COL·LEGI
BADALONÈS

Educació infantil
i primària

Infantil

Guifré 214
Tel: 933 97 72 00

Primària

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

COL·LEGI
BADALONÈS

La Nostra Escola
El Col·legi Badalonès és una escola privada-concertada amb una
experiència docent 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.
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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 hem de comptar amb el suport de les famílies i la seva
col·laboració ja que és important la seva implicació en l’educació dels
nens i les nenes.
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Infantil
Els nostres objectius són:
• Proporcionar un diferents espais d’ensenyament-aprenentatge on
els nens i les nenes se sentin a gust a través del joc i utilitzant les
noves tecnologies.
• Fomentar hàbits personals que els permeti 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.
• 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.
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Infantil
Projectes propis d’infantil
• Projecte: Triem el nom de la nostra classe.
• Projecte interdisciplinar (totes les àrees)
• Projectes singulars: Vivim 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, expermentació.
• Sortides culturals. Teatre, excursions relacionades amb els temes
que treballem.

Serveis propis d’Educació Infantil:
• Horari: de 8:55h a 12:55h i de

• Extraescolars: esports individuals

14:55 a 16:55

(Dansa) i d’equip (AEB), anglès (Trinity

• Acollida matinal: 7:30h a 8:55h

College), Divertallers.

• Menjador amb cuina pròpia

• Servei d’orientació psicopedagògica,

• Plataforma digital clickedu

logopedia

• Servei de teleassitència de l’Hospital

• Gestió de beques

de Nens de Barcelona

• Casals de juliol i de setembre
• Colònies (AMPA)
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Primària
Els nostres objectius són:
• Educar per la PAU
• Fomentar valors com la solidaritat, el respecte, la participació,
l’esperit crític i l’esforç.
• Promoure la participació dels alumnes en algunes decisions a
través dels seus delegats i els seus representants en la comissió
medi-ambiental.
• 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.
• Desenvolupar el gust per la lectura.
• Fomentar l’ús comunicatiu de l’anglès a través de projectes AICLE
(Aprenentatge Integrat de Continguts Curriculars en Anglès)
• Potenciar la utilització de les noves tecnologies com a eines
d’aprenentatge (Blocs, plataforma educativa DIDAKIDS, scratch,
etc.)
• Portar a terme treballs d’investigació per saber fer una bona
recerca.
• Aconseguir que els nens i les nenes assoleixin les Competències
Bàsiques fixades pel Departament d’Ensenyament, amb un
aprenentatge significatiu.
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Primària
Projectes propis de primària
• El minut: Potenciar l’expressió oral.
• Parlar per escriure: Millorar l’expressió escrita i oral.
• Club de lectura en veu alta: Fomentar la lectura en veu alta.
• El musical: Descobrir el gust per les arts escèniques.
• Apadrinament lector: Fomentar l’hàbit lector entre diferents edats.
• Hort solidari: Apropar la vida rural al món escolar i adonar-nos que
amb la venda dels productes que ens dona l’hort podem col·laborar
en projectes solidaris.
• Matemàtiques manipulatives: Experimentar de forma activa els
diferents continguts matemàtics.
• Treball cooperatiu: Treballar conjuntament en petits grups per
aconseguir metes i objectius comuns.
• Petits projectes: Relacionar les diferents àrees curriculars a partir
d’un tema.

Serveis propis de primària:
• Horari: de 8:55h a 12:55h i de

• Servei de teleassitència de l’Hospital

14:55h a 16:55h

de Nens de Barcelona

• Acollida matinal: 7:30h a 8:55h

• Extraescolars: esports individuals

• Natació dins l’horari escolar a partir

(Dansa) i d’equip (AEB), anglès (Trinity

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,

College), ALOHA (àbac japonès per
afavorir el càlcul mental), Robòtica
(LEARNIK)

• Servei d’orientació psicopedagògica,
logopèdia

• Gestió de beques

de dilluns a divendres

• Casals

• Menjador amb cuina pròpia

• Colònies (AMPA).

• Plataforma digital clickedu
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