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Escola verda 

Menjador escolar

Activitats extraescolars

Sortides culturals i excursions. Colònies

Casal d’estiu

Socialització de llibres

C. Pau Picasso, 28-32    08917 Badalona

93 398 27 11

a8036147@xtec.cat

www.escolapaupicasso.com

Codi del centre: 08036147

Zona d’escolarització 3

Horari escolar
De 9.00 a 12.30 h i de 15.00 a 16.30 h

Servei d’acollida 
De 8.00 a 9.00 h

Idiomes 
Anglès des de P4

Equipaments
Aules de música, de psicomotricitat, de ciències, 
d’anglès i d’informàtica. Biblioteca. Teatre. Gimnàs. 
Pati amb rocòdrom. Hort escolar. Tenim pissarres 
digitals a totes les aules. Espais de joc simbòlic-
ludoteca

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

AMPA 
Organitza les activitats extraescolars. Col·labora en 
les diverses activitats i festes de l’escola. Promou 
xerrades per a les famílies.

https://escolapaupicasso.com/ampa/
ampapaupicasso1@hotmail.com

Característiques del centre
Fonamentem la nostra acció educativa en una 
formació integral de la persona. Volem despertar 
l’interès dels nostres alumnes, així com la seva 
autonomia, la creativitat i el sentit crític. Som 
una escola amb un equip consolidat i estable 
que procurem formar-nos i adaptar-nos de forma 
continuada. Treballem les competències bàsiques i 
els diferents tipus d’intel·ligències perquè els nens i 
les nenes puguin afrontar millor el futur.

Fem projectes d’aprenentatge sobre aspectes 
d’interès per als alumnes; racons autònoms 
d’aprenentatge amb activitats manipulatives, 
autònomes, en grups reduïts, amb activitats 
adaptades a l’edat i a les capacitats, etc. activitats 
manipulatives per treballar l’àrea de medi, 
experimentació a l’aula de ciències i a l’hort ; 
iniciació a la robòtica a partir del projecte Lego Wedo; 
activitats de treball cooperatiu; música des de P3.

Pla de suport a la lectura amb mitja hora diària de 
lectura individual, padrins lectors, biblioteques 
d’aula, reforç individual, pares explicant contes, 
tertúlies literàries, recomanacions de llibres, 
lectures en veu alta, entre altres  activitats.

Projectes singulars
•	Aprenentatge dels escacs
•	Hort escolar i experiments
•	Innovamat i dominar l’ortografia
•	Apadrinament lector i suport a la lectura
•	Robòtica educativa a educació primària
•	Disseny 3D
•	Cultura emprenedora a l’escola.
•	Espectacles preparats pels alumnes (racó artístic)
•	Setmana de jocs de pati
•	Activitats amb l’entorn: esportives, artístiques, 

socials, etc
•	Coordinació amb l’escola bressol i l’institut
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