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L’Escola Betúlia és un centre privat concertat amb més de 50 anys d’història.
Situada al barri Progrés de Badalona.

Som una escola catalana d’una sola línia, propera, on el centre del Projecte
Educatiu és el nostre alumnat. El professorat, famílies i tota la comunitat
educativa vetllem pel desenvolupament integral dels infants i joves i pel seu
benestar emocional per tal que arribin a ser ciutadans compromesos, crítics i
lliures.

L’objectiu és que el nostre alumnat acabi la seva formació obligatòria amb un
alt nivell competencial, respectant el ritme d’aprenentatge i les
característiques de cada individu. Alhora, acompanyem els nostres alumnes en
el seu creixement com a persones resilients, assertives, solidàries, positives i 
 que es puguin desenvolupar en un món divers i canviant.

Educar un nen no és fer-li aprendre alguna cosa que no sabia, sinó fer d’ell algú que no
existia. John Ruskin

L’educació és l’arma més poderosa que pots usar per canviar el món. Nelson Mandela

Educar és un art difícil i delicat, integrat per una mica de ciència, molt d’amor i molta
paciència. Gaston Courtois

 
 

L’equip directiu, l’equip de mestres, el
Consell Escolar i l’AMPA treballen
conjuntament per aconseguir un

objectiu comú: l’educació integral de
l’alumne. 

 
 
 
 

 L’AMPA és qui programa activitats
extraescolars amb suggeriments i

idees aportades per l’equip directiu i
l’equip de mestres.

 
 
 
 

L’Escola Betúlia es proposa
aconseguir dels seus alumnes uns
objectius amplis tant en el camp

intel·lectual com en el camp
sociocultural.

 
 
 
 

El projecte de menjador també forma
part de l'educació del nostre alumnat

i pretén afavorir l'autonomia, la
relació social i generar espais de

benestar emocional. 
 



IDENTITAT
ESCOLA BETÚLIA

   Envoltada de turons verds.
      Com a escola verda
         tenim un compromís.

  
El verd ens vincula al 
 nostre entorn i a la 

 vegada transmet 
   el respecte cap 

a la natura. 

La saviesa. 
La recerca del saber. 
L'aprenentatge a través de
la descoberta. 

L'enginy!

El groc ens recorda 
la importància d'aprendre, 
no només dels encerts sinó
també dels errors. 

Situada a 
tocar de mar. 
Quan bufa marinada
sentim la seva olor.  

Les nostres vides i les nostres
tradicions estan absolutament
marcades pel mar. 

ELS NOSTRES 3 COLORS

GROC

VERD

BLAU

CADA COLOR TÉ 
UN SIGNIFICAT
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ELS  3 COLORS DE 
L'ESCOLA BETÚLIA  

SÓN ELS EIXOS
TRANSVERSALS QUE

DEFINEIXEN ELS 
5 GRANS PILARS 

DEL NOSTRE PROJECTE
EDUCATIU

 

ESCOLA BETÚLIA

ECO-VERDA

ELS NOSTRES PILARS

HUMANISME

INVESTIGACIÓCOMUNITAT

EXPRESSIÓ

A través d'un pensament crític i una visió
científica volem crear consciència ecològica. 
En el punt històric en què ens trobem és del tot
necessari formar-nos per esdevenir ciutadans
corresponsables amb el medi on vivim. 

Un tret molt característic i molt nostre
és el sentiment de pertinença. Els
enllaços que creem i uneixen famílies,
escola i entorn, és la clau per
potenciar aquest vincle que
anomenem #acciobetulina. 

"L'HUMANISME NO S'ENSENYA, ES CULTIVA I ES
DESPERTA"
Volem fomentar la persona i els seus valors,
persones amb persones. Aprenent a ser qui
som tot estimant. 

 

Formem persones amb capacitat de
fer-se preguntes i buscar possibles
respostes; persones amb curiositat
que es plantegin reptes i vulguin
trobar solucions, així com també
aprendre dels errors. 

Impulsem el desenvolupament de totes les interaccions
comunicatives que es donen en l’àmbit social i escolar.
Treballar les habilitats comunicatives de la persona és el
fonament d’aquest pilar. 

No ens volem deixar arrossegar per
l’individualisme present al nostre voltant.
Persones amb segell betulí, amb la nostra
manera de ser: propera i empàtica. 
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Dominar les competències bàsiques.

Conrear la curiositat.

OBJECTIUS
ESCOLA BETÚLIA

CAMP INTEĿLECTUAL CAMP EMOCIONAL

Ensenyar a raonar lògicament.
 

Potenciar una llibertat responsable que
permeti prendre decisions personals

encertades.

Que l'alumne creï un hàbit de treball.

Ensenyar a treballar en grup a fi d’enriquir-
se mútuament, reconeixent les aptituds i

limitacions de cadascú.
 

Cultivar l'interès per la investigació i l’adquisició
de coneixements experimentals, evitant que hi

hagi desconnexió entre la teoria i la pràctica.

Ensenyar a l’alumne a descobrir el seu
entorn a partir de l’observació, essent un

primer pas per més endavant arribar a
consultar i utilitzar qualsevol font

d’informació.

Ensenyar a expressar-se correctament
en català i adquirir coneixements

suficients per a expressar-se en castellà,
en anglès i en francès.

Fomentar amor a la família, a la
comunitat escolar i a la comunitat de

barri com a primers passos de
convivència. 

Conèixer i viure costums i tradicions
pròpies de la població i del país.

 

Respectar en tot moment diferents
opinions.

Potenciar un esperit de diàleg,
despertar una amor a la pau i a la no

violència.
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Cuidar l’educació cívica de l’alumne per
a facilitar-li una millor adaptació a la

vida ciutadana.
 



"Mètode pedagògic integral,
socio-constructivista i interactiu." 

 
 
 
 

Perquè els aprenentatges siguin
significatius, han de ser

funcionals des d’un punt de vista
constructivista.

 
 
 
 

Treball cooperatiu, programació
TAC o STEAM per potenciar la
cohesió de grup i el treball en
equip com a recurs i contingut

per aprendre. 
 
 
 
 
 

METODOLOGIA
  ESCOLA BETÚLIA
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L’Escola Betúlia aposta per una metodologia inclusiva i interactiva
que vol donar resposta a l’actual currículum competencial que es
desenvolupa a les tres etapes que treballem al centre: educació
infantil, educació primària i ESO. Per aquest motiu, el mètode
respon a un plantejament pedagògic integral sòcio-constructivista
i interactiu que atén un currículum orientat a desenvolupar les
competències de l’alumnat. 

En constant evolució, els procediments esdevenen cada vegada
més actius per tal de donar resposta a la diversitat del nostre
alumnat. Perquè els aprenentatges siguin significatius, han de ser
funcionals des d’un punt de vista constructivista. És per aquest
motiu pel qual a la nostra escola treballem per implementar
metodologies que incorporin aprenentatges basats en projectes
(ABP), treball cooperatiu, programació TAC o STEAM; ja que
afavoreixen el treball de tres àmbits d’intervenció rellevants com
són: la cohesió de grup, el treball en equip com a recurs
d'ensenyament i el treball en equip com a contingut a ensenyar. 

Les metodologies actives que apliquem a l’aula propicien la
interacció entre iguals, el treball cooperatiu a l’aula, les activitats
en grup i l’intercanvi comunicatiu. D’aquesta manera, s’activen els
recursos cognitius de l’alumnat, tals com les estratègies cognitives
d’exploració i de descobriment així com de planificació i regulació
de la pròpia activitat.

El rol del docent en aquestes metodologies és el de guia de
l’activitat constructiva de l’alumnat.
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