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Serveis: 
menjador
casal d´estiu
extraescolars
logopeda
pediatra
gabinet psicopedagògic
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Escola Balaguer
40 anys educant amb les famílies, 40 anys ensenyant a aprendre

E l Centre Educatiu Balaguer, es-
cola catalana d´iniciativa social, 
neix al barri de La Florida de 
l´Hospitalet de Llobregat el 1969 

fruit de la demanda social de la època i 
de l´esforç i la vocació del seu fundador, 
en Joan Balaguer. En pocs anys l´escola 
creix i es converteix en el que avui dia es 
un centre seglar de renom en la nostra 
ciutat, un referent dins del barri amb un 
prestigi social fruit del treball i l´esforç de 
tots els membres que formen la comunitat 
educativa de l´escola.
Aquells inicis, amb dues úniques aules 
per tots els alumnes, han donat lloc avui 
dia a una escola integrada d´una línia que 
ofereix totes les etapes de l´educació obli-
gatòria, des de llar d´infants fins a E.S.O 

en continua millora i un claustre amb mol-
ta experiència i estabilitat, la qual cosa 
permet als alumnes tenir uns referents 
clars i una confiança de les famílies en el 
projecte de l´escola.
Oferim un marc educatiu agradable però 
exigent al mateix temps. Volem poten-
ciar un aprenentatge actiu i afavorir en 

els alumnes aptituds i hàbits de respecte 
envers el treball.
La nostra és una escola molt familiar, de 
portes obertes per a tothom, l´ambient 
que es respira es de confiança, i això ens 
permet aconseguir de cada alumne el mi-
llor del que és capaç, tant des del punt de 

que en acabar la seva etapa en el centre 
pugui seguir amb èxit uns estudis supe-
riors o accedir al món laboral amb la pre-
paració adequada. Donem molta impor-
tància al tema de les llengües, fomentant 
la lectura a l´escola tant del català com 
del castellà per mitjà de les biblioteques 
d´aula. Introduïm la llengua anglesa a 
l´etapa d´educació infantil i la reforcem 
amb l´assignatura de plàstica a primària,  
i la llengua francesa a secundària.
La formació dels mestres en els últims anys 
ha estat enfocada envers les TIC, cada ve-
gada més integrades a l´escola. Vam ser un 
dels primers centres en disposar d´ADSL 
a l´Hospitalet i avui en dia comptem amb 
dues aules d´informàtica, renovades cons-
tantment, ordinadors a l´aula ordinària i a 
l´aula d´acollida i una pissarra digital per a 
cada etapa. Introduïm la informàtica des 
de l´etapa d´educació infantil dintre de les 
hores curriculars a més d´estar present 
com activitat extraescolar.
Considerem primordial la bona comunica-
ció mestre-família  per al correcte desen-
volupament de la nostra tasca.
La llar d´infants amb deu anys de vida, 
sorgida a partir de la demanda social va ser 
creada per cobrir les necessitats del barri 
envers aquesta etapa educativa. L´equip 
professional de la llar mitjançant una me-
todologia activa, flexible, integradora i 
acollidora assegura el desenvolupament 
integral de l´infant, afavorint el pas al 
següent nivell educatiu. Des d´aquesta 
etapa ja treballem amb els pares per tal 
d´implicar-los en la tasca compartida 
de l´educació dels seus fills/es i hi bus-

l´educació infantil a més de desenvolupar 
uns hàbits d´auntonomia personal intro-
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duïm l´aprenentatge de la lecto-escriptura 
amb un projecte propi coordinat entre les 
mestres del centre amb l´educació primà-
ria, la qual cosa permet als alumnes un 
accés adequat a aquesta etapa afavorint un 
nivell de qualitat en els aprenentatges.
Treballem la socialització i la comunicació 
profundament lligades al desenvolupa-
ment de la seva afectivitat. Tot això de 
manera global, es a dir interrelacionant les 
propostes de treball, busquem per mitjà 
d´una metodologia activa un aprenentatge 
significatiu i constructivista de manera 
motivadora tenint en compte la diversitat 
de tot l´alumnat.
A Primària es fomenten els hàbits de tre-
ball, valors com la solidaritat i la toleràn-
cia, i cada alumne desenvolupa la seva per-
sonalitat de manera que en acabar l´etapa 
sigui capaç de raonar d´acord amb la seva 
edat i es trobi preparat per assimilar els 
aprenentatges de la següent etapa.
El nostre objectiu a secundària es poten-
ciar un esperit crític en els alumnes, la lli-
bertat d´elecció, les expectatives de supe-
ració personal i de participació i les seves 
capacitats individuals per tal d´aconseguir 

una bona integració en la vida quotidiana 
amb autonomia personal.
En aquesta etapa treballem al costat de  les 
famílies especialment en tot allò relacionat 
amb l’orientació i el seguiment acurat i 
diari de les activitats dels nostre alumnes 
donada la seva delicadesa.
Per tal de fomentar l´autonomia dels alum-
nes i preparar-los per a la recerca, el centre 
participa en l´Exporecerca. Els alumnes 
realitzen treballs d´investigació que des-
près han d´exposar en un stand habilitat 
durant els tres dies que dura aquesta ex-
posició. Han d´explicar al públic i al jurat 
els detalls de les seves investigacions. En 
la passada edició, primera participació del 
centre, vam aconseguir tres premis:

 Premi especial del reconeixement del 
públic per al treball sobre la violència de 
gènere.

 Premi de la Fundació Catalana per a la 
recerca i la investigació

Tercer premi en categoria A per al treball 
dels peixos de Sitges. Aquest any hauran 
de viatjar a Extremadura per participar a 
l´Expociència de Don Benito com a guar-
donats, i ja han fet durant aquest curs una 

ponència sobre el treball en la Setmana de 
la Ciència a la UPF.
Aquest any són molts més els alumnes que 
hi participaran amb treballs tan diversos 
com: Com funciona una calculadora per 
dins?, Que passa dins d´un volcà?, Que 
succeeix dins d´un manicomi?, Per què hi 

-
ona un formiguer per dins?
Una altra novetat és que el centre dis-
posa des d´aquest curs d´aula d´acollida 
que permet la integració dels alumnes 
nouvinguts amb igualtat de condicions, 
facilitant la feina dels mestres a l´hora 
d´integrar aquests alumnes a les activitats 
ordinàries. 
Les relacions amb els serveis educatius 
son constants, tant amb l´EAP com amb 
serveis socials per tal de detectar i subsa-
nar les possibles deficiències que trobem 
en l’ambient familiar dels nostres esti-
mats alumnes. El centre s´ha incorporat 
aquest any al projecte de l´agenda 21 i s´ha 
començat a treballar amb els alumnes a 
l´escola per tal de millorar els seus hàbits 
mediambientals. l


