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Salesians Badalona com a Escola Salesiana eduquem 
a partir de l’acollida incondicional i l’acompanyament 
personalitzat, una persona que sigui capaç de 
dissenyar un projecte de vida que l’ajudi a esdevenir 
un agent social transformador mitjançant el treball de 
dotze competències imprescindibles per tal d’encarar 
amb èxit els reptes del segle XXI.

Perfil
competencial



SECUNDÀRIA

PRIMÀRIA

INFANTIL

FORMACIÓ

PROFESSIONAL

L’etapa dels més petits 
de l’escola: experimentar, 
manipular, somiar, jugar, 
equivocar-se i rectificar, 
imaginar, descobrir…

La darrera etapa obligatòria, 
on descobrim qui som i qui 
volem ser, quins són els 
nostres valors i quines les 
nostres habilitats.

Continuem formant a 
l’alumnat no només en valors 
sinó professionalment tant 
en els nostres PFI’s com en 
els tres graus de cicle mig que 
oferim.

Una etapa plena de vitalitat, 
creixement i canvis; on la 
il·lusió per descobrir el món 
en què vivim els portarà 
a desenvolupar projectes 
i aprenentatges que els 
prepararà per a la vida.



innovació
educativa

L’EDUCACIÓ EMOCIONAL
Desenvolupa competències que 
permetin a l’alumne prendre 
consciència de les seves emocions i 
desenvoluparles.

LES NOVES TECNOLOGIES
Per potenciar i complementar
els aprenentatges.

EL TREBALL PER 
AMBIENTS I PROJECTES
L’alumnat és protagonista i 
responsable del propi aprenentatge. 
Opció per l’actualització educativa.

EL PLURILINGÜISME
El català, castellà i anglès estan 
presents en el dia a dia de l’escola i 
les seves activitats.

EL TREBALL COOPERATIU
Aquesta estrategia educativa
és transversal a tota l’escola.



El Centre Juvenil Som-hi tots! és un
espai de Salesians Badalona que funciona els 
dissabtes i que seguint el Projecte Educatiu Salesià 
de treball en el lleure, acompaña infants, adolescents 
i joves en el seu procés de creixement personal. En un 
ambient festiu i alegre.

Centre 
juvenil
Som-hi 

Tots!

L’escola té una llarga tradició en l’impuls de les 
activitats teatrals i el treball de l’expressió artística: 
musicals, obres de teatre, festivals,… A més contem 
amb unes excel·lents instal·lacions i un teatre 
reformat. És també històric el grup de Teatre Gris, molt 
lligat a l’Obra Salesiana de Badalona.

Teatre

El Casal d’Estiu és un servei de treball educatiu en 
el lleure que s’ofereix durant el mes de juliol i que 
organitza l’escola per a tots aquells infants i joves que 
vulguin. Alegria, treball en valors, companyerisme i
convivència, activitats lúdiques i formació humana 
són els eixos que el configuren.

Casal 
d’estiu

L’Obra Salesiana de Badalona ofereix, a aquells 
que vulguin, un espai de trobada per aprofundir i 
reflexionar, en un ambient distès i divertit, entorn 
la nostra fe cristiana. Destaca la preparació per la 
Primera Comunió, els Grups Amics (entre 11 i 14 anys) 
i els Grups de Joves.

Educació 
en la fe

Som més que una escola





Com a Escola Salesiana, l’Educació Infantil inclou 
quelcom més que continguts curriculars. Posem especial 
atenció en el desenvolupament integral dels nens i les 

nenes. Els infants se senten feliços i estimats. 

Infantil





L’Educació Primària prepara als alumnes perquè siguin 
protagonistes del seu procés d’aprenentatge. Els ensenyem 

a pensar i a interrelacionar els continguts, promovem 
l’adquisició d’hàbits i valors, fomentem la creativitat i les 

ganes d’aprendre amb metodologies actives.

Primària





A l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) seguim 
descobrint qui som i qui volem ser, quins són els nostres 
valors i quines les nostres habilitats per a integrar-nos 
dins de la societat tot preparant-nos per a continuar el 

nostre procés formatiu a l’etapa postobligatòria.

Secundària





La FP són els estudis o aprenentatges que estan 
encaminats a la inserció laboral. És un sistema formatiu 
caracteritzat per la seva vessant pràctica i inserció en el 

món de l’empresa. Formem bons professionals, competents 
des de l’àmbit tècnic i des dels valors humans.

Formació Professional



El servei de Suport Intensiu d’Escolarització Inclusiva 
(SIEI) atén alumnes des de P3 fins 4t d’ESO, 
assignats pel Departament d’Educació/EAP. Els 
alumnes combinen, de manera adaptada a les seves 
necessitats, activitats i aprenentatges a l’aula amb tots 
els seus companys i activitats en grup reduït.

SIEI

El Servei d’Atenció Psicopedagògica (SAPP) compta 
amb un equip professional de psicopedagogs i psicòlegs. 
La seva funció és acompanyar i fer seguiment de 
l’evolució emocional i d’aprenentatge de tot l’alumnat. 
L’assessorament a famílies i mestres i la coordinació 
amb serveis externs són tasques prioritàries.

SAPP

El Departament d’Animació Pastoral de l’escola vetlla 
perquè el nostre projecte es fonamenti en els valors 
de l’Evangeli i es transmetin amb l’estil salesià de 
senzillesa, amabilitat i alegria propis de Don Bosco, el 
nostre fundador. Sempre des d’una proposta respectuosa 
amb els pensaments i creences de cada persona.

Dep. de 
Pastoral

L’escola treballa i col·labora amb les famílies en el 
procés formatiu dels nostres alumnes. Busquem fer-
les partíceps de la vida de l’escola i compartir la tasca 
educativa. Comptem amb una AFA molt compromesa, 
amb Delegats de classe, una escola de famílies i 
propostes que es van desenvolupant durant el curs.

Famílies

Una escola inclusiva que acompanya amb estil salesià



Salesians Badalona ofereix un ampli ventall de serveis que 
complementen la seva oferta educativa i s’integren en el 

seu Projecte Educatiu. És una oferta de qualitat que abarca 
diversos interessos i aprenentatges del nostre alumnat, així 
com el fet de permetre ampliar l’horari d’estança a l’escola.

Serveis





Els nostres patis, camps d’esport i instal·lacions són 
expressió d’un gran nombre d’alumnes que practiquen 

esport i altres activitats, sempre acompanyats pels seus 
monitors i entrenadors. Futbol, bàsquet, anglès, balls 

moderns, robòtica,... són activitats d’èxit.

Extraescolars



El menjador és un servei integrat en el projecte educatiu de 
l’Escola, amb un servei de cuina pròpia, amb l’elaboració diària 
del menú i amb un equip d’educadores i educadors seleccionats 
pel centre. Volem que els nostres alumnes assoleixin uns hàbits 
saludables en la seva alimentació i gaudeixin d’un espai alegre.

Menjador



Es tracta d’un servei educatiu de matí i tarda on
els nostres alumnes están atesos per un equip de
monitors i on realitzen diverses activitats
lúdiques i formatives. És un espai pensat també per
facilitar la conciliació familiar i laboral de les
famílies que ho necessitin.

Servei 
d’acollida



Més informació a 
badalona.salesians.cat

C/ Alfons XII, 111. 
08912 Badalona

93 387 72 54

SALESIANS BADALONA
La nostra escola té com a missió oferir una educació integral de qualitat, basada en els valors 
de l’Evangeli i el sistema educatiu de Don Bosco.

És oberta, inclusiva i popular, compromesa en la millora contínua.

Prestem especial atenció al desenvolupament de les competències físiques, cognitives, 
afectives i espirituals, des de programes i metodologies actives.


