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PERFIL COMPETENCIAL 
DE SORTIDA DELS 

NOSTRES ALUMNES
Treballarem amb il·lusió perquè el vostre fill o la vostra filla 

sigui una persona...
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BENVINGUTS a Salesians Badalona. En primer lloc us volem agrair la 
CONFIANÇA que heu dipositat en nosaltres interessant-vos per allò que més 
us importa: la formació del vostre fill/a. Ens agradaria assumir el repte de la 
seva educació i us oferim el nostre Projecte Educatiu. Des d’ara ens agradaria 
que us consideréssiu part viva de la nostra Comunitat Educativa.

Us fem arribar a través d’aquest petit dossier algunes informacions concretes 
que us poden ajudar a entendre millor el tarannà de la nostra escola.

Desitjant conèixer-vos més, per anar fent possible una comunitat educativa 
ben cohesionada, us donem la benvinguda en nom de tota l’escola. Tots som 
una gran família!

SALUTACIÓ DEL TITULAR

Salvador Ramos
Titular de l’Escola

CARÀCTER PROPI
UNA ESCOLA OBERTA I DE QUALITAT
Popular, oberta, activa, de qualitat, encarnada a la nostra ciutat de Badalona, 
que des de la diversitat cerca una educació integral per mitjà de l’activitat 
acadèmica i activitats extracurriculars.

D’EDUCACIÓ CRISTIANA
Una educació que promou el ple desenvolupament dels alumnes d’acord amb 
una concepció cristiana de la persona, la vida i el món, tal com ho expressa el 
caràcter propi i sempre des del respecte a les opcions personals.

AMB UNA COMUNITAT EDUCATIVA,
Compartim un mateix projecte professors/es, famílies, alumnes i personal no 
docent. I ens hi impliquem corresponsablement.

SENSE AFANY DE LUCRE
Ens acollim al règim de Concerts educatius 
amb la Generalitat de Catalunya, per tal de ser 
una escola assequible a tothom i evitar tota 
discriminació per motius econòmics.

AMB L’ESTIL EDUCATIU SALESIÀ
Volem potenciar la relació personal, la presència 
activa, el recurs a la raó, l’afecte i la dimensió 
transcendent, segons l’esperit de Sant Joan 
Bosco, fundador dels salesians.

Salesians Badalona és:
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INFORMACIÓ GENERAL
Sobre el finançament de l’Escola.

D’acord amb l’ideari propi del centre, la institució titular té la ferma voluntat 
d’aconseguir que l’escola es mantingui oberta a tothom que vulgui participar 
del nostre Projecte Educatiu.

Per aquest motiu el centre escolar sol·licita el concert educatiu i altres 
finançaments públics que l’administració ofereixi. Tot i que desitgem que la 
gratuïtat sigui total, les etapes concertades necessiten encara de l’aportació 
de les famílies en forma de quota mensual perquè el concert de la Generalitat 
és clarament insuficient.

És important que els nous pares i mares en sigueu conscients. Necessitem 
el vostre compromís per poder mantenir una escola de qualitat en totes les 
seves dimensions.

Del finançament i de la gestió econòmica de l’escola, el Titular n’informa 
regularment al Consell Escolar, que cada any aprova el pressupost de l’any en 
curs, el balanç de l’any anterior i les aportacions de les famílies.

Servei d’Assessorament Psicopedagògic (SAPP).

L’Escola disposa d’un departament d’orientació psicopedagògic amb 
especialistes en psicologia. Les seves funcions principals són:

• Fer seguiment dels processos d’aprenentatge de l’alumnat i detectar 
necessitats escolars o emocionals.

• Coordinar l’atenció dels alumnes amb dificultats d’aprenentatge, 
assessorant a tutors i famílies. Si cal, realitzar proves diagnòstiques 
o tractaments específics relacionats amb aspectes acadèmics o 
emocionals en l’àmbit escolar i orientar a la família a serveis externs 
especialitzats. 

• Coordinar la SIEI (Suport intensiu per a l’Escolarització Inclusiva) de 
Primària i la de Secundària.

• Assessorar a les famílies que sol·licitin orientació psicològica en 
consultes concretes sobre el desenvolupament del seu fill/a.
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Servei de Menjador Escolar.

El servei de menjador gaudeix de cuina pròpia. Tots els aliments són preparats 
a les instal·lacions de l’escola. Una empresa especialitzada (Sodexo) gestiona 
aquest servei i l’administració controla tots els aspectes sanitaris, i altres, 
que estableix la normativa. Així mateix, l’Escola supervisa regularment tot el 
servei i monitoratge.

Cada grup d’infants té uns monitors/es de referència. Tots ells formen l’equip 
d’educadors i educadores del menjador que revisa i millora de forma continuada 
la seva tasca i assistència als alumnes durant les dues hores del servei.

Hi ha tot un projecte d’activitats lúdiques i educatives: tallers, jocs, espai de 
lectura...

Acollida matinal.

Tots els dies de 7.45h i fins a les 8:45h hi haurà acollida matinal per als 
infants d’EI i EP entrant per la porta d’Infantil del carrer Rep Argentina. A 
partir de les 8.45h els nens de P3, P4 i P5 que arribin hauran d’esperar que 
s’obrin les portes a les 9.00h. En aquest espai també es realitzen activitats 
lúdiques i de caràcter educatiu.

Permanència tarda.

A partir d’aquests curs s’ofereix el servei de permanència tarda. Els nens i 
nenes d’Infantil podran quedar-se a l’escola realitzant activitats lúdiques sota 
la supervisió del nostre equip de monitors. Aquest servei será de 17.00 hores 
a 18.15 hores.

Horaris d’entrades i sortides del curs 2022/23.

Horaris 2022/2023

ETAPES
MATINS TARDES

ENTRADA SORTIDA ENTRADA SORTIDA

Infantil 9:00 13:00 15:00 17:00

Primària 9:00 13:00 15:00 17:00

Secundària 8:10 13:35 15:05* 17:05*
(*) Dimecres i divendres tarda no hi ha classe.
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Activitats extraescolars curs 2022/2023.

Activitats extrarescolars 

P3 P4 P5 PRIMÀRIA ESO

Judo

Escola d’Anglès

Escola de bàsquet

Bàsquet

Escola de futbol

Futbol

Balls moderns

Robòtica

Inici del curs 2022-2023.

El nou curs escolar, seguint les indicacions del Departament d’Educació, 
comença en dies diferents segons l’etapa. Els serveis d’acollida matinal, 
permanència de la tarda (per Educació Infantil) i menjador estaran en 
funcionament des del primer dia de classe.

• De P4 a 6è d’EP el dilluns 5 de setembre a les 9.00 h i amb el seu horari 
habitual de matí i tarda. (Us informarem dels possibles canvis depenent 
de les indicacions del Departament d’Educació).

• Per aquelles famílies que tindreu un fill/a a P3, els infants faran un període 
d’adaptació durant els primers dies que s’explicarà a la reunió de famílies 
del dia 30 de juny.

• L’alumnat de l’ESO començarà les classes el dilluns 7 de setembre a les
• 8.10 hores. 
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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 la vida.

LA NOSTRA OFERTA



Més informació a 
badalona.salesians.cat

C/ Alfons XII, 111. 
08912 Badalona

93 387 72 54

ALGUNES DATES A TENER PRESENTS.

1. REUNIONS DE PARES I MARES.
• ALUMNES D’INFANTIL (P3). Dijous 30 de juny a les 17.15 hores.
• ALUMNES D’INFANTIL (P3, P4 i P5). Dimecres 2 de setembre a les 17.15 hores.

2. VENDA DE LLIBRES. El centre us ofereix una manera àgil i còmoda d’adquirir els llibres de text comprant-los on line. Mireu la nostra pàgina web. 

3. INICI DEL CURS 2022-2023. Les classes començaran el dilluns 5 de setembre a les 9.00 hores i amb el seu horari habitual de matí i tarda (de P4 a 
6è de Primària). L’alumnat de l’ESO començarà les classes el dilluns 7 de setembre a les 8.10 hores. L’horari d’adaptació de P3 durant els primers dies 
s’explicarà a la reunió de famílies del dia 30 de juny.


