01 Escola Arrels-Esperança

Zona d’escolarització 1/A

Menjador escolar càtering

C. Provença, 7 08914 Badalona
93 387 61 99
esperanca@escolesarrels.com
www.escolesarrels.com
Codi del centre: 08000921

Activitats extraescolars
Sortides culturals i excursions. Colònies
Casal d’estiu

Característiques del centre
Internet amb fibra òptica que dóna servei wifi
a tota l’escola. 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. Comunicació amb les famílies i
l’alumnat mitjançant web, correu electrònic, intranet,
Facebook, Twitter i Youtube. Gabinet psicopedagògic
i revisió mèdica. Conferències pedagògiques per
a l’alumnat. Celebracions: Castanyada, Sta. Cecília,
festivals de Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi, Sant
Anastasi. Coral. Continuació dels estudis en acabar
l’ESO en centres amb acords.

Horari escolar
De 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a 17.00 h

Activitats complementàries

Servei d’acollida

(Activitats no curriculars de pagament)
• Projecte d’Activació de la Intel·ligència
• Noves tecnologies
• Expressió oral en anglès
• Estimulació lectora
• Taller de tauletes digitals
• Aprenentatge de xinès
• Investigació digital
• Resolució de problemes
• Jocs matemàtics.

De 7.30 a 9.00 h

Idiomes
Anglès (infantil, primària i ESO), francès (ESO) i
xinès (infantil-primària)

Equipaments
Aula de música, de psicomotricitat, d’informàtica i de
plàstica, totes estan equipades amb projectors fixos
i pantalles o pissarres digitals. Gimnàs, poliesportiu,
sala d’actes i laboratori

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

Zona d’escolarització 1/A

Menjador escolar

C. Pi i Gibert, 29-31 08913 Badalona
93 387 52 99
a8000864@xtec.cat
www.escolaculturalbadalona.com
Codi del centre: 08000864

Activitats extraescolars
Sortides culturals i excursions. Colònies anuals
Casal d’estiu

Característiques del centre
Un bon nivell acadèmic i un ambient molt familiar.
Relació molt propera amb les famílies i l’alumnat.
Pissarres digitals i pantalles de projecció a les
aules. Projecte de comprensió lectora, emocional i
d’orientació professional. Treball per desdoblaments.
Reforç per a alumnat amb necessitats educatives
especifiques(NEE). Reforç escolar a tots els cursos
a càrrec de la pedagoga del centre. Psicòloga i
assessorament psicològic al centre. Servei de
logopèdia a l’escola. Piscina (des de P3 fins a 2n
d’ESO). Certamen literari i artístic. Tallers de salut
bucodental. Programa Thao (alimentació saludable).
Celebració de festes populars, visita Pare Noel,
Rei mag i Tió a l’escola. Gran rua de Carnestoltes.
Graduació i festival al Teatre Blas Infante.

Horari escolar
De 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a 17.00 h

Servei d’acollida
De 8.00 a 9.00 h

Activitats complementàries

Idiomes

(Activitats no curriculars de pagament)
• Taller de lectura i escriptura
• Taller d’esports
• Tècniques d’estudi i comprensió lectora
• Informàtica
• Taller d’anglès
• Taller de contes
• Teatre
• Acadèmia d’anglès amb titulacions certificades.
Obtenció del First Certificate B2

Anglès des d’educació infantil a l’ESO. Francès a
l’ESO. Obtenció del First Certificate B2

Equipaments
Aula de música, de reforç, de psicomotricitat,
d’educació especial, de tecnologia, d’informàtica,
laboratori, teatre, aula desdoblaments, gimnàs, patis
(cobert i descobert), menjador

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

75

Curs 2019/2020 ÆCentres concertats

03 Escola Mare de Déu 		
		 de la Salut

Zona d’escolarització 1

Menjador escolar

Pg. de la Salut, 36-38 08914 Badalona
93 387 62 43
a8000670@xtec.cat
www.escolamds.cat
col-legilasalut.blogspot.com
Codi del centre: 08000670

Activitats extraescolars
Sortides culturals i excursions. Colònies (a primària)
Casal d’estiu
Sense barreres arquitectòniques

Característiques del centre

De 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a 17.00 h

Centre d’una línia, molt familiar. Gabinet
psicopedagògic. Continuïtat de secundària garantida
amb adscripció en dos centres de les mateixes
característiques. Treball per projectes: Plàstica en
anglès al cicle superior. Projectes Intergeneracionals
amb la gent gran: Conta contes (P5 i avis); tallers
compartits cicle superior i avis (hort, costura,
cuina, jocs de taula i ràdio); Musical d’ahir i d’avui
(4t i avis). Escola saludable: projecte Fruita.
Apadrinaments de lectura (cicle superior amb cicle
inicial).
Projecte Ioga (P4 amb 6è). Escola de pares: Junts
eduquem.

Servei d’acollida

Activitats complementàries

Horari escolar

De 8.15 a 9.00 h

(Activitats no curriculars de pagament)
• Infantil: Anglès (2 h/setmana). Jocs musicals
(1 hora/ setmana) i psicomotricitat (1 hora/
setmana)
• Primària: 1r i 2n Taller de contes, Ens divertim
llegint. Intel·ligències múltiples, informàtica,
Fun Time. (1 hora/setmana) de 3r a 6è: Francès.
Intel·ligències múltiples. Informàtica. Fun Time.
Lectura eficaç. (1 hora /setmana)

Idiomes
Anglès des de P3. Francès des de 3r

Equipaments
Aula de música i de psicomotricitat. Gimnàs. Sala
d’audiovisuals. Sala d’informàtica. 2 patis. Pissarres
digitals. Ascensor

Oferta educativa
2n cicle d’educació infantil. Educació primària
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04 Escola Maria Ward

Zona d’escolarització 1/A
Menjador escolar

C. Gravina, 1 08913 Badalona
93 387 28 98 / 93 387 21 22
a8001066@xtec.cat
www.mariaward.cat
Codi del centre: 08001066

Activitats extraescolars
Sortides culturals i excursions. Colònies a finals de
cada cicle i etapa
Casal d’estiu
Lliure de barreres arquitectòniques

Característiques del centre
L’Escola Maria Ward és una escola privada
concertada, d’inspiració cristiana, que pertany a
la Congregació de Jesús fundada per la religiosa
anglesa Mary Ward l’any 1609. Oferim una formació
integral de la persona a nivell acadèmic, afectiu,
social i religiós. Atenció personalitzada a cada
alumne, especialment per a l’alumnat amb més
dificultats. Formació plurilingüe: català, castellà,
anglès i alemany (Auxiliar de conversa d’anglès i
exàmens oficials d’anglès i alemany). Estreta relació
de diàleg i col·laboració amb les famílies. Disposem
de departament d’orientació psicopedagògica.
Participem en diverses campanyes solidàries globals
(Domund, Mans Unides) i projectes solidaris propis.

Horari escolar
Infantil i primària, de 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a
17.00 h
ESO, de dl. a dj. de 8.00 a 13.30 h i de 15.30 a 17.30
h, dv. de 8.00 a 14.30 h

Activitats complementàries

(Activitats no curriculars de pagament)
• Educació infantil: Anglès (2 h). Tutoria. Projecte
d’activació de les intel·ligències. Joc simbòlic
• Educació primària: Ens comuniquem jugant.
Juguem amb nombres. Taller de lectura. Taller de
formació. Taller d’anglès. Informàtica. Tècniques
d’estudi
• ESO: Informàtica. Taller de reflexió. Speaking Skills.
Tècniques d’estudi. Taller d’expressió escrita.
Deutsch (alemany)

Servei d’acollida
De 8.00 a 9.00 h per a l’alumnat d’infantil i primària

Idiomes

Anglès des de P3. Alemany a l’ESO

Equipaments
Aula de Tecnologies de la informació i la comunicació
(TIC), de psicomotricitat, d’educació especial, de
plàstica, de desdoblaments; algunes dotades de
pissarres digitals (PDI). Taller de tecnologia. Aules
de primària i ESO dotades d’equips de projecció.
Biblioteca. Sala d’actes. Wifi. 2000m2 d’instal·lacions
esportives. Laboratori. Capella

Oferta educativa
2n cicle d’educació infantil. Educació primària. ESO
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05 Col·legi Ramiro de Maeztu Zona d’escolarització 1/A
Menjador escolar

C. Ramiro de Maeztu, s/n, 08913 Badalona
(Infantil i primària)
C. Maria Ward, 17, 08913 Badalona (ESO)
93 388 02 38 - 934603577
933880238@telefonica.net
collegiramirodemaeztu.org
Codi del centre: 08000980

Activitats extraescolars
Sortides culturals i excursions. Colònies
Casal d’estiu

Característiques del centre
Atenció a la diversitat i seguiment personalitzat de
l’alumnat. Desdoblaments de classes i grups de
reforç a totes les etapes.
Anglès i informàtica des de P3 fins a 4t d’ESO.
Matèries curriculars en anglès. Francès a partir
de 5è de primària. Jornades culturals i esportives.
Representacions teatrals. Biblioteca escolar.
Educació per a la salut. Pla general de lectura
i apadrinament lector. Taller d’educació viària.
Convivència i mediació, i altres aspectes de caràcter
transversal. Diversos programes de prevenció de
drogues, violència de gènere i tabaquisme a l’ESO.
Diverses activitats extraescolars: anglès, bàsquet,
guitarra, aeròbic, futbol sala i taekwondo, tècniques
d’estudi de matemàtiques i llengües, guitarra,
aeròbic.

Horari escolar
De 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a 17.00 h

Servei d’acollida
De 8.00 a 9.00 h

Idiomes

Activitats complementàries

Anglès des de P3 fins a 4t d’ESO. Francès, com a
segona llengua estrangera, a partir de 5è i fins a 4t
d’ESO. Centre oficial examinador del Trinity College
London

(Activitats no curriculars de pagament)
• Tallers d’informàtica
• Taller de teatre
• Jocs pedagògics
• Educació emocional
• Biblioteca
• Songs and games
• Vitamine et plus
• Els nombres ballen, resolució de problemes

Equipaments
Aula de música, de psicomotricitat, d’audiovisuals,
de tecnologia, d’informàtica i de plàstica, d’arts
marcials i dansa. Totes les aules equipades amb
pissarres interactives i pantalles gegants de
projecció, així com zona wifi. Hort escolar

Oferta educativa
2n cicle d’educació infantil. Educació primària. ESO
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06 Escola Lestonnac

Zona d’escolarització 1/A

Escola verda

C. Sta. Joana de Lestonnac, s/n 08918 Badalona
93 387 12 95
a8001145@xtec.cat
http://lestonnac-badalona.org
Codi del centre: 08001145

Menjador escolar
Activitats extraescolars
Sortides culturals i excursions
Socialització de llibres

Característiques del centre
L’Escola Lestonnac de Badalona té un projecte
educatiu basat en la figura de Santa Joana de
Lestonnac i uns valors humanistes i cristians. A
més, la nostra tasca educativa es basa en la recerca
de la qualitat, l’acollida, la inclusió, la integració i
el servei cap als altres. Metodologia basada en el
treball competencial i cooperatiu i per ambients
d’aprenentatge a educació infantil i cicle inicial
d’educació primària

Activitats complementàries

Horari escolar

(Activitats no curriculars de pagament)
• Projecte en llengua anglesa The Fonix
• Projecte en llengua anglesa eTwinning
• Projecte Biblioteca a l’abast de tothom
• Projecte Punt d’informació i dinamització en els
centres de secundària (PIDCES)
• Projecte Kiosk jove
• Programa Salut i escola
• Projecte Badapoesia
• Cantània
• Treball cooperatiu
• Psicomotricitat per als més petits

Infantil i primària, de 9.00 a 12.30 h i de 15.00 a
16.30 h
ESO, de 8.30 a 13.30 h, dl. dt. i dj. de 15.00 a 17.00 h

Servei d’acollida
De 8.00 a 9.00 h per a l’alumnat d’infantil i primària

Idiomes
Anglès a tot el centre com a primera llengua
estrangera. Francès a l’ESO com a segona llengua
estrangera

Equipaments
Aula de música, de psicomotricitat, de plàstica i
d’informàtica. Aules equipades amb pissarra digital
interactiva. Gimnàs. Patis adequats per a les etapes
d’educació infantil, de primària i d’ESO. Biblioteca.
Ludoteca

Oferta educativa
2n cicle d’educació infantil. Educació primària. ESO
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07 Col·legi Mare de Déu 		
		 de l’Assumpció

Zona d’escolarització 2/A

Escola verda

C. Sant Joan Evangelista, 22 08918 Badalona
93 387 15 54
a8001108@xtec.cat
www.assumpciobadalona.com
Codi del centre: 08001108

Menjador escolar amb cuina pròpia
Activitats extraescolars
Sortides culturals i excursions.
Colònies i/o viatges final de curs
Casal d’estiu, de nadal i primavera
Lliure de barreres arquitectòniques
Socialització de llibres

Oferta educativa
2n cicle d’educació infantil. Educació primària. ESO.
Batxillerat (concertat)

Característiques del centre
Som un centre educatiu cristià, obert a tothom,
en constant adaptació a les noves metodologies
educatives (Intel·ligències múltiples, treball
cooperatiu, projectes, educació emocional, cultura
del pensament). Formem part de la xarxa Escola
Nova 21. La nostra finalitat és educar de forma
individualitzada els alumnes perquè siguin persones
autònomes, creatives i compromeses.
Eduquem des d’un enfocament positiu basat en
la solidaritat, els valors humans i l’autoestima per
incidir en la transformació de la societat, a l’estil
de les jesuïtines. Treballem, conjuntament amb
les famílies, per una educació de qualitat, oferint
activitats complementàries i activitats extraescolars:
futbol, multiesports, anglès, dansa, piscina, karate,
guitarra, tècniques d’estudi, patinatge i acrodance.
Som escola verda i eduquem per contribuir a la
sostenibilitat del planeta.

Horari escolar
Infantil i primària, de 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a
17.00 h
ESO, de 8.00 a 13.30 h i de 15.00 a 17.00 h (dl. dt. i
dc.) i de 8.00 a 14.30 h (dj. i dv.)
Batxillerat, de 8.00 a 14.30 h

Servei d’acollida
De 8.00 a 9.00 h

Idiomes

Anglès des de P3 fins al batxillerat. Projecte
plurilingüe des d’infantil a Batxillerat. Auxiliars de
conversa

Activitats complementàries

(Activitats no curriculars de pagament)
• Infantil: Tallers de psicomotricitat i estimulació
primerenca, cançons i contes en anglès i jocs
musicals
• Primària: Tallers de teatre, escacs, anglès, plàstica,
robòtica, ortografia i Tecnologies de la informació
i la comunicació (TIC)
• Secundària: Tallers de català, castellà, anglès
i matemàtiques

Equipaments
Totes les aules digitalitzades amb connexió wifi
a Internet. Aules polivalents de recursos. Dues
aules de música. Sala de psicomotricitat. Gimnàs.
Laboratoris. Equips mòbils d’ordinadors. Aula
d’informàtica/robòtica i taller de tecnologia. Teatre.
Patis amplis i assolellats
Curs 2019/2020 ÆCentres concertats
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08 Col·legi Santíssima Trinitat Zona d’escolarització 2/A
Menjador escolar

C. Santiago, 49-57 08918 Badalona
93 387 48 54
www.trinitaries.net
Codi del centre: 08001170

Activitats extraescolars
Sortides culturals i excursions. Colònies
Casal d’estiu
Socialització de llibres

Característiques del centre
La nostra escola, fundada l’any 1951, es defineix
com a escola catòlica que col·labora en la
construcció d’una societat més solidària i igualitària,
amb cura del medi ambient, generant un compromís
actiu que fomenta el sentit crític i l’educació
transversal mitjançant els valors evangèlics, com
ara: l’amor fratern, el respecte dels drets humans, la
llibertat, la justícia, la solidaritat, etc.
Aquest curs 2018-2019 el col·legi forma part de la
Fundació Educativa Santíssima Trinitat (FEST)
Considerem que l’escola és un complement de la
família que, des del carisma trinitari, creix superant les
dificultats, ajudant el més petit i el feble, respectant les
diferències i individualitats i vivint amb senzillesa.
Les dues parts (família i escola) han d’estar
d’acord en allò que és fonamental i treballar
corresponsablement. L’educació que impartim té
com a objectiu l’educació integral de l’alumnat. Cosa
que suposa educar tots els aspectes de la persona:
intel·lectuals, ètics i morals, a fi que descobreixin les
seves aptituds i limitacions i que, de manera gradual,
aprenguin a ser autònoms per poder desenvolupar
totes les seves capacitats.

Horari escolar
Infantil i primària, de 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a
17.00 h
1r i 2n ESO, de dl. a dj. de 8.00 a 13.00 h i de 15.00 a
17.00 h, dv. de 8.00 a 14.30 h
3r i 4t ESO, dl dm i dj de 8.00 a 13.00 h i de 15.00 a
17.00 h, dc i dv de 8.00 a 14.30 h

Servei d’acollida
De 8.00 a 9.00 h

Idiomes
Anglès des de P4 fins a 4t d’ESO. Francès al cicle
superior i a l’ESO com a matèria optativa. Programa
d’immersió lingüística

Activitats complementàries

(Activitats no curriculars de pagament)
• Infantil: Taller d’anglès i d’informàtica. Taller de
grafisme. Coneix Jesús. Aprenem a llegir. Hàbits.
Aprenem a pensar. Ludoteca. Taller de contes
• Primària: Taller d’anglès. Iniciació al Francès.
Taller de lectura i escriptura. Jocs matemàtics.
Taller de càlcul i problemes. Competència digital.
Experiments. Orff. Cantània. Hort. Escacs.
Apadrinament lector
• ESO: lectura de textos científics. Lectura en anglès,
castellà i català i socials. Orientació acadèmica i
professional

Equipaments
Aula de música, de psicomotricitat, d’informàtica,
de llengües i de tallers. Gimnàs. Laboratori. Sala
polivalent. Ludoteca. Biblioteca

Oferta educativa
2n cicle d’educació infantil. Educació primària. ESO
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09 Col·legi Jesús Maria

Zona d’escolarització 3/B

Menjador escolar

C. Lepant, 3 08917 Badalona
93 387 46 96
secretaria@jm-badalona.com
www.jm-badalona.com
Codi del centre: 08000827

Activitats extraescolars
Sortides culturals i excursions i colònies
Casal d’estiu
Lliure de barreres arquitectòniques

Característiques del centre
Som una escola religiosa arrelada a la cultura del
nostre temps i al nostre país, atenta a la realitat
social de l’entorn. Amb un ambient familiar i de
treball en equip, personalitzat, actiu, obert i
flexible que fomenta el gust per la feina ben feta
i el creixement personal de l’alumnat. Entenem
l’avaluació com un procés que comprèn tots els
aspectes: treball intel·lectual, creativitat, anàlisi
crítica, hàbits de treball i d’ordre. Domini de les noves
tecnologies. Fomentem les llengües estrangeres,
especialment l’anglès. Donem molta importància a la
relació entre la família i l’escola mitjançant un tracte
freqüent i cordial.

Horari escolar
Infantil i primària, de 9.00 a 13.00 h (dt. 12.00 h) i de
15.00 a 17.00 h
ESO, de 8.00 a 13.00 h (dt. 12.00 h) i de dl. a dj. de
15.00 a 17.00 h

Activitats complementàries

(Activitats no curriculars de pagament)
• Infantil: Taller d’anglès. Taller de música. Taller de
jocs en anglès. Taller de valors
• Primària: Taller de lectura, a tota la primària.
Informàtica a tota la primària. Taller de dansa,
1r i 2n. Taller de Jocs matemàtics, 3r. Speak and
games de 1r a 4t de primària. Taller de teatre 4t, 5è
i 6è de primària
• ESO: Informàtica. Lògica matemàtica. Expressió
oral en anglès

Servei d’acollida
De 8.00 a 9.00 h

Idiomes

Anglès de P3 a 4t d’ESO, amb auxiliars de conversa.
Francès de 5è de primària a 4t d’ESO

Equipaments
Aules d’informàtica, de tecnologia, de música
i d’audiovisuals. Wifi a tota l’escola. Pissarres
digitals a totes les aules. Laboratori. Capella. Sala de
psicomotricitat. Gran sala d’actes. Patis separats per
edats. Pistes poliesportives. Biblioteca.

Oferta educativa
2n cicle d’educació infantil. Educació primària. ESO
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10 Col·legi Montserrat

Zona d’escolarització 3

Menjador escolar cuina pròpia

C. Carles I, 9 08917 Badalona
93 388 00 45
a8000608@ xtec.cat
cmontserratbadalona.blogspot.com.es
Codi del centre: 08000608

Activitats extraescolars
Sortides culturals, excursions. Colònies
Casal d’estiu
Lliure de barreres arquitectòniques

Característiques del centre
Pluralisme ideològic, valors democràtics, coeducació
i escola laica són els principals punts del projecte
educatiu del nostre centre. La nostra línia
metodològica està encaminada a fomentar l’esperit,
la capacitat de discussió i de decisió, habilitar força
mitjans per poder atendre el màxim nombre de
cicles evolutius i de capacitats intel·lectuals, i la
importància en l’adquisició d’hàbits.

Activitats complementàries

(Activitats no curriculars de pagament)
• Infantil: Taller d’anglès. Taller de jocs didàctics.
Taller de música. Taller de racons
• Primària: Taller d’anglès. Taller d’expressió catalana.
Taller d’expressió anglesa. Taller d’expressió
castellana. Taller d’informàtica. Taller de càlcul
mental. Taller de comprensió catalana

Horari escolar
De 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a 17.00 h

Servei d’acollida
De 7.30 a 9.00 h

Idiomes
Anglès de P3 a 6è

Equipaments
Aula de psicomotricitat. Gimnàs. Biblioteca. Aules de
reforç escolar. Cuina pròpia

Oferta educativa
Llar d’infants. 2n cicle d’educació infantil. Educació
primària
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11 Col·legi Badalonès

Zona d’escolarització 4/B

Escola verda

C. Arbres, 17 (Secundària)
C. Mossèn Anton, 66-76 			
(Primària i Cicles Formatius de GM i GS)
C. Guifré, 214 (Infantil)
93 389 57 16
badalones@badalones.com
www.badalones.com
Codi del centre: 08000761

Menjador escolar. Cuina pròpia
Activitats extraescolars
Sortides culturals i excursions . Colònies (AMPA)
Casal d’estiu i Summer camp
Lliure de barreres arquitectòniques

Característiques del centre
Els nostres objectius prioritaris són: Posar en
el centre de l’aprenentatge l’alumne, potenciant
les seves destreses i habilitats. Proporcionar als
estudiants un entorn en què valors com l’esforç,
la solidaritat, la disciplina personal, la igualtat, el
respecte i la cura del medi ambient siguin presents
en totes les activitats per garantir un ensenyament
integral i de qualitat. Afavorir la relació oberta i
de cooperació amb les famílies i amb les entitats
culturals de l’entorn. Potenciar la comunicació entre
professors, pares i alumnes utilitzant la plataforma
educativa Clickedu. Aprofitar les noves tecnologies
per atendre millor la diversitat. Potenciar l’ús de
l’anglès com a llengua vehicular en l’escola des de
l’educació primària.
Certificat del Sistema de Gestió d’Escola Saludable.

Horari escolar
Infantil i primària, de 8.50 a 12.50 h i de 14.50 a
16.50 h
ESO, de 8.00 a 13.30 h i de 15.30 a 17.30 h
Batxillerat i cicles formatius, de 8.00 a 14.30 h

Activitats complementàries

Servei d’acollida

(Activitats no curriculars de pagament)
• Educació infantil: Taller dels llibres, Dance and play,
educació per la convivència, expressió corporal, joc
simbòlic, ambients (naturàlia, creativitat, calma)
• Educació primària: Fem un click, Calaix de lletres,
Fem una orquestra, Papers,colors, tisores,Racons,
Experimentem, Taller plàstica,Taller de creativitat/
Som emprenedors,Procediments lògics
• Taller de plàstica, Dance and play, laboratori i
informàtica en anglès. Activitat de piscina dins de
l’horari escolar a cicle mitjà i superior
• ESO: Taller de creativitat, fem de periodistes, taller
de llibres, club de lectura, treballem per projectes,
iniciació alemany, projecte eTwinning, projectes
d’aprenentatge i servei, procediments lògics, club
d’escacs. Preparació proves Cangur de matemàtiques,
robòtica, certificat Microsoft Office Specialist. Activitat
de piscina dins de l’horari escolar

De 7.30 a 9.00 h

Idiomes

Anglès des de P3. Francès a secundària. Preparació
per a les proves DELF de francès i B2, A1, A2, C1 i C2
d’anglès

Equipaments
Aules de música, de psicomotricitat, de reforç,
d’informàtica, de tecnologia i de plàstica. Gimnàs.
Pistes poliesportives. Laboratoris de biologia, física
i química. Aules amb pissarra digital, àudio i vídeo.
Wifi a tot el centre

Oferta educativa
2n cicle d’educació infantil. Educació primària. ESO.
Batxillerat. Cicles formatius de grau mitjà i de grau
superior, en modalitat ordinària i dual
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12 Escola Betúlia

Zona d’escolarització 4/B

Escola verda

C. Progrés, 41 08912 Badalona
93 399 68 07
betulia@escolabetulia.cat
www.escolabetulia.cat
Codi del centre: 08000967

Menjador escolar
Activitats extraescolars
Sortides culturals i excursions. Colònies
Casal d’estiu
Lliure de barreres arquitectòniques
(a infantil i primària)

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

Característiques del centre
L’Escola Betúlia és una escola d’una línia que té més de
50 anys i que es caracteritza per ser una escola plural,
propera als alumnes i a les seves famílies. Respectem
els diferents ritmes d’aprenentatge i les potencialitats
de cada alumne per aconseguir un bon rendiment
acadèmic.
Treballem amb diferents metodologies segons l’edat,
entre les quals destaquem ambients, racons, ludoteca,
padrinatge, experimentació, treball cooperatiu,
gamificació, projectes, xerrades i tallers, aprenentatge
i servei ... Des de l’escola es potencia la creativitat i
l’expressió artística, a través de l’art i especialment del
teatre al llarg de tota l’escolarització.
Promovem l’ús integral de les llengües i donem l’opció
a l’alumnat d’obtenir títols oficials en anglès, francès i
xinès. També volem destacar el treball en tecnologia i
robòtica, els projectes solidaris, el fet de ser escola verda
i la participació activa en la vida del barri i de la ciutat.
Formem en educació emocional i valors i tenim
programes per millorar la convivència i l’empatia
(Escolta’m i TEI). Busquem el benestar a l’escola i la
formació integral com a persones de tot l’alumnat.

Horari escolar
Infantil i primària, de 9.00 a 13.00 h i de 15.15 a
17.15 h
ESO, mateix horari, excepte alguns dies a les 8.00 i
divendres tarda festa (3r i 4t)

Servei d’acollida
De 7.45 a 9.00 h

Servei de permanència
De 17.15 a 18.00 h

Idiomes

Anglès a totes les etapes. Francès a partir de 5è EP.
Xinès de 3r EP a 2n ESO. Presentació a títols oficials
de francès, anglès i xinès

Activitats complementàries

Equipaments

(Activitats no curriculars de pagament)
• Infantil: psicomotricitat, taller d’expressió oral.
M’agrada llegir. Anem a l’hort i racó matemàtic
• Primària: M’agrada llegir, English in use!, teatre,
estratègies de càlcul. Taller d’expressió corporal. La
Nostra Escola (amb TeleBDN). Escacs, estratègies
lingüístiques. Parlem francès i parlem xinès
• ESO: Parlem francès. Parlem xinès. Publicitat i Com
comentar una obra d’art

Ludoteca, biblioteca i hort. Aules de projectes,
música, informàtica, plàstica i desdoblament. Taller
de tecnologia, laboratori, gimnàs, sala d’actes i
pati. Ús de tauletes, pissarres digitals, treball per
ambients i portàtils a l’aula
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13 Col·legi Cultural

Zona d’escolarització 4/B
Menjador escolar cuina pròpia

Pl. Barberà, 13 08911 Badalona
93 384 04 51
cultural@culturalbadalona.com
www.culturalbadalona.com
Codi del centre: 08000918

Activitats extraescolars
Sortides culturals i excursions. Colònies
Casal d’estiu

Característiques del centre
El nostre objectiu és proporcionar les eines
necessàries a cada alumne per poder aconseguir
una formació integral en la seva vessant personal
i social. La nostra finalitat és potenciar al màxim
l’assoliment de les competències bàsiques per
arribar a l’èxit acadèmic. Preparem els alumnes a
una participació activa en la vida social i cultural,
amb un sentit viu de diàleg i empatia. A partir
dels interessos dels nens i nenes volem afavorir
la màxima participació, implicació i consciència
d’aprenentatge, tot utilitzant eines TAC (Tecnologies
per a l’aprenentatge i el coneixement). Potenciem
l’agrupació flexible i el reforç educatiu personalitzat.
Disposem d’un Pla de convivència i mediació escolar.
El nostre equip de professors està molt sensibilitzat
amb la diversitat de l’alumnat. Oferim la possibilitat
de finalitzar els estudis amb el First Certificate.

Horari escolar
Infantil i Primària, de 9 a 12.30 h i de 15 a 17.30 h
ESO, de 8 a 13.15 h i de 15 a 17 h
Batxillerat, de 8 a 14.30 h i dues tardes de 16 a 18 h
Cicles formatius de grau mitjà i superior, de 15 a
21.15 h

Activitats complementàries

Servei d’acollida

(Activitats no curriculars de pagament)
• Educació infantil: Espai multilingüe, Racó de teatre,
Taller manipulatiu, Espai digital, Activa’t i curs de
natació
• Educació Primària: Espai multilingüe i de conversa,
Creació Digital i robòtica, Activa’t, Taller científic i
creatiu i Racó literari
• Educació Secundària: Taller literari (Català,
castellà i anglès), Taller de resolució de problemes
(Matemàtiques i C. Naturals), Programació
informàtica (Scratch), Taller d’història i ciències
socials, Espai creatiu i d’expressió plàstica

De 7.30 a 9 h i de 17.30 h a 18.30 h

Idiomes

Pla Integrat de Llengües Estrangeres amb matèries
no lingüístiques en llengua anglesa: Physical
Education, Arts&Crafts, Science i conversa amb
grups reduïts. Incorporació d’una segona llegua
estrangera a ESO i BTX: Francès i alemany.

Equipaments
Equipament digital a totes les aules. Aules
d’informàtica; armaris carregadors amb tauletes i
espai de robòtica. Aula de música, de psicomotricitat
i biblioteca. Gimnàs. Laboratori. Camps de bàsquet.
Hort escolar. Patis exteriors

Oferta educativa
2n cicle d’educació infantil. Educació Primària. ESO.
Batxillerat. Cicles formatius de grau mitjà i grau
superior. Curs d’accés grau superior (CAS)
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14 Col·legi Cultural Fluvià

Zona d’escolarització 4

Menjador escolar cuina pròpia

C. Fluvià, 64 08911 Badalona
93 464 07 31
a8001030@xtec.cat
www.xtec.cat/centres/a8001030
Codi del centre: 08001030

Activitats extraescolars
Sortides culturals i excursions. Colònies
Casal d’estiu
Lliure de barreres arquitectòniques

Característiques del centre
Som un centre d’una línia i estem adscrits al Col·legi
Cultural per continuar els estudis. El nostre model
educatiu és el d’escola innovadora, avançada i
adaptada als canvis constants de la societat del
segle XXI.
El nostre objectiu és proporcionar les eines
necessàries a cada alumne per poder aconseguir
una formació integral en la seva vessant personal
i social. La nostra finalitat és potenciar al màxim
l’assoliment de les competències bàsiques per
arribar a l’èxit acadèmic. Preparem els alumnes a
una participació activa en la vida social i cultural,
amb un sentit viu de diàleg i empatia. A partir
dels interessos dels nens i nenes, volem afavorir
la màxima participació, implicació i consciència
d’aprenentatge, tot utilitzant eines TAC (Tecnologies
per a l’aprenentatge i el coneixement).. Disposem
d’un Pla de convivència i mediació escolar. El nostre
equip de professors està molt sensibilitzat amb
la diversitat de l’alumnat, potenciant l’agrupació
flexible i el reforç educatiu personalitzat.

Horari escolar
De 8.45 a 12.15 h i de 14.45 a 17.15 h

Servei d’acollida
De 7.30 a 8.45 h i de 17.15 a 18.30 h

Idiomes
Pla integrat de llengües estrangeres, amb matèries
no lingüístiques en llengua anglesa: Physical
Education, Arts&Crafts, Science i conversa amb
grups reduïts

Activitats complementàries

Equipaments

(Activitats no curriculars de pagament)
• Infantil: Espai multilingüe, Taller d’experimentació,
Racó del teatre, Taller manipulatiu, Espai digital i de
robòtica, Activa’t i curset de natació
• Primària: Espai multilingüe i de conversa, Taller
manipulatiu i creatiu, Taller de creació digital i
robòtica, Taller científic, Activa’t i Racó literari

Equipament digital a totes les aules. Aula
d’informàtica. Armaris carregadors amb tauletes
i espai de robòtica. Aula de música. Aula de
psicomotricitat. Laboratori de llengües. Camp de
bàsquet. Hort escolar. Pati interior i exterior

Oferta educativa
2n cicle d’educació infantil. Educació primària
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15 Institució Cultural
Laietània

Zona d’escolarització 4/B

Menjador escolar i cuina pròpia

C. Saragossa, 18 08912 Badalona
93 388 14 47
a8001297@xtec.cat
www.laietania.net
codi centre 08001297

Activitats extraescolars
Sortides culturals i excursions. Colònies
Casal d’estiu

Característiques del centre
L’escola Laietània és un centre d’una sola línia,
amb més de 50 anys d’experiència, en què tots
ens coneixem i on l’equip educatiu i el personal no
docent té cura personalitzada de les necessitats
acadèmiques, emocionals i socials de l’alumnat i de
les seves famílies. Les nostres prioritats educatives
són oferir un ensenyament de qualitat tant a
nivell acadèmic com emocional, basant-nos en la
neurociència. Els nostres objectius són:
1. Ser una escola emocional.
2. Ser competents en la comprensió i expressió oral i
escrita de les llengües maternes (català/castellà).
3. Fomentar la immersió lingüística en llengua anglesa.
4. Aconseguir experiències educatives més vivencials.
5. Impulsar les matemàtiques aplicades.
6. Potenciar l’activitat física diària a l’escola.
7. Usar estratègies d’atenció a la diversitat en els
diferents nivells educatius.
A través del treball conjunt entre l’escola i la família
aconseguim desenvolupar els valors de l’autonomia,
la responsabilitat, el respecte, l’empatia, el treball
cooperatiu i l’assertivitat.

Horari escolar
Infantil i primària de 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a
17.30 h (divendres 17.00 h)
Secundària de 8.00 a 13.30 h / 15.15 a 17.30 h

Servei d’acollida
De 7.30 a 9.00 h i de 17.30 a 18.30 h (gratuït a P3, P4 i P5)

Idiomes

Anglès des de P3 en forma d’immersió. A primària i
secundària matèries en llengua anglesa: Physicals
education, Arts and craft, projecte Penfriend.
Colònies d’immersió en llengua anglesa a Primària.

Equipaments

Activitats complementàries

Patis infantils i primària-secundària diferenciats.
Aula de música, de desdoblaments, d’informàtica,
d’anglès, de tecnologia, de reforç i de llum.
Laboratoris de física, química i biologia. Gimnàs,
biblioteca, sala d’actes i cuina. Totes les aules
disposen d’ ordinador amb connexió a Internet,
projector, àudio, pissarres digitals, etc. A primària
disposem de tablets.

(Activitats no curriculars de pagament)
A l’escola treballem els següents projectes;
• EmoTània: Educació emocional a infantil, primària
i secundària
• EmoIoga: Ioga a infantil i primària, psicomotricitat a
infantil, i Mindfulness a totes les etapes
• EmoJunts: Apadrinament a infantil, primària i
secundària. Espais d’aprenentatge a infantil i primària.
• EmoActors: Teatre a primària i drama a secundària
• EmoKnowledge: English a infantil, Country
Explorer’s a primària i English Alive a secundària

Oferta educativa
Educació infantil. Educació primària. ESO. Batxillerat
(no concertat)
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16 Escola López Torrejón

Zona d’escolarització 4

Escola verda

C. Roger de Flor, 115-117-121 08912 Badalona
93 460 62 53
a8000979@xtec.cat
www.escolalopeztorrejon.cat
Codi del centre: 08000979

Menjador escolar
Activitats extraescolars
Sortides culturals i excursions. Colònies
Casal d’estiu
Lliure de barreres arquitectòniques

Característiques del centre
La nostra escola ofereix una atenció individualitzada
atenent a la diversitat de manera acurada. Som
escola d’una sola línia, la qual cosa ens permet
conèixer tot l’alumnat de manera singular.
Vetllem per una formació integral de les persones,
especialment, en la transmissió de valors. Oferim
atenció psicopedagògica i logopèdia al centre mateix.

Activitats complementàries

(Activitats no curriculars de pagament)
• Educació Infantil: Taller d’anglès, d’emocions,
d’experimentació, d’informàtica, de projectes i de
jocs lògics i de robòtica
• Educació Primària: Taller d’anglès, de francès, de
càlcul, d’informàtica, de biblioteca , de projectes,
d’escriptura i de robòtica

Horari escolar
De 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a 17.00 h

Servei d’acollida
De 7.45 a 9.00 h

Idiomes
Anglès a partir de P3 impartit per especialistes.
Immersió en aquesta llengua a les àrees de plàstica i
educació física. Francès al cicle superior

Equipaments
Centre totalment renovat durant el curs 2012-13.
Disposem d’àmplies aules, amb molta llum, totes
exteriors. Aula de psicomotricitat, d’informàtica i de
desdoblament. Menjador diferenciat entre infantil i
primària. Biblioteca.

Oferta educativa
2n cicle d’educació infantil. Educació primària.
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17 Col·legi Maristes 			
		 Champagnat

Zona d’escolarització 4/B

Menjador escolar cuina pròpia

C. Temple, 2-10 08911 Badalona (Infantil i primària)
C. Dos de maig, 67 08912 Badalona (Secundària i batxillerat)
93 384 21 54 (Infantil i primària)
93 389 56 50 (Secundària i batxillerat)
badalona@maristes.cat
http://champ.maristes.cat/
Codi del centre: 08000700

Activitats extraescolars
Sortides culturals i excursions. Colònies. Intercanvis
internacionals.
Casal de setembre, de Setmana Santa i d’estiu

Característiques del centre
Som una escola cristiana amb vocació d’educar
integralment tots els infants i els joves acompanyant-los
en el seu camí de creixement personal a l’estil marista.
Volem educar, juntament amb les famílies, per a la vida
des dels valors humans per tal de formar persones que
esdevinguin ciutadanes compromeses amb la societat.
Oferim una proposta educativa adaptada a les necessitats
del segle XXI, aplicant una metodologia activa basada
en l’experimentació, l’estudi, l’esforç, la recerca i el
pensament crític i creatiu. Treballem en xarxa amb la
resta d’escoles Maristes en un projecte d’innovació.
Fem dels projectes l’eina principal per desenvolupar les
capacitats i les múltiples intel·ligències dels nostres
alumnes: Projecte Amb tu (acollida i acompanyament a
l’inici de curs), Escacs a l’aula, Ambients d’aprenentatge,
Entrades relaxades, Pla lector, Pla de consum de
fruita, Aprenentatge de la lectoescriptura respectuós
amb el ritme d’aprenentatge, Apadrinament lector,
Projecte d’altes capacitats. Projecte #aquiproubulliyng,
Projecte europeu Erasmus+, Projecte de cinema,
Projecte d’aprenentatge i servei, Meeting Professionals:
orientació professional, Projecte de Programació i
Robòtica, Mediació, Interioritat, Pla de voluntariat,
Projecte de llengües estrangeres, Projecte d’estada
a l’empresa a l’estranger, Arts escèniques, Projecte
de participació de l’alumnat: delegats i Consell dels
Infants de Badalona. Participació en les proves Cangur.
Acompanyament individual.

Horari escolar
Infantil i primària, de 9.00 a 13.00 h i de 15.15 a 17.15 h
1r, 2n i 3r d’ESO, de 9.00 a 13.30 h i de 15.15 a 17.15 h
4t d’ESO de 8.00 a 13.30 h i de 15.15 a 17.15 h

Servei d’acollida
De 7.30 a 9.00 h
Casal de tarda: de 17.15 a 19.00 h

Idiomes
Anglès des de P3 a Batxillerat. Francès a l’ESO,
preparació per les proves del DELF. Projecte de llengües
estrangeres (AICLE) a infantil, primària i ESO. Auxiliars
de conversa nadius en llengua anglesa i francesa

Equipaments
Aules de música, de visual i plàstica, d’informàtica,
de tecnologia i d’autoaprenentatge de llengües
estrangeres. Gimnàs. Taller de tecnologia. Laboratoris
de química, de biologia i de robòtica. Biblioteca. Espai
especial. Hort. Sala d’actes i oratoris. Camps de
bàsquet i de futbol. Zona de joc infantil de fusta. Sorral

Activitats complementàries

(Activitats no curriculars de pagament)
• Infantil: Playtime, English Skills. Emociona’t.
Escacs. Taller de música. Psicomotricitat
• Primària: Robo-escacs. Apadrinament lector.
Sing and play. Music&Emotions. MaristSteps.
MaristChamp. Projectarium. Oral english. TIC-TAC.
Mil i una aventures. Visual Arts

Oferta educativa
2n cicle d’educació infantil. Educació primària. ESO.
Batxillerat (no concertat). Batxillerat dual
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18 Escola N. J. Praga

Zona d’escolarització 4/B

Menjador escolar amb cuina pròpia

C. Barcelona, 44
93 384 24 13
secretaria@escolanjpraga.com
www.escolanjpraga.com
Codi del centre: 08000578

Activitats extraescolars
Colònies escolars, sortides, viatge de 4t d’ESO
Casals d’estiu i de setembre

Característiques del centre

De 7.30 a 9.00 h i de 17.00 a 18.00 h

La nostra escola es defineix com a laica,
catalana i progressista, i alhora integradora i no
discriminatòria. Es mostra sempre respectuosa
amb totes les creences, cultures i ideologies en
el marc de la convivència democràtica buscant
contínuament la millora de la qualitat en els
ensenyaments i els serveis que proporciona a
l’alumnat.
Oferim un projecte que garanteix la continuïtat d’una
línia pedagògica durant tot el procés educatiu.
Ens centrem en l’adquisició de les competències
que permeten als alumnes créixer intel·lectualment
i professionalment aplicant a l’aula les noves
metodologies pedagògiques (aprenentatge cooperatiu,
treball per projectes, intel·ligències múltiples, rutines
de pensament), i utilitzem recursos innovadors com
Ludilletres i eMat. I sempre amb la intenció de mantenir
un alt nivell de resultats acadèmics.

Idiomes

Activitats complementàries

Horari escolar
Infantil i primària: de 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a
17.00 h
ESO: de 8.00 a 13.20 h i de 15.10 a 17.10 h

Servei d’acollida

Anglès des de P3 fins a 4t d’ESO i francès i italià
a l’ESO. Projecte GEP (Grup d’experimentació
plurilingüe)

(Activitats no curriculars de pagament)
• Educació infantil: Robòtica, joc heurístic, racons,
daisy, Robin and me, jclic
• Educació primària: Flauta,Discover,Llegim!,
Explorers, Word, Power point, ephoto, Moviediting,
Som Matemàtics!, quadern de bitácora, Speaking
• ESO: Robòtica-Scrach Reading, Speaking, Paraules i
sons, Social Science, Acentúa tu ortografía!, Castell
de mots, Calculem!, Oració composta, treballem el
text, El rincón de las letras

Equipaments
Aula de música, de psicomotricitat, d’informàtica i de
tecnologia. Gimnàs. Laboratori de química. Pissarres
digitals a totes les aules d’educació infantil, de
primària i d’ESO

Oferta educativa
2n cicle d’educació infantil. Educació primària. ESO
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19 Salesians Badalona

Zona d’escolarització 4/B

Menjador escolar cuina pròpia

C. Alfons XII, 111 08912 Badalona
93 387 72 54
secretaria.badalona@salesians.cat
https://www.facebook.com/SalesiansBadalona
http://badalona.salesians.cat
@salesiansBDN
Codi del centre: 08000499

Activitats extraescolars
Sortides culturals i excursions. Colònies
Casal d’estiu
Lliure de barreres arquitectòniques

Característiques del centre
Som una escola concertada, catalana i d’ideari
catòlic. Per sobre de tot hi ha està el vostre fill o filla.
Treballem incansablement perquè els alumnes
assoleixin els aprenentatges de les diferents
matèries i les actituds i els valors que els faran
ciutadans competents i bones persones. La nostra
escola s’obre a les 7.45 h i ofereix activitats i espai
de joc fins les 21.30 h. Al llarg del curs celebrem
diferents moments tradicionals i religiosos com la
Castanyada, el Nadal, etc. Igualment organitzem
diverses campanyes solidàries. El nostre claustre és
proper als alumnes i als pares, i posa molta atenció
en la diversitat de l’alumnat.
Estem immersos en un procés de renovació
pedagògica des de la praxis i la reflexió. Tenim el
suport de tablets a les aules d’infantil i primària i
implantant 1x1 ordinadors a l’ESO.
Participem en concursos de robòtica i altres
disciplines, en Projectes internacionals Erasmus, en
Projectes d’Aprenentetge per Servei, en el Pla de la
fruita i en el Pla bucodental.

Horari escolar
Infantil i primària, de 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a
17.00 h
ESO, de 8.00 a 13.35 h i de 15.05 a 17.05 h 		
(dl. dt. i dj.)

Servei d’acollida
De 7.45 a 8.45 h

Idiomes
Anglès des de P3 i francès optativa a l’ESO

Equipaments
Aules de música, de psicomotricitat, tecnologia
i robòtica, d’informàtica fixes i mòbils. 45 aules
multimèdia. Gimnàs. Teatre. Hort escolar. Laboratori.
Biblioteca. Altres aules polivalents. Patis molt amplis
i un gran menjador

Activitats complementàries

(Activitats no curriculars de pagament)
• Infantil: Move your fingers (P3), Clica (P4 i P5), Ens
movem (P3), Let’s Dance (P4 i P5), Hi havia una
vegada, Jugo amb els nombres i Hello
• Primària: Taller d’anglès (1r i 2n), Science (3r a 6è),
taller d’estratègies (2n i 4t), taller d’informàtica,
taller del número, taller d’expressió (1r, 2n, 5è i
6è), educació emocional (3r i 4t) i teatre (3r i 5è),
Let’s move (1r) i expressió musical (6è)
• ESO: Educació en valors, atenció en tutories

Oferta educativa
2n cicle d’educació infantil. Educació primària. ESO.
Cicles formatius de grau mitjà. Programa de formació
i inserció (PFI). Curs d’accés a grau mitjà (CAM).
2 Aules de suport intensiu per a l’escolarització
inclusiva (SIEI)
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20 Col·legi Sant Andreu

Zona d’escolarització 4/B

Menjador escolar cuina pròpia

C. Arnús, 16-18 Av. Martí Pujol, 40-50 08911 Badalona
93 384 23 52 / 93 384 77 10
col-standreu@xtec.cat
secretaria@standreu.org
www.standreu.org
Codi del centre: 08000517

Activitats extraescolars
Sortides culturals i excursions. Colònies.
Viatges d’estudis
Casal d’estiu
Lliure de barreres arquitectòniques

Característiques del centre
El Col·legi Sant Andreu és una escola cristiana
concertada des de P3 fins a 4t d’ESO i privada en
el batxillerat. Treballem l’estimulació primerenca,
les intel·ligències múltiples i les metodologies
actives com l’aprenentatge cooperatiu, els projectes
interdisciplinaris, les destreses i rutines de
pensament, Design thinking, treball per projectes,
aprenentatge basat en problemes (PBL), Design for
change, aprenentatge i servei, gamificació, robòtica,
hort escolar, Science Lab. Destaquem l’ús de les
tecnologies de la informació i la comunicació (aules
digitals) en tots els àmbits de l’escola; els projectes
solidaris, artístics i creatius; l’ús del català, castellà,
anglès i francès...
Donem a l’alumnat l’oportunitat de ser una persona
feliç i lliure, oberta i creativa, responsable
i compromesa, preparada per afrontar el futur.
Dispositius digitals: des d’infantil fins a 4t de
primària utilitzen les tauletes digitals a l’aula. A 5è i
6è de primària i a l’ESO les tauletes digitals personals
i al batxillerat ordinadors portàtils personals.

Horari escolar
Infantil i primària, de 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a
17.00 h
ESO, de dl. a dj. de 8.00 a 13.30 h i de 15.15 a 17.15 h,
dv. de 8.00 a 13.30 h
Batxillerat, de 8.00 a 14.30 h

Servei d’acollida
De 7.45 a 9.00 h

Idiomes
Anglès des d’educació infantil. Francès des de 3r
d’ESO com a 2a llengua estrangera

Equipaments

Activitats complementàries

Aula del segle XXI a educació infantil, aules obertes
a primària i ESO, aula de robòtica, aula de música,
d’informàtica, de psicomotricitat, d’optatives,
de dibuix i de tecnologia. Laboratoris. Les aules
estan dotades amb projectors i pissarres digitals.
Oratori. Estudi de ràdio. Menjador. Patis. Gimnàs.
Biblioteques

(Activitats no curriculars de pagament)
• Educació infantil: escacs, story time/bla bla bla,
psicomotricitat, ritmes i sons, atelier / robòtica
• Primària: animació lectora, mou-te, chess,
computers, BitLab, english drama, taekwondo,
emprenedoria, educació emocional i robòtica
• ESO: Reading comprehension, educació en valors,
taekwondo i musical

Oferta educativa
2n cicle d’educació infantil. Educació primària. ESO.
Batxillerat (no concertat). Aula de suport intensiu per
a l’escolarització inclusiva (SIEI)
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21 Escola Arrels-Blanquerna Zona d’escolarització 5/B
Menjador escolar

Av. Roma, 29-31 08915 Badalona
93 395 16 57
blanquerna@escolesarrels.com
www.escolesarrels.com
Codi del centre: 08001133

Activitats extraescolars
Sortides culturals i excursions. Colònies
Lliure de barreres arquitectòniques

Característiques del centre
Disposem d’Internet que dóna servei wifi a tota
l’escola. 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
llibres digitals. Comunicació amb les famílies i
l’alumnat mitjançant web, correu electrònic, intranet,
Facebook, Twitter i Youtube. Gabinet psicopedagògic
i revisió mèdica. Conferències pedagògiques per
als alumnes. Celebracions com la castanyada, Sta.
Cecília, festivals de Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi,
Sant Anastasi. Continuació dels estudis en acabar
l’ESO en centres amb acords.

Horari escolar
De 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a 17.00 h

Activitats complementàries

Servei d’acollida

(Activitats no curriculars de pagament)
• Projecte d’activació de la intel·ligència
• Noves tecnologies
• Expressió oral en anglès
• Estimulació lectora
• Taller de tauletes digitals
• Aprenentatge de xinès
• Investigació digital
• Resolució de problemes
• Jocs matemàtics

De 8.00 a 9.00 h

Idiomes
Anglès (infantil, primària i ESO). Alemany (ESO).
Xinès (infantil-primària)

Equipaments
Aula de música, de psicomotricitat, d’informàtica i de
plàstica. Totes estan equipades amb projectors fixos
i pantalles o pissarres digitals. Gimnàs. Sala d’actes.
Laboratori

Oferta educativa
Llar d’infants. 2n cicle d’educació infantil. Educació
primària. ESO
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22 Col·legi Boix

Zona d’escolarització 5/B

Menjador escolar

C. Rubió i Ors, 14-16 08915 Badalona
93 399 75 02
a8001029@xtec.cat
www.col·legiboix.com
Codi del centre: 08001029

Activitats extraescolars
Sortides culturals i excursions. Colònies
Casal d’estiu

Característiques del centre

Anglès des de P3. Francès a partir del cicle superior
de primària com a segona llengua estrangera

Som un centre d’una sola línia, cosa que ens
permet un seguiment molt més acurat del nostre
alumnat. L’activitat educativa es considera delegada
i col·laboradora, i no pas substitutòria de l’acció
educativa familiar. La nostra escola entén l’educació
com una responsabilitat comuna compartida amb
les famílies.
Oferim atenció a la diversitat: agrupaments
flexibles, desdoblaments, reforços dins i fora l’aula, i
seguiment personalitzat de l’alumnat.
Realitzem entrevistes i reunions periòdiques amb
les famílies. Assessorem i orientem l’alumnat d’ESO
sobre les sortides professionals o acadèmiques .
L’associació de mares i pares d’alumnes és
l’encarregada de promoure a l’escola la celebració de
les diferents festes i tradicions: Castanyada, Nadal,
Carnestoltes, Sant Jordi, festival de final de curs,
així com les graduacions d’infantil, de primària i de
secundària.
Aquest sector de la comunitat educativa té
representació en el Consell Escolar del Centre.

Equipaments

Activitats complementàries

Horari escolar
Infantil i primària: de 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a
17.00 h
ESO: de 8.00 a 13.00 i de 15.00 a 17.00 h

Servei d’acollida
De 7.45 a 9.00 h i de 17.00 a 18.30 h

Idiomes

(Activitats no curriculars de pagament)
• Infantil: El nostre amic l’ordinador: la informàtica
com a eina educativa. Anglès. L’aventura de llegir
i d’escriure. El nostre cos en moviment: treballem
la psicomotricitat. Cantem i ballem: Introducció al
llenguatge musical
• Primària i ESO: Les activitats complementàries
que oferim en aquestes etapes tenen com
a objectiu l’assoliment, l’enfortiment i la
millora de les competències bàsiques en les
àrees instrumentals: català, castellà, anglès i
matemàtiques

Aules de desdoblament, de música, de
psicomotricitat i d’informàtica. Gimnàs. Laboratori.
Taller de tecnologia. Biblioteca escolar. Sala d’usos
múltiples. Totes les aules ordinàries disposen
d’equips de projecció. Wifi a tota l’escola

Oferta educativa
2n cicle d’educació infantil. Educació primària. ESO.
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23 Escola Garbí Pere Vergés

Zona d’escolarització 5/B

Escola verda

Av. de les Palmeres, 5 Urbanització Mas Ram
08916 Badalona
93 395 43 11
badalona@escolesgarbi.cat
www.escolesgarbi.cat/badalona/
Codi del centre: 08000943

Menjador escolar amb cuina pròpia
Activitats extraescolars
Sortides culturals i excursions. Colònies
Casal d’estiu
Reutilització de llibres: a primària i a l’ESO

Característiques del centre

Servei d’acollida

A la Fundació Escoles Garbí formem els homes
del demà com a ciutadans proactius, capaços de
transformar la societat en què vivim, en un entorn
just, solidari i sostenible.
Els nostres alumnes, acompanyats per uns
educadors, que són referents en tot moment i, en un
entorn d’atenció personalitzada, aprenen a pensar,
sentir i estimar, amb una metodologia vivencial
d’aprenentatges i valors, la qual cosa els permet
liderar i desenvolupar el seu projecte vital, des dels
3 als 18 anys.
L’escola Garbí Pere Vergés s’estructura com una
ciutat ideal on tothom té els seus drets i deures a
acomplir. La ciutat actua com a motor i generador
d’una convivència basada en el respecte, la llibertat
i la responsabilitat.

A partir de les 7.30 h

Activitats complementàries

Horari escolar
Educació Infantil, Educació Primària i ESO,
de 8.30 a 16.30 h
Batxillerat de 8.00h a 15.00h

(Activitats no curriculars de pagament)
Vida social i “saber ser-saber estar”, plurilingüisme,
escola d’art, música i esport

Idiomes
Anglès des d’infantil 3 anys i francès i alemany a
l’ESO i batxillerat (matèries optatives)

Equipaments
Aules equipades amb sistema multimèdia, aula de
música i aula de creació audiovisual, aula d’educació
visual i plàstica. Laboratoris (tecnologia, física,
biologia). Accés Wifi a internet i dispositius de
connexió. Piscina exterior, pavelló esportiu, camps
de bàsquet i futbol de gespa artificial. Jardins

Oferta educativa
2n cicle d’educació infantil. Educació primària. ESO.
Batxillerat (no concertat)
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24 Escoles Minguella

Zona d’escolarització 6/B

Menjador escolar cuina pròpia

C. Santa Madrona, 75 08911 Badalona
93 464 50 90 / 93 389 22 87 Fax 93 384 29 13
escola@escolesminguella.org
secretaria@escolesminguella.org
www.escolesminguella.org
Codi del centre: 08001157

Activitats extraescolars
Sortides culturals i excursions. Colònies a primària
Casal d’estiu
Socialització de llibres
Lliure de barreres arquitectòniques

Característiques del centre
Centre educatiu fundat l’any 1940 per Joaquima
Minguella al servei de l’ensenyament a Badalona. Amb
una llarga experiència ha mantingut, des dels inicis, la
seva identitat com a escola catalana compromesa en
la formació integral del nois i noies perquè esdevinguin
persones felices, amb un bon autoconeixement, capaces
de desenvolupar una identitat pròpia, autònomes, lliures,
amb els valors humans ben integrats, compromeses
amb els altres i amb la millora del seu entorn, amb
sensibilitat cap al mediambient, i disposades a col·laborar
en la construcció d’un món més sostenible, just i solidari.
Amb una pedagogia activa, l’alumne és el protagonista
del seu procés d’aprenentatge i es prepara mitjançant
l’esforç, l’afany de superació, la llibertat i l’actuació
responsable. Es fomenta l’aprenentatge competencial a
través del treball cooperatiu i la intel·ligència emocional.
Es reforça l’aprenentatge de la llengua anglesa amb
auxiliars de conversa nadius, impartint continguts en
anglès en un gran nombre de projectes. Es potencia
l’expressió artística a través d’activitats relacionades
amb la plàstica, la música i el teatre. L’estreta col·laboració
família-escola es fonamental per a l’èxit educatiu, per això
es promou la participació de les famílies en les activitats
escolars.

Horari escolar
Infantil i primària de 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a 17.00 h
ESO dl. i dc. de 8.30 a 13.00 h i de 15.00 a 17.00 h, dt.
i dj. de 8.00 a 13.00 h i de 15.00 a 17.00 h.
Dv. de 8.00 a 14.00 h (una tarda no lectiva)

Servei d’acollida
De 8.00 a 9.00 h

Idiomes
Anglès des de P3 i francès des de 1r d’ESO. S’imparteixen
continguts en llengua anglesa en diverses àrees
del currículum. Auxiliars de conversa nadius/es en
llengua anglesa en totes les etapes educatives. Centre
Examinador núm. 4462 del Trinity College London.

Activitats complementàries

(Activitats no curriculars de pagament)
• Infantil: Taller d’Expressió Artística. Taller
d’Expressió Corporal. Playful English
• Primària: Cant Coral. Crafts Workshop. Educació
emocional. Espai Digital. Hort. Jocs matemàtics.
Natació. Robotics. Speaking. Taller d’expressió
oral i escrita. Taller de lectura i expressió. Teatre.
Tècniques d’estudi
• ESO: Jocs Matemàtics. Oratòria. Robotics. Speaking.
Taller d’estadística

Equipaments
Aules d’Educació Infantil reformades, molt
espaioses i amb llum natural. Ampliació del edifici
amb el Pati del Llimoner. Aules de música, de
plàstica, de psicomotricitat i d’informàtica. Taller de
tecnologia. Laboratoris. Sala multifuncional: gimnàs,
conferències i teatre. Pissarra digital interactiva a
totes les aules. Zona Wifi a primària i ESO

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