza a suggeriment dels pares i/o del tutor o tutora, però sempre amb l’autorització 

prèvia de la família. Cal tenir present que, com s’indica, el Gabinet psicopedagògic de l’escola fa una 



aproximació diagnòstica i seguiment però no fa tractaments. En tot cas es suggereixen als centres que 

poden fer el millor acompanyament en funció de les necessitats.

Seguiment del grup-classe: 
Observació a classe (Educació́Infantil).

Passació de test psicopedagògics a determinats cursos.

Passació de proves/sensors de nivell (comprensió lectora, ortografia,…) tots els cursos de primària a partir  

de 2n.



Seguiment Individual: 
Col·laboració́en l’elaboració́de programes d’atenció́individualitzada i ajudes específiques juntament amb 

la CAD.

Seguiment individualitzat de l’evolució d’aspectes amb gran repercussió́en els aprenentatges (lateralitat, 

llenguatge, hàbits, conductes...). 

Orientació i seguiment de casos que implica també un treball amb la família, els tutors i les tutores, 

personal de l’EAP i centres municipals (CDIAP, CSMIJ), etc. 

Treball amb educadors, mestres i professors
Assessorament als mestres i aportació́de recursos.



Tasques referides als casos individuals (d’evolució́de la informació́i seguiment). 

Assessoraments en les adaptacions metodològiques i plans individualitzats.

Treball amb les famílies
Entrevistes d’atenció́personal.

Xerrades de divulgació́de temes educatius.

Treball d’enllaç amb altres professionals externs.

Contacte amb els professionals externs que atenen algun dels nostres alumnes per tal d’intercanviar 

informació́i de coordinar accions. 

Sol·licitud de seguiment de casos per part del professional de l’EAP.



Els nostres objectius

Educació infantil
Detecció primerenca d’aspectes que poden dificultar l’assoliment dels hàbits socials, i d’autonomia 

personal.

Detecció primerenca d’aspectes motrius que puguin incidir en el procés de lectoescriptura.

Acompanyament emocional dels nens i de les nenes davant de situacions complexes (el dol, les primeres 

pors, etc).

Educació primària 1r-3r d’EP
Seguiment de tots els nens i les nenes d’educació infantil, a nivell d’hàbits socials i d’autonomia personal.

Seguiment acurat del procés de lectoescriptura.

Valoració i seguiment dels infants amb dificultats i/o trastorns d’aprenentatge.

Detecció de nous infants amb dificultats.

Organització de “grups petits” de nens i nenes per treballar aspectes concrets del procés de lectoescriptura i 

dels automatismes matemàtics, dins de l’horari lectiu.



Proporcionar alumnes-mentors que, sota la supervisió del Col·legi, pugui ajudar els nens i les nenes a superar 

petites dificultats.

4t-6è d’EP
Intervenció per aconseguir que tots els nens i les nenes tinguin els hàbits de treball necessaris 

per progressar en el seu procés d’ aprenentatge.

Seguiment dels infants amb dificultats i/o trastorns d’aprenentatge.

Detecció de nous infants amb dificultats.

Organització de “grups petits” de nens i nenes per reforçar la comprensió lectora i l’expressió oral i escrita, 

així com els automatismes matemàtics i el raonament lògic.

Plantejar classes de suport en horari no-lectiu per als alumnes que ho necessitin.

Proporcionar alumnes-mentors que, sota la supervisió del Col·legi, puguin ajudar els nens i les nenes a superar 

petites dificultats.



I a l’ESO què?

Noves deteccions
Seguiment 
Intervenció
Acompanyament
Els alumnes de 6è del Col·legi que passen a 1r d’ESO ja ens son coneguts i la Comissió d'Atenció a la Diver-

sitat (CAD) en fa el traspàs als nous tutors i tutores. Això, i el fet que el gabinet psicopedagògic continua fent el 

seguiment, garanteix l’atenció als nois i noies que ho necessiten.

Els alumnes que s’incorporen a l’escola poden assistir, durant el mes de juliol, a un curs de “preparació a l’ESO” 

on podran conèixer a companys del Col·legi com d’altres escoles, professors i professores que tindran a 1r 

d’ESO així com desenvolupar projectes plantejats per a treballar amb les metodologies que tots utilitzaran a 

l’ESO.

Aquest curs es pot compaginar amb activitats del Summer Camp en les que participen alumnes de 5è, 6è de 

Primària i de 1r, 2n, i 3r d'ESO, on, en un ambient lúdic practiquen anglès i esport.



Un cop iniciat el curs, i abans que s’avaluï el primer trimestre, es fa una avaluació prèvia que ens permet obtenir 

informació sobre:

• Hàbits de treball.

• Hàbits d’autonomia personal.

• Hàbits socials.

• Dificultats davant determinades matèries.

El Col·legi, a través dels tutors i les tutores plantejarà, en cada cas, les accions a seguir per ajudar a superar 

les dificultats que s’hagin detectat.

Els nois i noies que ja han estat diagnosticats, prèviament, d’algun trastorn d’aprenentatge, comptaran des del 

primer moment amb el seguiment de la Comissió d'Atenció a la Diversitat (CAD) que actualitzarà les adequa-

cions metodològiques o els plans individualitzats, en funció del moment en què es trobi cada jove.





L'ESO

L'ESO és una etapa educativa plena de canvis i reptes, on els adolescents afronten les primeres decisions 

importants sobre el seu futur. 

És una etapa plena de dificultats, però molt enriquidora per als docents: els volem acompanyar en aquest 

creixement personal. Escoltar-los, aconsellar-los i corregir-los en les seves errades perquè puguin afrontar 

el seu futur amb garanties d’èxit. L’alegria i despreocupació pròpies de l’edat hi són presents, però també 

l’esforç i el gust per la feina ben feta. 

La sensibilitat vers els altres, el reconeixement de les seves habilitats i les dels altres, el respecte i l’esperit 

crític, són objectius transversals que es concreten en totes les matèries. 





Els nostres objectius són:
 

Contribuir a que els nois i les noies adquireixin les habilitats i les competències necessàries per a

desenvolupar-se dins de la nostra societat, fomentant la seva autonomia, l’esperit crític, l’emprenedoria, 

la creativitat, la solidaritat i el respecte vers el medi ambient.

Posar l’alumne en el centre de l’aprenentatge, sense oblidar que l’objectiu de l’ESO és: 

“l’adquisició de les competències bàsiques per part de l’alumnat”.

Per això l’objectiu final del Col·legi és: 

Oferir un ensenyament de qualitat que garanteixi als nostres alumnes l’assoliment d’aquestes

competències bàsiques.



Com ho fem per aconseguir-ho?

Afavorim la relació família escola

•  Comunicació regular i fluïda amb les famílies per desenvolupar una acció educativa conjunta.

Utilitzem diverses metodologies d’aprenentatge centrades en l’alumne 

• Els professors especialistes de cada matèria utilitzen la plataforma Clickedu per donar a conèixer els objectius, 

  criteris d’avaluació i activitats relacionades amb els continguts curriculars.

• S’utilitzen metodologies actives —autoavaluació i coavaluació, treball per projectes, treball cooperatiu, 

  projectes interdisciplinaris, rutines de pensament, etc.— per tal d’acostar els estudiants al seu futur universitari 

  i professional.

• S’utilitzen les TIC integrades en el procés d’ensenyament i aprenentatge, per garantir un ingrés competent 

  en la societat digital.

• Els alumnes a partir de 1r d'ESO, utilitzem l'ordinador com a eina de treball. Hi ha diverses materies 

  que utilitzen continguts digitals (Tecnologia, Ciències, Anglès, entre d'altres).



Afavorim l’aprenentatge d’idiomes i l’estada a l’estranger

• Oferim la possibilitat d’estudiar dues llengües estrangeres –anglès i francès- en grups reduïts al llarg 

  de tota l’etapa.

• Ús de la llengua anglesa en diferents àrees curriculars en cadascun dels cursos (activitats AICLE).

• Oferim la possibilitat als nostres alumnes de tenir una experiència internacional, a través dels intercanvis 

  d'Anglès, Francès i projectes europeus (ERASMUS+).

• Oferim Casals d’estiu en anglès: Summer Camp.

Atenem les necessitats específiques de cada alumne

• Dissenyem i apliquem adaptacions curriculars i plans individualitzats per a aquells alumnes que presenten 

  necessitats educatives específiques.

• Oferim durant el curs classes de reforç, en grups reduïts, impartides per professors especialistes

  de les matèries.



• Estimulem la participació dels alumnes a certàmens i concursos organitzats per diferents institucions

  i entitats educatives: Proves Cangur de matemàtiques, Jocs Florals de redacció, concurs de lectura en veu  

  alta, disseny de pàgines web i aplicacions mòbils (App), Robòtica, Escacs, etc.

• Organitzem cursos de preparació durant el mes de juliol, per facilitar la transició entre l’educació primària

  i la secundària.

• També organitzem cursos de recuperació durant el mes de juliol per als alumnes amb matèries pendents per   

  setembre.
 

Ajudem i orientem els nostres alumnes, amb una acció tutorial personalitzada, en: 

• Elecció dels estudis més adients a les seves competències i interessos, mitjançant la realització de proves

  psicològiques i el seguiment del claustre de professors, en especial de la figura del tutor.

• L’autoconeixement i la gestió de les seves emocions a través de tècniques de relaxació (mindfulness, 

  meditació, ioga)



Eduquem la consciència cívica i social i  els hàbits de vida saludable 

• Promocionem el voluntariat i la participació en campanyes solidàries, especialment amb el projecte: 

  “la Lluita adolescent per la pau” (LLAP).

• Fomentem una actitud responsable i compromesa vers el medi ambient, d’acord amb el nostre projecte 

  d’Escola Verda.

• Fomentem la pràctica de l’esport a través de la nostra associació esportiva AEB.

• Organitzem xerrades sobre alimentació i hàbits de vida saludable.

Fomentem l’actitud positiva davant la vida i la bona relació entre els membres de la comunitat

 educativa de l’escola 

• Fem activitats i sortides de caràcter lúdic i cultural. 

• Fem cursos de repàs per alumnes amb matèries pendents de setembre.

• Organitzem activitats per celebrar les festes tradicionals, com ara: Viure el Nadal, Festa de Carnestoltes, 

  Festa de Sant Jordi, etc.

• Organitzem tallers i activitats per fomentar una bona dinàmica de grup, l’optimisme i l’autoconfiança.

• Promovem activitats verticals per a tota l'escola, "la Lluita Adolescent per la Pau" (LLAP), etc.



Projecte propi de l’ESO
A través de les matèries optatives i dels complements de formació concretem els objectius del Col·legi.

Matèries optatives

Els alumnes durant tota l’etapa poden anar dissenyant el seu
currículum en grups reduïts, d’acord als seus interessos i habilitats.

1r curs 2n curs

Parlem per escriure 
Procediments lògics 
Emprenedoria 
Robòtica

2 h
1 h
1 h
2 h

Parlem per escriure
Procediments lògics
Emprenedoria
Francès
Aprenem

2 h
2 h
2 h
2 h
2 h

3r curs 4t curs (Opt. de lliure elecció)

Parlem per escriure
Emprenedoria
Francès
Cultura Clàssica
Música

2 h
2 h
2 h
2 h
2 h

Emprenedoria
Francès
Informàtica
Filosofia
Ed. Visual i plàstica

3 h
3 h
3 h
3 h
3 h

Matèries obligatories per itinerari

Científic Humanístic

Física i Química 
Biología i Geografía 
Taller dels llibres

Llatí
Taller dels llibres

Social Tecnològic

Física i química
Dibuix Tècnic

Economía
Taller dels llibres



Complements de formació

Aquestes activitats tenen com a finalitat completar aquells aspectes 
de la formació dels nostres alumnes que el currículum oficial no pot 
abastar, alhora que potenciar altres competències necessàries per 

al seu desenvolupament intel·lectual, emocional i personal. 

1r curs 2n curs

Certificat Microsoft Office Specialist
Taller de Creativitat
Fem de periodistes

Certificat Microsoft Office Specialist 
Taller de Creativitat
Fem de periodistes

3r curs 4t curs

Certificat Microsoft Office Specialist
Taller de llibres
Això és Hollywood

Certificat Microsoft Office Specialist 
Economía en colors
Treballem per projectes



Serveis propis de l’ESO
• Oferim un servei d’orientació psicològica als alumnes que presenten comportaments de dependència

  o trastorns de diferents tipus: d’aprenentatge, alimentaris, de personalitat, emocionals, etc.

• Orientem els alumnes i les famílies en la gestió de beques escolars.

• Disposem de la Plataforma educativa Clickedu.

• Tenim un projecte internacional.

• Disposem de servei de menjador escolar amb cuina pròpia.

Oferim diferents activitats extraescolars: (en funció del nombre d'alumnes)

A l'hora del esbarjo

 • Club de lectura.

 • Club d’escacs.

Temps de migdia

 • Anglès (Trinity College)

 • Suport escolar (alumnes usuaris menjador)

A partir de les 17:30h

 • Club Learnik (robòtica).

 • Anglès (Trinity College).

 • Batxillerat DUAL (a partir de 3r d'ESO).

 • Esports AEB (Associació esportiva Badalonès).



VINE, ET VOLEM 
CONÈIXER!



APRENDRE

CREAR
OPINAR

EMPATITZAR

INVESTIGAR

INNOVAR

INTERACTUAR

COMUNICAR

COMPARTIR

www.badalones.com
Truca'ns: 93 389 57 16
C/ dels Arbres, 17 


