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Menjador escolar amb cuina pròpia

Activitats extraescolars

Sortides culturals i excursions

Casal d’estiu 

Socialització de llibres

Av. Marquès de Mont-roig, 178    08918 Badalona

T/ Fax 93 397 61 50

a8033857@xtec.cat

www.xtec.net/centre/a8033857

Codi del centre: 08033857

Horari escolar
Infantil de 9.00 a 12.00 h i de 15.00 a 17.00 h 
Primària de 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a 17.00 h

Servei d’acollida 
L’alumnat d’infantil amb germans a primària de  
12.00 a 13.00 h

Idiomes 
Anglès a partir de 1r de primària

Equipaments
Aula de música, aula d’anglès, 2 aula d’informàtica.
Pissarres digitals interactives a totes les aules. 
Aula informàtica per editar històries digitals. Aules 
de suport per treballar en petit grup l’atenció 
individualitzada i per fer desdoblaments. Biblioteca 
a l’aula. Jocs infantils al pati de parvulari. Gimnàs i 
vestuaris. 2 pistes de futbol i pista de bàsquet 

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

AMPA 
Associació de mares i pares de l’Escola Baldomer 
Solà

Característiques del centre
Treballem per una escola participativa en la qual tots 
els sectors (famílies, mestres, alumnes, personal no 
docent...) es trobin inclosos.

Volem donar resposta a les necessitats del nostre 
alumnat vetllant per la seva incorporació al món que 
l’envolta. Som una escola participativa, inclusiva i 
oberta al barri. Es valora i potencia el respecte, el 
pluralisme, la tolerància, la solidaritat, la diversitat i 
la igualtat home-dona.

Integrem l’ús de les tecnologies de l’aprenentatge i 
del coneixement (TAC) a l’escola des de P3 fins a 6è. 
Totes les aules tenen pissarra digital interactiva com 
una eina més d’aprenentatge i portàtils per treballar 
individualment o en petit grup. Treballem per ser una 
escola oberta als pares, al barri i a l’entorn. A través 
de la celebració de les festes populars apropem 
al nostre alumnat a les  tradicions de la cultura 
catalana.

Projectes singulars
•	Projecte Trobadors (històries digitals), en 

col·laboració amb la UAB (programa Shere Rom)
•	 Programa treballar els valors a través de l’art i 

dirigit per artistes professionals (MUS-E )
•	Ús de noves tecnologies aplicades a diferents 

àrees curriculars
•	Apadrinament lector
•	Badasport 
•	Trobada de nens dansaires de Badalona
•	Pla educatiu d’entorn 
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