
  

ESCOLA PAU 

C. Pau Picasso, 28-32 
08917   -  Badalona  -  93 398 27 11

a8036147@xtec.cat

www.escolapaupicasso.com

Equipaments
Aules de Música, de Psicomotricitat, de Ciències, d'Anglès 
i d'Informàtica. Biblioteca. Teatre. Gimnàs. Pati amb 
rocòdrom. Hort escolar. Tenim pissarres o panells digitals 
a totes les aules. Espais de joc simbòlic-ludoteca.

ESCOLA PAU 

Educació Infantil i Primària
Serveis
* Menjador escolar
* Activitats extraescolars
* Servei d'acollida 
matinal (8 a 9h)
* Casal d’estiu i vacances
* Socialització de llibres
* Assessorament 
psicopedagògic (EAP)

Portes obertes, 
Cita prèvia telefònica
(9 a 14h i de 15 a 16,30h)



  

Característiques
 Educació integral. Volem despertar 

l’interès dels nostres alumnes, així com 
la seva autonomia, l'esforç, la creativitat 
i el sentit crític.

 
 Treballem les competències bàsiques i 

els diferents tipus d’intel·ligències 
perquè puguin afrontar millor el futur.

 Atenció individualitzada. Procurem el 
desenvolupament de cada un d'ells 
adaptant la nostra tasca a les seves 
necessitats. 

 Per nosaltres és prioritari educar en 
valors com la responsabilitat, l'esforç, la 
justícia, la convivència, la solidaritat i el 
respecte. 

 Som una escola amb un equip consolidat i 
estable que procurem formar-nos i 
adaptar-nos de forma continuada.

Projectes
 Fem projectes d’aprenentatge sobre aspectes d’interès 

per als alumnes. 
 Racons i espais autònoms d’aprenentatge amb 

activitats manipulatives. 
 Escola de Transformació digital: robòtica, disseny i 

impressió 3D,  programació. 
 Mètode de Matemàtiques Innovamat.
 Mètode Dominar l'ortografia.
 Cultura emprenedora a l'escola (cooperatives).
 Aprenentatge dels escacs.
 Escola verda.
 Activitats de treball cooperatiu.
 Música des de P3 i Anglès des de P4 amb especialista.
 Activitats manipulatives per treballar l’àrea de Medi, 

experimentació a l’aula de ciències i a l’hort.
 Pla de suport a la lectura amb: mitja hora diària de 

lectura individual, padrins lectors, biblioteques 
d’aula, reforç individual, tertúlies literàries, 
recomanacions de llibres.

 Sortides culturals, festes i excursions. Colònies. 
 Assemblea de delegats.
 Coordinació amb l'escola bressol i l'institut.
 Campanya de consum de fruita a l'escola.
 Programa de Salut Infantil.
 Educació emocional. Paralimpíades. El Racó Artístic.
 Erasmus per conversa en Anglès.
 Participem en la Trobada de danses, Cantània, 

activitats esportives, etc.
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