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Jesuïtes Sarrià 
Sant Ignasi C. Carrasco i Formiguera, 32, 08017 Barcelona · T. 93 602 30 00 · www.santignasi.fje.edu

BetàniaPatmos C. Montevideo, 13, 08034 Barcelona · T. 932 521 900 · www.betania-patmos.org 

Saint Nicholas School C. Provença, 283, 08037 Barcelona · T. 93 215 49 53 · www.saintnicholas.cat

L’escola IPSE Carrer de Casanova, 175, 08036 Barcelona · T. 933 215 099 · www.escolaipse.net

Col·legi SIL Av. del Tibidabo, 28, 08022 Barcelona · T. +34 932 126 754 · www.colegiosil.com

Escola
Prat Educació C. Roger de Llúria, 97, 08009 Barcelona · T. 93 215 58 52 · www.prateducacio.com

Escola Sagrada  
Família C. Comte d’Urgell, 262, 08036 Barcelona · T. 934 394 800 · www.csfamilia.com

Col·legi Mary Ward  
Barcelona C. Copèrnic, 55 · T. 93 201 85 55 · www.marywardbarcelona.net

Escuela Suiza  
de Barcelona C. Alfons XII, 95 – 105, 08006 Barcelona · T. 932 096 544 · www.escuelasuizabcn.es

Col·legi
Padre Damián C. Avinguda Vallvidrera 10 · T. 93 203 12 74 · padredamiansscc.org

Escola Cristiana Carrer dels Àngels 18, 3r, 08001 Barcelona · T. 93 302 70 13 · fecc@escolacristiana.org

Escola Frederic Mistral- 
Tècnic Eulàlia (Tibida-
bo)

Lluís Muntadas, 3-5-7, 08035 Barcelona · T. 93 211 89 54 · fmistralt@fundaciocollserola.cat

Escola Frederic Mistral- 
Tècnic Eulàlia (Sarrià) Pere II de Montcada, 8, 08034 Barcelona · T. 93 203 12 80 · fredericmistral-tecniceulalia.cat

La Salle Bonanova Passeig de la Bonanova, 8, 08022 BARCELONA · T. 93 254 09 68  www.Lasallebonanova.cat

Colegio Internacional  
SEK Catalunya Avinguda dels Tremolencs, 24-26, La Garriga (Barcelona) · T. 93 871 84 48 · www.catalunya.sek.es

Col·legi Sagrat  
Cor Sarrià Carrer del Sagrat Cor, 25, 08034 Barcelona · T. 93 203 02 00 · www.sagratcorsarria.com

LCI Barcelona Carrer Balmes 209, 08006 Barcelona · T. 93 237 27 40 · www.lcibarcelona.com

Escola Lleó XIII Carrer de Lleó XIII 16, 08022 Barcelona · T. 932 11 18 70 · www.lleoxiii.com

Highlands School  
Barcelona

Carrer de Manuel Florentín, 26, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona 
T. +34 934 18 09 00 · info@highlandsbarcelona.es · www.highlandsbarcelona.es



Jesuïtes Sarrià 
Sant Ignasi
Jesuïtes Sarrià  - Sant Ignasi té com a missió educar persones que 
puguin créixer i viure amb plenitud en aquest món i tinguin la capacitat 
i el desig de transformar-lo a favor del bé comú. Per això és necessari 
seguir acompanyant els nostres alumnes per tal que adquireixin les 
actituds, valors, habilitats i competències que els permetin comprendre i 
interactuar amb l’entorn.

Vivim en un món global, hiper-
connectat, multicultural i digital 
que ens situa davant de reptes 
com el desenvolupament humà 
i sostenible, la interculturalitat 
i la inclusió, la participació de-
mocràtica, l’equitat de gènere i 
la justícia social.

Acompanyem els 
infants i joves 
per ajudar-los a 
créixer en totes 
les seves dimen-
sions (emocio-
nal, espiritual, 
intel·lectual...). 
Vetllem perquè es descobrei-
xin com a individus capaços 
de realitzar-se personalment 
i professionalment, i desitgin 
viure i conviure en una socie-
tat democràtica i plural. 

La nostra  
proposta
A Jesuïtes Sarrià – Sant 
Ignasi formem els alumnes 

perquè esdevinguin perso-
nes conscients, reflexives 
i capaces de fer una bona 
anàlisi del món; com-
petents, amb les eines 
necessàries per desenvo-
lupar-se en la complexitat 
del món actual; compas-
sives, fent-se càrrec de la 
realitat; i compromeses, 
dedicant la seva vida a 
aconseguir la justícia. 
Persones amb pensament 
crític i responsables amb el 
seu entorn.

MAGIS  
PERSONAL
Persones excel·lents, amb 
valuoses experiències de 
vida. Persones persistents, 
amb criteri propi i recursos, 
capaces d’adaptar-se, d’in-
tegrar la realitat complexa 
i evolucionar-hi. Persones 
crítiques amb capacitat de 
donar respostes creatives i 
contribuir a crear
un món millor.

EXCEL·LÈNCIA  
ACADÈMICA
Potenciem en els nostres 
alumnes la inquietud inte-

l·lectual per tal que extre-
guin el millor de si matei-
xos. Volem formar persones 
curioses i motivades per 
saber i descobrir; persones 
que escullin la seva pro-
fessió prioritzant els valors 
i la vocació pròpia i que 
després les desenvolupin 
amb competència. Persones 
autònomes i amb habilitats 
comunicatives, que sàpi-
guen treballar en col·labo-
ració i en xarxa.

OBERTURA  
AL MÓN
Persones amb mentalitat 
oberta, emprenedores i di-
gitals, amb oportunitats de 
desenvolupament global. 
Capaces d’afrontar el repte 
de la diversitat en un món 
complex i multicultural.

VINCLES  
I COMPROMÍS  
SOCIAL
Proposem espais i formes 
de vinculació que s’es-
tabilitzin en el temps tot 
afavorint la participació de 
les famílies.
L’ESPORT com un ele-

ment essencial que ajuda 
a conformar els valors 
de pertinença i esperit 
d’equip, de cooperació, 
acceptació o coneixement 
d’un mateix i dels altres. 

Convençuts que l’alumne 
se situa en el centre del 
procés d’aprenentat-
ge, proposem un model 
educatiu que es construeix 
integrant les següents di-
mensions pedagògiques:

• L’entorn: Som una 
escola integrada en l’en-
torn proper i connectada 
al món, que compta amb la 
participació de les famílies 
en la innovació educativa. 

• Els continguts: Treba-
llem continguts que per-
meten a l’alumnat desen-
volupar les competències 
necessàries per abordar 
els desafiaments personals 
i professionals del futur; 
continguts que promouen 
l’autoconeixement, l’esperit 
crític i la presa de decisions. 

• Els educadors i educa-
dores: Oferim una acció 
tutorial compartida entre 
els equips d’educadors i les 

famílies per a una major 
atenció individualitzada de 
l’alumnat. A l’aula, la do-
cència compartida, afavo-
reix la personalització dels 
aprenentatges.

• Les metodologies ens per-
meten potenciar la creativitat, 
posar en pràctica habilitats 
i desvetllar nous interessos, 
impulsar l’autonomia i la ini-
ciativa, i respectar els diferents 
ritmes d’aprenentatge.

• L’avaluació garanteix 
que l’alumnat assoleixi les 
competències i els objectius 
clau de cada etapa i l’orienta 
en la millora dels seus resul-
tats acadèmics.

Una escola oberta al món, 
propera i acollidora, que 
contribueix al desenvolu-
pament de competències 
que permeten als alumnes 
comprendre i desenvolupar 
habilitats per viure i treba-
llar en un món culturalment 
divers, amb una àmplia 
oferta formativa (de P1 a 
2n de Batxillerat) i un ampli 
ventall de programes de 
Formació Professional. 

Et convidem 
a conèixer la 
nostra proposta 
educativa i a 
visitar les nostres 
instal·lacions!
www.fje.edu/ca/personesque-
creixen

c/ Carrasco i Formiguera, 32 
08017 Barcelona 

T. 93 602 30 00 
info.santignasi@fje.edu

www.santignasi.fje.edu

Dades de contacte
“El nostre com-
promís és formar 
persones amb un 

projecte vital i 
vocacional, capa-
ces de conduir la 
seva pròpia vida, 
i educar en una 
dimensió global 
per fer del món 
la casa de tots.”   



Escola 
BetàniaPatmos
Eduquem els vostres fills en un entorn natural i els acompanyem amb 
vosaltres amb l’objectiu que tots puguin esdevenir persones preparades 
intel·lectualment, saludables, lliures i felices, capaces de prendre 
decisions creatives i responsables per a un món millor.

Escola 
BetàniaPatmos, 
educar-se 
tranquil·lament 
enmig de la natura
L’Escola BetàniaPatmos de 
Barcelona és una fundació 
privada resultant de la fusió, 
l’any 1975, de dues esco-
les: Betània i Patmos. L’any 
1993 va accedir al règim de 
concerts de la Generalitat 
de Catalunya i la seva oferta 
educativa va dels 2 fins als 
18 anys i inclou totes les 
etapes, des d’Infantil fins a 
Batxillerat, en totes les seves 
modalitats. L’Escola compta 
amb 1438 alumnes i hi treba-
llen gairebé 300 professio-
nals entre docents, monitors 
i personal d’administració i 
serveis. El seu projecte edu-
catiu comprèn, a més dels 
ensenyaments reglats obliga-
toris, tot un seguit d’activitats 
complementàries així com 
d’altres d’extraescolars per a 
garantir la formació integral 
dels infants i dels joves. 

L’Escola es troba situada al 
límit nord-oest de la ciutat 
de Barcelona, entre l’antiga 

pedrera de granit i el parc 
de l’Oreneta, a tocar del 
Reial Monestir de Santa 
Maria de Pedralbes, allà on 
comença el Parc Natural de 
Collserola. L’emplaçament 
és immillorable, enmig d’un 
entorn natural únic que 
permet gaudir d’uns dels 
millors nivells de qualitat de 
l’aire dels centres educatius 
de Barcelona. Mirant cap al 
nord, s’aixequen els boscos 
mediterranis dels faldars 
del Tibidabo i, cap al sud, 
s’obre el mar Mediterrani. 
Aquest espai dona respos-
ta al primer principi de la 
pedagogia moderna segons 
el qual les escoles haurien 
d’estar situades al bosc o 
davant del mar. Els espais 
naturals permeten una 
educació directa, sentida i 
experimentada;  la natura 
facilita les relacions huma-
nes, redueix el conflicte, 
fa les persones més pací-
fiques i més tranquil·les 
i col·labora positivament 
en el desenvolupament 
cognitiu dels estudiants.

Dins del recinte escolar, si-
tuat en una finca de 35.000 
m2 plens de vegetació, hi ha 

sis grans edificis: el d’Edu-
cació Infantil, inaugurat el 
setembre de 2017; el d’Edu-
cació Primària; el d’ESO; 
el de Batxillerat, que a la 
planta baixa conté els serveis 
centrals i una sala d’actes 
per a dues-centes persones; 
el pavelló esportiu i, a dalt 
de tot, el menjador i la pis-
cina coberta. A més, també 
compta amb quatre pistes 
esportives exteriors, un am-
fiteatre, laboratoris i horts. 

El nou edifici d’Infantil, 
situat a la cota més baixa 
de l’Escola, entre el carrer 
Montevideo i l’avinguda 
Mare de Déu de Lorda, 
és la nova porta d’accés 
a tot el recinte i connecta 
tots els edificis de l’Esco-
la. L’aparcament soterrat 
permet alliberar el campus 
de vehicles privats, guanyant 
espais verds per a Primària, 
Secundària i Batxillerat. 
L’edifici ha estat premiat 
amb la certificació Leed 
Gold – que no té cap altre 
centre escolar a Espanya- 
pel seu model arquitectònic, 
exemple de sostenibilitat i 
respecte al medi ambient. 
Conviure amb la natura 

i aprendre a respectar-la 
des de la infantesa ajuda a 
construir una sensibilitat 
més respectuosa amb el 
medi i amb les persones.

El projecte educatiu de l’Es-
cola es basa en la formació 
de cara a la vida basada en 
l’exigència en el treball, en 
l’educació de la llibertat 
i en l’actuació responsa-
ble. Els valors personals i 
col·lectius hi són sempre 
presents: ajudem els alum-
nes a ser bones persones, 
generoses,  amics dels seus 
amics, respectuosos,  lliures, 
creatius i amb esperit crític.

Volem fer compatibles 
l’afecte i la confiança amb 
la seriositat, el respecte i 
l’ordre i, tot plegat, a la 
recerca d’un equilibri entre 
l’autoritat, la llibertat i la 
responsabilitat personal.

Preparem els nostres 
alumnes perquè siguin 
madurs i competents, 
capaços d’afrontar els nous 
reptes sense pors. Vetllem 
perquè cadascun d’ells 
assoleixi el més alt nivell 
de competències possible.

Entenem l’escola com un 
espai generador d’autono-
mia. L’alumne és el primer 
protagonista i màxim respon-
sable del seu horitzó. Només 
en un espai d’autonomia pot 
formar el seu caràcter i la seva 
voluntat per tal de generar la 
motivació i l’autoestima que el 
conduiran al creixement per-
sonal i a l’autèntic aprenentat-
ge. És així com podem tenir 
la confiança que els alumnes 
podran desenvolupar-se lliu-
rement i amb cordialitat en el 
futur, sigui com sigui aquest.

En aquest context, volem 
fer un seguiment acurat de 

les necessitats individuals 
de cada alumne durant el 
seu procés d’aprenentatge, 
amb la implicació de tota la 
comunitat educativa. Ente-
nem l’atenció a la diversitat 
com un element clau per 
acompanyar els alumnes 
en el seu procés d’aprenen-
tatge, amb una dedicació 
especial en aquelles edats on 
la intervenció diferenciada 
es manifesta més eficient.

El nostre treball formatiu 
no pot tenir èxit si no és 
amb la màxima col·la-
boració entre la família 
i l’Escola, és a dir, entre 
tota la comunitat educati-
va. Aquesta col·laboració 
passa pel fet de compartir 
el model, en conseqüència, 
pel compromís mutu per 
generar-ne el seu assoli-
ment i, en especial, per 
una comunicació fluïda i 
bidireccional a través d’una 
intensa, proactiva i com-
promesa acció tutorial.

És així com podem tenir la 
confiança que els alumnes 
podran desenvolupar-se lliu-
rement i amb cordialitat en el 
futur, sigui com sigui aquest.

C. Montevideo, 13 
08034 Barcelona

T. 932 521 900 
info@betania-patmos org

www.betania-patmos.org

Dades de contacte

No sabem com 
serà el seu futur, 

no sabem de 
què treballaran, 

no sabem a 
quins reptes 

s’enfrontaran, 
però el que sí 
sabem és que 

estaran preparats.



Saint Nicholas 
School
Saint Nicholas School neix amb l’objectiu de donar resposta al gran repte 
educatiu actual. Els nostres fonaments són una formació intel·lectual que 
caracteritzi els nostres alumnes per la seva internacionalitat i domini de 
l’anglès, la cultura de l’esforç i una sòlida formació de la persona que posi 
les bases de l’equilibri emocional, la consciència social i el creixement 
personal.

Saint Nicholas School és 
un col·legi privat concertat 
que promou el procés de 
formació i desenvolupament 
de persones felices, situant 
l’alumne com a veritable 
protagonista en el seu procés 
d’aprenentatge i fent un se-
guiment individualitzat de la 
seva formació personal amb 
l’objectiu de preparar-lo per 
a la vida.

El nostre programa educatiu 
ofereix una sòlida formació 
intel·lectual, mitjançant tèc-
niques pedagògiques avant-
guardistes i una orientació 
internacional que reforcen 
l’educació trilingüe imparti-
da des dels primers anys de 
l’Educació Infantil.

A través la formació intel·lec-
tual fomentem, no només 
l’adquisició de continguts, 
sinó l’assoliment de com-
petències, amb l’objectiu 
de dotar l’alumne d’uns 
recursos i unes eines d’apre-
nentatge que el prepari per a 
un futur professional en un 
món globalitzat i canviant, 
en el qual cada cop més es 
valoren habilitats personals 
com la capacitat d’anàlisi, les 

aptituds comunicatives, o 
facultats com la resiliència i 
la presa de decisions.

Per això impulsem una me-
todologia innovadora, capaç 
de donar resposta a les ne-
cessitats individuals de cada 
un dels nostres alumnes. Un 
dels nostres reptes és que 
cada un d’ells pugui desen-
volupar plenament les seves 
capacitats, independentment 
de les seves característiques 
o circumstàncies personals.

En aquest sentit, adaptant la 
formació de cada alumne i 
de cada matèria al seu estil 
d’aprenentatge, per tal de 
potenciar el màxim assoli-
ment de cada coneixement o 
habilitat treballat. Els nostres 
professors combinen els 
diferents recursos metodolò-
gics i avaluadors per tal de 
fer de cada un dels nostres 
alumnes la millor versió de 
si mateixos. A més, des del 
departament d’orientació 
pedagògica s’analitzen les 
seves capacitats, el seu estil 
d’aprenentatge i les seves 
aptituds i potencialitats per 
tal de personalitzar el seu 
procés formatiu i desenvo-

lupar al màxim les diferents 
pràctiques docents.

Ja des dels primers anys de 
l’escolaritat, però parant 
especial atenció durant 
els darrers cursos de Se-
cundària i al Batxillerat, 
proveïm l’alumne d’eines 
i  habilitats que li garan-
teixin l’èxit futur a nivell 
personal i professional.

En aquesta preparació per al 
futur juga un paper fona-
mental el domini de l’anglès, 
per això oferim una forma-
ció amb immersió lingüística 
en anglès des dels primers 
anys de la seva escolaritza-
ció. El nostre objectiu és que 
en acabar Batxillerat tinguin 
un excel.lent domini de les 
tres llengües vehiculars del 
Col.legi (català, castellà i 
anglès). A més de l’ensenya-
ment en les llengües, volem 
promoure una mentalitat in-
ternacional i un background 
cultural que permeti els 
nostres alumnes entendre i 
conviure amb altres realitats 
socials i culturals.

En aquesta línia de treball, 
a Saint Nicholas School do-

nem l’oportunitat als nostres 
alumnes de cursar el Diplo-
ma Dual, gràcies al qual els 
alumnes podran obtenir dues 
titulacions simultàniament: 
el Batxillerat LOMCE i el 
Batxillerat Nord-Americà 
(High School Diploma)

Pel que fa a l’aspecte perso-
nal, treballem per estimular 
el procés de cerca i descobri-
ment d’un mateix mitjançant 
hàbits constructius, amb el 
convenciment que només a 
través del coneixement d’un 
mateix i de la pròpia missió, 
hom pot aspirar al ple des-
envolupament de la persona. 
Amb el nostre programa de 
coaching personal, acompan-
yem els nostres alumnes en 
aquest camí d’autoconeixe-
ment i creixement personal. 

Volem caminar amb ca-
dascun d’ells vers la seva 
felicitat, ensenyant-los a 
identificar la seva passió i la 
seva vocació, afavorint el seu 
equilibri emocional i encorat-
jant-los en la consecució dels 
seus somnis. Els ensenyem a 
gestionar les seves emocions 
de manera que esdevinguin 
persones emocionalment 

intel·ligents en les diferents 
etapes de la seva vida. Per a 
això, treballem les emocions 
de manera transversal i des 
dels primers cursos, prepa-
rant-los per a enfrontar-se als 
petits o grans reptes perso-
nals que van sorgint a llarg 
de la vida de cada persona, 
a desenvolupar tolerància 
a la frustració, empatia o 
habilitats socials; a identificar 
els seus sentiments i els dels 
altres, i a adaptar les seves 
accions a cada situació.

Alhora, fomentem en cada 
alumne una actitud positiva 
davant la vida, i una sòli-

da consciència moral. Els 
ensenyem a enfrontar-se 
de manera positiva a cada 
vivència, repte o circum-
stància que es trobin pel 
camí, sabent que no podran 
triar les circumstàncies que 
defineixin la seva vida, però 
sí l’actitud amb la qual les 
faran front. Tot això amb la 
transmissió i la vivència dels 
valors cristians, els quals els 
hi seran guia durant els anys 
escolars i posteriorment.

Lligat amb aquesta visió de 
la vida, els eduquem en la 
cultura de l’esforç, per tal 
que aprenguin el valor i la 
recompensa que comporta 
l’autodisciplina, el treball en 
equip, o el sacrifici.

En definitiva, la nostra 
vocació és fer de cada un 
dels nostres alumnes la 
millor versió de si mateixos, 
dotant-los d’eines i habilitats 
que els garanteixin l’èxit 
futur, i encoratjant-los en la 
consecució dels seus somnis. 
I per tal de fer de tot això 
una realitat, comptem amb el 
millor equip de professionals, 
els quals faran de guia al llarg 
de tot el seu camí educatiu.

C. Provença, 283 08037 Barcelona

T. 93 215 49 53

www.saintnicholas.cat 

Dades de contacte

Volem caminar 
amb cadascun 

dels alumnes vers 
la seva felicitat, 
ensenyant-los a 

identificar la seva 
passió i la seva 
vocació, afavo-
rint el seu equi-
libri emocional.



L’escola  
IPSE 
L’escola IPSE és una escola parroquial, per a tothom, catalana, que po-
tencia l’educació integral dels seus alumnes i proporciona una formació 
acadèmica sòlida i rigorosa.
Som una escola privada concertada per la Generalitat de Catalunya, que 
eduquem en valors cristians emmarcats sempre en un clima de respecte 
a qualsevol altra opció religiosa. Vetllem per la formació integral dels nos-
tres alumnes, tal i com definim en el nostre perfil de l’alumne.

Formació en valors
“L’alumne de l’escola IPSE 
sap i sap aprendre, sap 
resoldre, té ben integrats els 
valors humans i cristians, té 
cura de si mateix, es coneix, 
s’accepta i se sent feliç.”

Optem fermament per un 
ensenyament de qualitat que 
permet als nostres alumnes 
adquirir una sòlida prepara-
ció acadèmica i professional, 
sense oblidar el valor de la 
pròpia personalitat com a 
éssers autònoms i responsa-
bles que participen de forma 
activa en l’evolució i trans-
formació de la societat.

L’ampliació en els últims 
anys d’etapes i espais 
educatius ens ha conduït 
a ser una escola del segle 
XXI, que rep alumnes que 
s’inicien al sistema educa-
tiu i retornen als estudis 
superiors o al món labo-
ral amb una preparació 
sòlida i una personalitat 
madura i responsable.

De 0 a 18 anys
L’escola s’inicia ja al primer 
cicle d’educació infantil 

(0-3 anys) i continua, amb 
dues línies, al segon cicle 
de la mateixa etapa (3-6 
anys), a l’educació primària 
(6-12 anys)  i secundària 
(12-16 anys). Té dues mo-
dalitats de batxillerat (cièn-
cies socials / humanitats i 
científic / tecnològic). Totes 
les etapes són concertades 
excepte el primer cicle 
d’educació infantil.

La voluntat de l’escola 
és garantir a les nostres 
famílies una escolarització 
des dels 4 mesos fins als 18 
anys basada en un clar pro-
jecte pedagògic, transversal 
i que inclou totes les etapes 
de l’escola. 

Cuidem l’alumne
La nostra convicció és que 
l’alumne ha de ser el centre 
del procés d’ensenyament 
i aprenentatge i així ho 
explica el nostre perfil de 
l’alumne IPSE. És per això 
que dotem a totes les etapes 
d’estratègies i recursos 
humans i materials per dur 
a terme una acció tutorial 
el més completa i persona-
litzada possible.

A nivell general, comptem 
amb un departament 
d’orientació, format per 
una psicòloga i una logope-
da, que és l’encarregat de 
coordinar i donar suport 
al projecte d’atenció a la 
diversitat que realitzem a 
totes les etapes de l’escola. 

Una altra mesura d’atenció 
a la diversitat i de millora 
del seguiment de l’alumne 
són els desdoblaments de 
classe. Des de tercer de 
primària fins a quart d’ESO, 
les matèries amb més càrrega 
lectiva com són les llengües i 
les matemàtiques, es desdo-
blen de forma homogènia 
fent, dels dos grups, tres. 
D’aquesta manera, reduïm la 
ràtio d’alumne per mestre o 
professor i facilitem l’atenció 
individualitzada a l’alumne 
en aquestes matèries.

Projecte d’innovació 
pedagógica
A l’escola hem decidit 
fer accions concretes que 
tinguin un impacte di-
recte en els alumnes en 
els següents aspectes:

• Treball cooperatiu i apre-

nentatge entre iguals tant 
dels alumnes i professors.

• Creativitat i innovació 
en les tasques realitzades 
pels alumnes com a base 
per a la seva motivació en 
el procés d’aprenentatge 
i millora dels resultats.

• Aplicació planificada de 
les noves tecnologies en 
el procés d’ensenyament i 
aprenentatge a tots els nivells 
de l’escola.

• Relacions de respecte 
entre els membres de la 
comunitat educativa.

• Capacitat per autoava-
luar-se tant a nivell grupal 
com individual

• Autoestima i capaci-
tat de valorar el que es 
té. Visió compromesa 
però alhora optimista i 
il·lusionada del futur.

• Participació en activitats 
que fomentin la solidaritat. 

Projecte lingüístic
Ens proposem que els nos-
tres alumnes aconsegueixin 
desenvolupar les competèn-
cies lingüístiques en anglès

 A) Intercanvis i/o Pro-
jectes de cooperació amb 
escoles Internacionals.
• Intercanvi lingüístic a USA

• Estada lingüística a 
Norwich i Londres

• Intercanvi digital amb 
Baltimore

B) American High School 
Diploma. Batxillerat dual
Es tracta d’un batxillerat que 
es pot realitzar de manera 
simultània als nostres estudis, 
totalment en anglès i on line, 
i que permet obtenir la titu-
lació del batxillerat norda-
mericà. Per tant, els nostres 
alumnes, en finalitzar l’etapa 
de batxillerat tindrien dues 
titulacions.
 
C) Activitat Extraescolar
- Escola d’idiomes
L’escola juntament amb 
KIDS&US proposa l’escola 
d’idiomes en llengua anglesa. 

Projecte TIC
Disposem de tauletes a 
Educació Infantil, una aula 
mòbil amb portàtils a Edu-
cació Primària i una altra 

per Educació Secundària i 
Batxillerat. Alhora, comptem 
amb una aula d’informàtica 
equipada que té una dispo-
nibilitat flexible en funció de 
les necessitats d’ús. L’ho-
ritzó és poder implantar la 
metodologia 1×1 des de 5è 
de primària fins a 2n de Ba-
txillerat en els propers anys.

Atenció  
individualitzada
Desdoblaments de grups i 
hores de docència compar-
tida en matèries curricu-
lars que redueixen la ràtio 
d’alumne per professor.

• Tutories individuals setma-
nals amb els alumnes.

• Hores d’atenció a la diver-
sitat per reforçar o ampliar 
conceptes treballats a l’aula.

• Plans individualitzats 
elaborats en casos específics 
o en el cas de nouvinguts al 
sistema educatiu català.

A més de les accions que es 
realitzen dins i fora de l’aula 
per part dels mestres, l’escola 
també disposa d’un depar-
tament d’orientació.

Carrer de Casanova, 175 
08036 Barcelona

T. 933 215 099

www.escolaipse.net

Dades de contacte



Col·legi 
SIL
Ubicat al número 28 de l’Avinguda Tibidabo de Barcelona, trobem el 
Col·legi SIL, un centre educatiu trilingüe on la proximitat i el respecte en-
tre alumnes i professors són aspectes fonamentals d’aquesta escola que 
va ser fundada l’any 1962.

Educar en el present 
per afrontar el futur 
El primer objectiu del 
Col·legi SIL és formar 
persones des d’una visió 
integral de l’educació de 
manera que estiguin pre-
parats i preparades per 
afrontar els reptes del futur. 
En aquest sentit, es fomenta 
especialment la formació en 
l’esforç diari, el treball en 
equip, la tolerància vers les 
diferencies i la convivència 
amb totes les persones.

Trilingüisme
Els docents del Col·legi SIL, 
així com les famílies que han 
confiat l’educació de llurs 
fills i filles a la institució, 
són conscients de la impor-
tància dels idiomes en tots 
els aspectes de la vida. Per 
això, el model educatiu que 
ofereix l’escola  és trilingüe 
i s’amplia a una segona 
llengua estrangera a secun-
dària. El castellà, el català 
i l’anglès tenen el mateix 
protagonisme com a llengües 
vehiculars en el centre des 

del primer moment. A més, 
s’ofereix una quarta llengua, 
el francès, optativa a partir 
de secundària.

Una escola cristiana
Durant la primària, els 
alumnes rebran una educa-
ció focalitzada en el catoli-
cisme i els seus valors com 
a referents de la nostra cul-
tura. La història i cultura de 
les religions ajuda l’alumnat 
de secundària a entendre la 
diversitat i a respectar les di-
ferents concepcions sobre la 
religió que són presents en el 
món global del qual formem 
part. El Col·legi SIL ofereix 
una sòlida formació huma-
na, a través del seguiment 
personal de l’alumnat.

Infants que  
creixen feliços
El Col·legi SIL posa a 
disposició de famílies i 
alumnes una amplia oferta 
educativa que va des de Llar 
d’infants fins a Batxillerat. 
En la primera etapa, es 
fomenta l’adquisició d’hàbits 

i rutines diàries que els 
ajuden a guanyar autonomia 
personal i seguretat en ells 
mateixos. A través del joc, 
la música, la psicomotricitat 
i l’experimentació es treba-
llen les diferents capacitats 
dels alumnes. Diferents 
metodologies per treballar 
les diferents intel·ligències 
ens porten a incloure tallers 
d’aprenentatge, ambients, 
racons o projectes dins de 
l’oferta curricular.

Excel·lència en les 
diferents etapes 
educatives
Durant la primària, es 
consoliden les bases del 
coneixement dels alumnes, 
l’estructura del llenguatge, el 
raonament lògic i el desco-
briment del món científic i 
literari. Un cop els alumnes 
arriben a la secundaria, és el 
moment de desenvolupar el 
pensament crític, la creació, 
la manifestació de les idees i 
la consolidació de valors. A la 
recta final de l’oferta educa-
tiva del Col·legi SIL, el ba-

txillerat, els alumnes rebran 
la millor preparació per fer 
front als reptes que es troba-
ran per accedir a la Univer-
sitat. Assistiran a xerrades i 
conferències i participaran 
en diversos tallers de la mà 
d’experts en el camp escollit. 
Durant el batxillerat, el que 
es pretén es que els alumnes 
adquireixen la seva maduresa 
personal i intel·lectual. El 
Col·legi SIL posa a disposi-
ció dels alumnes dues moda-
litats de batxillerat: Ciències 
i tecnologia (àmbits biosa-
nitaris, científics i tecnolò-
gics) i Humanitats i ciències 
socials (àmbits socials, 
lingüístics i humanístics).

Relació  
família-escola
La participació de les famí-
lies, primeres responsables 
de l’educació dels seus fills 
i filles, és indispensable per 
aconseguir aquests objectius. 
El col·legi complementa 
l’acció educadora de la fa-
mília, no la substitueix. Això 
exigeix una estreta i constant 

col·laboració amb les famílies 
i el seu suport a la nostra 
tasca educativa. El centre po-
tencia aquesta col·laboració 
amb l’atenció personalitzada 
a les famílies i a l’alumnat.

Equip docent
El professorat és la clau en 
l’estructura funcional de 
el Centre, aplica el Projec-
te Educatiu, desenvolupa 
l’acció docent en coherèn-
cia amb l’ideari i forma un 
equip cohesionat de treball. 
El col·legi procura comptar 
amb els millors professionals 

i el valor que poden afegir a 
la comunitat educativa.

Compromís  
i continuïtat
L’alumnat és el principal 
protagonista i raó de ser 
de la institució. Aprenem 
en un clima de convivèn-
cia i respecte, claus d’un 
desenvolupament inte-
gral com a persones.

Proximitat  
i confiança
Els acompanyem en totes 
les etapes de creixement, as-
sentant una  base emocional 
sòlida per a que els nostres i 
les nostres alumnes puguin 
afrontar reptes futurs.

Valors
El nostre projecte es basa 
en una educació de qualitat 
basada en valors sòlids per 
formar persones íntegres i 
compromeses. 
I no ho podem fer sense 
el treball conjunt amb les 
famílies!

Av. del Tibidabo, 28 
08022 Barcelona

T. +34 932 126 754 
sil@colegiosil.com

www.colegiosil.com

Dades de contacte

Buscant l’ex-
cel·lència perso-
nal i acadèmica, 
fomentant els 

valors i la relació 
família - escola



Escola
Prat Educació
Prat Educació és una institució educativa catalana, laica i arrelada a l’en-
torn, amb més de 90 anys dedicats a la gestió del talent de l’alumnat i del 
seu creixement acadèmic, personal, social i professional. 
Estem especialitzats en formació de Batxillerat i de Cicles Formatius de 
Grau Superior, i apostem pel vincle pensament-emoció-acció com a eina 
clau de l’aprenentatge significatiu i d’una Educació 360º.

Batxillerats
• científic biosanitari

• ciències de la terra

• tecnologia enginyeria

• social econòmic

• social comunicació  
   i màrqueting

• social humanístic

Més que un  
Batxillerat
A diferència de molts altres 
centres educatius, Prat 
Educació és una escola de 
dimensions reduïdes, feta a 
mida humana, especialitzada 
en formació de Batxillerat. 
Ser un centre petit i estar es-
pecialitzats són a l’ADN del 
nostre model educatiu.

Nova etapa  
per a tots 
El 100% de l’alumnat de Ba-
txillerat prové d’altres centres. 
En un moment cabdal en el 
seva construcció personal i 
social, tots inicien aquesta eta-
pa de formació en la mateixa 
situació i descobreixen, junts, 
un nou entorn de relacions.

Model educatiu 
Impulsem un model educatiu 
basat en l’alumne com a centre 
neuràlgic de l’activitat docent 
i en el desenvolupament de 
projectes interdisciplinaris 
orientats a assolir les compe-
tències per al ple desenvolupa-
ment acadèmic i personal. 

Grups reduïts 
Els grups reduïts (24 alum-
nes per grup de mitjana en 
matèries comunes i 12 en ma-
tèries de modalitat) faciliten el 
seguiment i l’atenció perso-
nalitzada al llarg dels estudis i 
l’adaptació dels aprenentatges 
segons necessitats i ritmes 
específics de l’alumnat. 

Vincle afectiu
L’acompanyament afec-
tiu permanent de tutors 
i professors als alumnes 
afavoreix la seva òptima pro-
gressió acadèmica i el seu 
propi procés de construcció 
personal. Alumne, família i 
escola assumeixen conjunta-
ment el compromís educatiu 
i mantenen una coordinació 
integrada que afavoreix l’èxit 
educatiu de l’alumne. 

Avaluació 70/30 
El Batxillerat prioritza 
l’avaluació continuada 
(70%) davant dels exàmens 
trimestrals i finals (30%). 
Aquest mètode afavoreix 
l’assimilació dels aprenen-
tatges i premia l’esforç i 
la constància al llarg del 
Batxillerat.

Objectiu: PAU 
El segon curs de Batxillerat 
està 100% orientat a les PAU: 
pla intensiu de preparació 
de les proves, adaptació de 
temaris i simulacres periòdics 
d’exàmens en format i temps.

Nota extra a les PAU
Els itineraris dels Batxi-
llerats estan dissenyats 
perquè els alumnes puguin 
aspirar a obtenir la màxi-
ma nota d’accés a graus 
universitaris afins. A la 
pràctica, les assignatures 
d’especialitat permeten, en 
l’examen de les PAU, assolir 
una puntuació addicional 
en la configuració de la 
qualificació final i aug-
mentar, així, les opcions 
d’accés a aquests graus.

Cicles Formatius  
de Grau Superior
• Comerç internacional

• Transport i logística

• Màrqueting i publicitat

• Administració i finances

• Turisme

• Desenvolupament d’apli-
cacions multiplataforma 
(logística)

Més que un Cicle 
Acompanyar els alumnes 
en el descobriment dels 
seus propis talents i capa-
citar-los per ser els millors 
professionals del futur. 

Aquesta és l’objectiu 
dels Cicles Formatius de 
Grau Superior de l’escola, 
pionera en la FP a Cata-
lunya, que proposa una 
formació especialitzada 
adaptada a les necessi-
tats actuals del mercat.

Orientats al mercat
Els Cicles de l’escola estan 
100% enfocats a la reali-
tat actual i les necessitats 

de les empreses del sector. 
Els alumens es formen 
per fer front als princi-
pals reptes del mercat.

100% pràctics
Resolució de reptes, lear-
ning by doing, classes in-
vertides, projectes multidis-
ciplinars, casos d’empresa, 
treball en equip i coperatiu, 
avaluació competencial, etc. 
Els cicles formatius incor-
poren les metodologies acti-
ves més oportunes per afa-
vorir el millor aprenentatge 
significatiu, sempre basat en 
projectes.I tot plegat amb 
professionals experts en el 
seu sector i especialitat.

Pràctiques
Les pràctiques en empreses 
permeten conèixer sobre el te-
rreny els reptes professionals i 
empresarials del sector. Comp-
tem amb una xarxa de més de 
200 empreses col·laboradores, 
moltes líders en el seu àmbit.

Erasmus+
Vols fer-te amb una bona 
experiència professional 

internacional? El programa 
Erasmus+ fa possible l’accés 
a beques de mobilitat arreu 
d’Europa. A la pràctica, 
estades en una empresa en 
pràctiques durant dos mesos, 
i a l’estranger.

Borsa de treball
Ofereix els serveis d’orien-
tació professional i de gestió 
d’ofertes laborals d’empreses 
del sector durant i després 
del cicle. A la pràctica, 
actua com a plataforma 
d’inserció d’ocupació i 
de foment del networking 
professional dels alumnes.

Crealab
Ets emprenedor? Tens una 
idea de negoci? L’escola 
posa a disposició d’aquells 
estudiants més emprene-
dors un servei personalitzat 
d’assessorament en el procés 
de creació i desenvolupa-
ment d’iniciatives d’em-
prenedoria i empresarials.

C. Roger de Llúria, 97  
08009 Barcelona

T. 93 215 58 52 
M. 661 50 95 97  
secretaria@prateducacio.com

www.prateducacio.com

Dades de contacte



Escola  
Sagrada Família
Ofereix una proposta educativa multilingüe a les seves tres etapes 
educatives concertades: Infantil, Primària i ESO.

Amb visió  
internacional
Situat en ple Eixample 
Esquerre de Barcelona 
trobem l’edifici de l’Escola 
Sagrada Família, amb més 
de cent cinquanta anys de-
dicats a la tasca educativa. 
El tradicional edifici ens 
sorprèn gratament només 
entrar a dins. A les escales, 
un “Benvinguts” en dife-
rents llengües i a la recep-
ció, una interessant mostra 
dels projectes Erasmus+, 
ens indica que som a una 
escola amb una evident 
projecció internacional.

Tenim una experiència de 
més de deu anys en pro-
jectes Erasmus+, on els 
nostres alumnes potencien 
les seves habilitats comuni-
catives i d’iniciativa perso-
nal i enriqueixen les seves 
vivències en els viatges 
als diferents països euro-
peus. L’objectiu principal 
de participar en projec-
tes Erasmus+ és millorar 
l’aprenentatge de l’anglès 
i de les llengües que impar-
tim al centre com també 
promoure la diversitat lin-

güística de la UE i la sen-
sibilització intercultural.

És per aquest motiu que 
l’anglès és d’ús habitual 
des de P-3, i tots els 
alumnes del centre estan 
familiaritzats en rebre 
visites d’altres escoles 
europees; fer-los de 
guia amb els nostres 
SAFAmbassadors, 
organitzar presentacions 
orals sobre emprenedoria 
i creativitat, desenvolupar 
projectes relacionats 
amb l’àmbit científic-
matemàtic i tecnològic. 

Els alumnes de l’Educació 
Secundària Obligatòria, 
des del primer curs, poden 
escollir l’estudi del francès 
i de l’alemany com a ma-
tèries optatives i participar 
en viatges d’intercanvi tant 
a la ciutat de Frankfurt 
com a Paris amb una esta-
da d’una setmana de dura-
da vivint a casa de famílies 
i duent a terme activitats 
on es promou el patrimoni 
històric i cultural del país. 
La consolidació de l’estudi 
de llengües estrangeres 
a la nostra escola, s’obté 

mitjançant la participa-
ció dels exàmens oficials 
de Cambridge a partir de 
quart d’Educació Pri-
mària amb el resultat del 
cent per cent d’aprovats.

La importància  
dels valors i les 
emocions
Cada matí, mares i pa-
res de l’educació infantil 
acompanyen fins a l’aula al 
seu fill/a. Uns divertits cir-
cuits dibuixats al passadís 
fan que l’entrada a l’escola 
sigui tranquil·la, alegre, i 
amb energia! L’ambient 
és familiar i proper i a les 
aules de P-3, descobrim 
una cuca de llum. La 
directora del centre, Núria 
Vila Pladevall, ens explica 
que la imatge de la cuca de 
llum, o firefly, ajuda a tota 
la comunitat educativa a 
fer propi el projecte edu-
catiu del centre. Segons la 
directora, el #firefly_pro-
ject té com a objectiu la 
personalització de l’apre-
nentatge, és a dir, que cada 
alumne trobi a l’escola allò 
que els ajudi a construir el 

seu propi projecte de vida, 
sòlid i feliç, i afegeix que 
tant l’equip directiu com 
l’equip docent treballen 
amb un disseny innova-
dor del currículum, dels 
espais i del temps escolar; 
comptant sempre amb la 
participació i el compromís 
de les famílies, i desta-
cant la importància de la 
gestió de les emocions 
i de l’educació en va-
lors en totes les activitats 
i convivències que es duen 
a terme al llarg del curs.

Amb visió  
tecnològica
El centre té totes les etapes 
concertades, Infantil-Pri-
mària-Secundària, amb 
més de 600 alumnes d’en-
tre 3 i 16 anys. Les aules 
són àmplies, lluminoses i 
ben equipades. Els alum-
nes de Cicle Superior i de 
l’ESO aprenen amb el seu 
propi iPad, mentre que al 
Cicle Inicial i Cicle Mitjà, 
els alumnes comparteixen 
aquests dispositius quan 
reflexionen per a resoldre 
problemes matemàtics, 
milloren les seves habilitats 

comunicatives o s’endinsen 
en el llenguatge del codi o 
la robòtica. 
També a Educació Infantil 
introduïm l’ús de l’iPad 
com a eina complemen-
tària i recurs per tal que 
els alumnes comencin a 
descobrir la robòtica i on 
trobaran activitats d’inici-
ació a la lectoescriptura, 

de llenguatge matemàtic i 
activitats del Projecte Tri-
lingüe, preparades i disse-
nyades pels propis mestres 
de l’escola per tal que cada 
alumne trobi el seu propi 
ritme d’aprenentatge.

Construïm un món 
solidari i sostenible
L’Escola Sagrada Família 
ha sabut combinar tradició 
amb innovació, i un bon 
exemple d’aquest exitós 
binomi és el seu projecte 
anomenat R-APS, amb 
el qual les metodologies 
“Learning by Service” 
i “Learning by Doing”, 
permeten a tots els alumnes 
del centre gaudir mentre 
aprenen i conviuen, a tra-
vés de projectes o reptes, 
que transformen l’escola en 
un veritable centre d’apre-
nentatges on cada alumne 
potencia el seu talent.

La projecció internaci-
onal de l’Escola és un 
indicador de prestigi que 
ofereix oportunitats enri-
quidores a tota la comu-
nitat educativa en quan a 
participació i formació.

C. Comte d’Urgell, 262 
08036 Barcelona

T. 934 394 800 
csfamilia@csfamilia.com

www.csfamilia.com

Dades de contacte La internacio-
nalització del 

centre ha estat 
sens dubte l’im-
puls necessari 
per a dissenyar 

un Projecte Edu-
catiu de qualitat 
que garanteix la 
personalització 
de l’aprenentat-
ge amb accions 

innovadores 
i creatives.



Col·legi Mary 
Ward Barcelona
Una escola familiar que compagina tradició i valors amb la modernitat, en 
un entorn de confiança.
Alemany i anglès des de la Llar d’infants fins a l’educació secundaria.
Intercanvis amb alemanya quan la situació sanitària ho permet
Tracte individualitzat i atenció a la diversitat

El Col·legi Mary 
Ward-Fundació Narcís 
Jubany està ubicat al barri 
de Sarrià-Sant Gervasi de 
Barcelona. És una escola 
confessional catòlica que 
pertany a la Congrega-
ció de Jesús, fundada per 
Maria Ward l’any 1609, 
i que té una important 
experiència educativa en 
diferents països del món.

El nostre centre promou 
una formació intel·lec-
tual i humana, basa-
da en valors cristians.

Som una escola  
Plurilingüe
Els idiomes són una part 
molt important de l’escola.
Els alumnes aprenen el 
català i el castellà, però 
com a llengües estrangeres, 
l’alemany i l’anglès des 
de la Llar d’infants fins a 
l’Educació Secundària.
Oferim la possibilitat 
d’obtenir títols oficials.

Com treballem?
A l’escola combinem di-
ferents metodologies, per 

afavorir que cada alumne 
pugui aprendre al seu ritme. 

Així, fomentem en els més 
petits l’observació i l’ex-
perimentació. I treballem 
la psicomotricitat, tant a 
dins com a fora de l’aula.
Als tres anys introduïm el 
Treball per Projectes, 
on l’alumne descobreix el 
plaer d’investigar i con-
trastar la seva informació 
amb la dels companys. És 
al segon cicle d’Infantil 
on comencen a treballar 
de forma cooperativa.

El Projecte de Robòti-
ca n’és un exemple de la 
combinació d’aquestes dues 
metodologies. Es continua 
treballant la psicomo-
tricitat, també la fina.

A l’etapa d’Educació 
Primària es combinen 
també els Projectes amb 
el Treball cooperatiu, amb 
l’assoliment dels diferents 
rols dins de cada equip.
A Primària, i encara més 
a l’ESO, destaquen les 
activitats que fomenten 
l’esperit crític, la re-
flexió i l’autoavaluació.

Llar d’infants  
(P1 i P2) 
Oferim un entorn agra-
dable, acollidor i proper 
on, conjuntament amb els 
pares, es treballa per afa-
vorir el desenvolupament.

Treballem la psicomotrici-
tat i l’educació musical, 
i els infants tenen contacte 
amb la llengua aleman-
ya a través del joc i de les 
cançons. Tant  l’educació 
musical com l’alemany són 
impartides per especialistes.
Els dos objectius fona-
mentals d’aquesta eta-
pa són l’adquisició dels 
hàbits propis de l’edat 
i la socialització.

Educació  
Infantil  
(Kindergar-
ten:P3,P4,P5): 
Estimulem el gran po-
tencial d’aprenentat-
ge d’aquesta etapa.
Els objectius principals 
són el desenvolupament de 
l’autonomia, que tinguin 
un benestar emocional i 

que adquireixen l’hàbit de 
pensar de manera crítica, 
creativa i constructiva.

Treballem per projec-
tes, amb activitats d’expe-
rimentació i manipulació, 
amb la música, amb el 
joc, els contes…, amb la 
presència de l’alemany 
en aquestes activitats.

Tant l’educació musical 
com l’alemany són im-
partides per especialistes.

Educació  
Primària 
Entenem que l’edu-
cació dels alumnes ha 
de ser integral.

Acompanyem de ma-
nera personalitzada 
aquest desenvolupament 
propi i individual.
El nostre objectiu és que 
els alumnes esdevinguin 
persones amb valors i 
criteri. Tenim cura de la 
competència emocional.
Respecte a l’estudi de llen-
gües estrangeres, conti-
nuem amb l’aprenentatge de 
l’alemany, iniciat a l’Educa-

ció Infantil, i a 5è  introduïm 
l’anglès per tal  d’acabar 
la Primària amb un nivell 
correcte d’ambdues llengües.
 
S’utilitza l’alemany com a 
llengua vehicular a l’àrea 
de Kunts (Art) a 1r i a 2n i 
part de l’àrea de Coneixe-
ment de Medi de 3r a 6è.

Educació Secun-
dària Obligatòria
Acompanyem de manera 
personalitzada els nostres 
alumnes per tal que assolei-
xin un grau de maduresa.

Volem que prenguin 
consciència del mo-
ment que estan vivint. 

Els ajudem a tenir cura 
de les seves emocions.

Fomentem el desenvolupa-
ment en un ambient salu-
dable dins i fora de l’aula. 
Donem molta importància a 
l’aprenentatge de llen-
gües estrangeres,  ale-
many  i anglès. Els alum-
nes que entren nous poden 
cursar l’anglès com a primer 
idioma estranger i fer classes 
d’iniciació a l’alemany.

Batxillerat Dual
El Programa Diploma 
Dual (100% en anglès.), 
es pot començar a 2n, 3r o 
a 4t d’ESO. En finalitzar, els 
alumnes tenen la mateixa 
titulació que els alumnes 
d’Estats Units d’Amèrica en 
finalitzar la High School.

Intercanvis
Si la situació sanitària ho 
permet, el nostre col·legi 
ofereix cada any als alum-
nes de 3r i 4t d’ESO la 
possibilitat de participar en 
un intercanvi amb Ale-
manya, amb els alumnes 
de les escoles Mary Ward 
de Mainz i d’Augsburg.

C. Copèrnic, 55

T. 93 201 85 55 
centre@marywardbcn.com 

www.marywardbarcelona.net

Dades de contacte

Som una esco-
la plurilingüe. 

Aprenentatge de 
l’Alemany i l’an-
glès com a llen-
gües estrangeres.

Treballem per 
projectes i fem 

treball cooperatiu. 



Escuela Suiza de 
Barcelona
100 años de tradición e innovación junto a la Plaza Molina 
Desde 1919 ofrecemos un modelo educativo integral y multilingüe, ba-
sado en la pedagogía suiza. En nuestra Escuela preparamos a jóvenes 
para un mundo multicultural, global y digital. Nuestros alumnos aprenden 
5 idiomas (alemán, español, catalán, inglés y francés) y terminan su esco-
laridad con doble titulación, suiza y española.

En la Escuela Suiza de 
Barcelona el alumno es el 
centro de interés. Nuestra 
Escuela brinda a niños, niñas 
y jóvenes de 3 a 18 años una 
formación exigente y de alto 
nivel con una doble titula-
ción suiza y española que les 
abre las puertas a cualquier 
universidad extranjera.

Prestamos especial atención 
en lograr un equilibrio fo-
mentando las competencias 
sociales, personales, emocio-
nales y digitales por igual. 
Si sumamos las aptitudes 
lingüísticas en alemán, espa-
ñol, catalán, inglés y francés 
por un lado y el trabajo en 
equipo, empatía, pensa-
miento crítico y creatividad 
por otro, nuestros alumnos 
finalizan su escolaridad 
perfectamente prepara-
dos para hacer frente a las 
exigencias de un mundo 
globalizado y un merca-
do laboral internacional.

Somos una Escuela con pro-
yección internacional pero a 
la vez familiar y anclada en 

el barrio de Sarrià – Sant 
Gervasi, donde conviven y 
se respetan las tres culturas, 
suiza, española y catalana.

La persona es el 
centro de interés
El desarrollo integral de 
nuestros alumnos es nuestro 
compromiso.
Convivencia armónica en un 
entorno plural
Construimos día a día una 
convivencia basada en la 
comunicación y el respeto.

Excelencia  
educativa
Formación académica de 
alto nivel basada en el desa-
rrollo de valores y compe-
tencias personales, sociales, 
emocionales y digitales.

Equipo docente 
internacional y pro-
fesorado nativo de 
idiomas
Excelentes guías para apren-
dices únicos.

Hablamos 5 idiomas
Alemán, español, inglés, cata-
lán y francés. Nuestra lengua 
vehicular es el alemán.

Relación Familia-Es-
cuela como “Acción 
compartida”
El todo es más que la suma 
de las partes.

Doble titulación – 
abiertos al mundo
Ofrecemos una doble titu-
lación suiza y española. La 
Matura bilingüe suiza abre 
las puertas a cualquier uni-
versidad del mundo.

Atendemos las ne-
cesidades reales de 
las familias
Al servicio de sus hijos cada 
día en horario continuo de 8 
a 18 horas, si ustedes así lo 
desean.

Multiculturalidad
La convivencia entre diferen-

tes culturas es un ejercicio 
diario de respeto y tolerancia.

Tamaño familiar en 
una inmejorable 
ubicación
Junto a la plaza Molina.

Con tus hijos de 8h a 18h
En ESB ponemos al servicio 
de nuestros alumnos y sus 
familias toda una serie de 
servicios y actividades que 
complementan nuestra oferta 
educativa, deportiva, cultural 
y social de nuestra Escuela.

Fuera dela horario escolar, 
además de la amplia oferta de 
actividades extraescolares que 
ofrecemos, los horarios de 
guardería son los siguientes:

La ESB ofrece un servicio de 
guardería de 08:00 – 09:20 
horas. Este servicio es gra-
tuito. Se ofrece un servicio 
de guardería también de 
16:35-18:00 horas. El coste 
de este servicio es de 5,00 
Euros (a partir de las 
17:00 horas).

Amplio programa  
de actividades
En la ESB ofrecemos un 
amplio programa de ac-
tividades extraescolares 
deportivas, musicales, 
artísticas  y vinculadas a 
las nuevas tecnologías.

¿Qué tienen de 
atractivo nuestros 
cursos y actividades 
extraescolares?
• son divertidas y una buena 
alternativa para el tiempo libre

• despiertan la curiosidad y 
la creatividad

• dan valor y confianza en 
uno mismo

• contribuyen en el desarro-
llo cognitivo, psicomotor y 
social de los alumnos

• promueven la integración 
en la ESB

• se dan en distintos idiomas 
(alemán, español y catalán).

• se desarrollan en grupos 
pequeños

• cumplirán con las nue-
vas normas de seguridad 
e higiene establecidas por 
las autoridades 

Cocina ecológica 
propia
El desarrollo de un estilo 
de vida saludable también 
forma parte de la función 
educativa de la Escuela. 

Una alimentación equili-
brada ejerce un efecto posi-
tivo sobre la concentración y 
el rendimiento escolar de los 
alumnos y alumnas. Al mismo 
tiempo se reduce el riesgo de 
padecer enfermedades rela-
cionadas con la dieta.

C. Alfons XII, 95 – 105 
08006 Barcelona

T. 932 096 544 
nfo@escuelasuizabcn.es

www.escuelasuizabcn.es

Dades de contacte

¿Por qué la ESB? 
Si quiere que su 
hijo/a aprenda 5 
idiomas y desa-
rrolle las compe-
tencias necesarias 

para una vida 
feliz y exitosa, 
la Escuela Sui-
za de Barcelona 

es su escuela.



Col·legi
Padre Damián
Educar més enllà de l’ambit acadèmic. 

L’essència de la  
nostra tasca  
educativa
Volem que els nostres 
alumnes quan surtin de 
l’escola siguin persones 
autònomes amb iniciativa 
i llibertat, compromesos 
amb la societat que els 
toqui viure, amb la il·lusió 
per construir un món mi-
llor gràcies al desenvolupa-
ment de la seva espirituali-
tat. Volem que potenciïn al 
màxim la seva creativitat i 
siguin innovadors, amb una 
consciència sostenible i una 
dimensió intercultural.

És molt important per a 
nosaltres que adquireixin 
una sòlida formació inte-
l·lectual amb un fort sentit 
de pertinença, que se sentin 
a l’escola com a casa, que 
siguin feliços per desen-
volupar al màxim els seus 
talents. Volem arribar a 
educar des del cor perquè 
siguin persones empàtiques, 
properes als altres i portin 
una vida sana i saludable.

Projecte VEUS: l’es-
cola que somiem és 
l’escola que volem.
VEUS significa educar més 
enllà de l’àmbit acadèmic. 
Per això, al nostre col·legi, 
una escola concertada i 
cristiana que pertany a la 
Congregació dels Sagrats 
Cors, acompanyem els 
alumnes en el seu creixe-
ment personal per tal que 
desenvolupin les seves 
competències personals.

No sabem com serà el món 
que es trobaran d’aquí a 
uns anys, però sí que tenim 
clar que en aquest món serà 
important que cadascú es 
conegui i identifiqui com és, 
què li agrada, quins són els 
seus talents, quins són els 
seus somnis i com vol que 
sigui la societat de la qual 
forma part. És fonamental 
que aquesta reflexió vingui 
acompanyada de la capacitat 
d’adaptar-se als canvis, de 
superar-se, de transformar 
els reptes en oportunitats i, 
sobretot, de reflexionar tant 

en l’aprenentatge com en les 
pròpies vivències per esde-
venir un agent actiu, implicat 
i responsable que analitza 
l’entorn i treballa per fer-lo 
millor tot seguint el model 
compromès de Jesús.

Els ciutadans del demà són 
els alumnes d’avui. Per això, 
a les nostres aules, des d’un 
ambient acollidor i familiar 
treballarem per desenvolu-
par aquestes competències 
personals, intel·lectuals, 
socials i espirituals des 
de la confiança i l’estima 
que ens caracteritzen.

Metodologies innovadores 
basades en la motivació, la 
cooperació i la formació del 
pensament crític.
Només així estem potenciant 
un aprenentatge significatiu, 
diversificat i autèntic
mitjançant metodologies 
innovadores per fomentar un 
rol actiu i protagonista dels 
nostres alumnes. El nostre 
model educatiu viu immers 
en un projecte d’innovació 
metodològica i estructural 

que pretén compatibilitzar 
una tradició acadèmica d’alt 
rendiment amb la necessitat 
d’actualitzar el nostre model 
educatiu a la societat del 
segle XXI.

Som escola multilingüe 
Creiem fermament en la 
necessitat de fomentar en els 
nostres alumnes el desenvo-
lupament de la competència 
lingüística i comunicativa 
en llengües estrangeres, per 
facilitar el seu futur acadèmic 
i laboral. El nostre projecte 
multilingüe es fonamenta en 
l’aprenentatge de tres llen-
gües (català, castellà i anglès) 
dins del currículum i una 
segona llengua estrangera 
(francès) de forma optativa. 
Des de l’escola també oferim 
la doble titulació de Batxille-
rat Dual americà i som cen-
tre examinador del Oxford 
Test of English .

Som escola musical
Entenem la música com una 
activitat que ajuda els nostres 
alumnes a ser creatius. Estem 

vinculats al conservatori del 
Liceu per oferir un ensenya-
ment curricular de la música 
d’alta qualitat i la possibilitat 
de cursar dins de l’escola els 
estudis superiors de música.

Som EFR
EFR “Empresa familiar-
ment responsable” és un 
moviment internacional que 
s’ocupa d’avançar i donar 
respostes en matèria de 
responsabilitat i respecte a 
la conciliació de la vida per-
sonal, familiar i laboral. Així 

mateix, també fomenta el 
suport en la igualtat d’opor-
tunitats i la inclusió dels més 
desfavorits, prenent com 
a base la legislació vigent 
i vinculant i la negociació 
col·lectiva.

En aquest camí de millora, 
l’escola ha creat un grup 
EFR que juntament amb el 
grup de convivència treba-
lla, revisa i actualitza el pla 
de convivència de l’escola. 
El grup EFR pretén donar 
a conèixer allò que ja es 
fa a l’escola en l’entorn de 
conciliació – en alumnes, fa-
mílies i personal del centre-, 
estudia, dissenya i proposa 
activitats que tinguin en 
compte el nostre codi ètic i el 
pla d’igualtat; i implementa 
accions per a millorar la con-
ciliació dels nostres alumnes, 
famílies i personal, seguint el 
perfil de l’alumne SSCC. En-
tre tots volem aconseguir que 
el nostre col·legi sigui un lloc 
que suposi una millora de la 
qualitat de vida i benestar de 
les famílies.

C. Avinguda Vallvidrera 10

T. 93 203 12 74 
admissions@padredamiansscc.net 

padredamiansscc.org

Dades de contacte

Des de P1 a 2n 
de Batxillerat, 

acompanyem als 
alumnes en el seu 
creixement per-
sonal per tal que 
desenvolupin les 
seves competèn-
cies personals.



Escola  
Cristiana
Tria escolacristiana.cat una eina digital per triar la vostra escola
La Fundació Escola Cristiana de Catalunya disposa d’un espai web on podreu trobar tota la 
informació que necessiteu per fer una bona tria. Continguts digitals, vídeos, cercador i mapa 
d’escoles, adaptat a tot tipus de dispositius, obert i accessible per a tothom.

Consells i recoma-
nacions a l’hora de 
triar escola
En aquest apartat podreu 
trobar tot un seguit de con-
sells pràctics que us ajuda-
ran i orientaran en el procés 
d’elecció de centre

A l’apartat “Què cal saber?” 
podreu consultar diversos 
articles i vídeos per tal de 
conèixer diferents elements 
a considerar a l’hora de triar 
escola, els drets que us em-
paren respecte a la llibertat 
d’opció per un model edu-
catiu concret com ara el de 
l’escola cristiana, i qüestions 
més pràctiques com ara 
un bon aprofitament de les 
jornades de portes obertes o 
com preparar una entrevista.

A l’apartat “Tria bona 
escola” podreu conèixer 
aspectes concrets del caràc-
ter propi i dels projectes 
pedagògics de les escoles 
cristianes, la formació en 
valors, el tractament perso-
nalitzat dels alumnes, l’ús 
de les TIC i dels projectes 
innovadors, el tractament 
de les llengües,..

El cercador  
d’escoles
Voleu saber quines escoles 
cristianes hi ha a prop vos-
tre? Quina oferta educativa 
tenen? Quina és la seva 
adreça o la seva web? 
Ho trobareu tot a  
www.triaescolacristina.cat 
Un espai online on cercar les 
escoles segons l’oferta edu-
cativa, o en quina comarca, 
municipi o districte es tro-
ben. Amb un sol clic podreu 
demanar més informació o, 
fins i tot, sol·licitar-hi una 
entrevista.

Un espai online en el qual 
podreu trobar la millor esco-
la per als vostres fills.

Escola Cristiana, 
l’escola dels fills!
L’acció educativa no es 
desenvolupa en un espai 
asèptic, allunyat de qualsevol 
influència, sinó que ho fa 
inserida en aquesta societat, 
la del nostre temps. El pro-
cés educatiu mai és neutre, 
perquè implica una deter-
minada concepció de l’ésser 
humà, de la vida i del món. 

La credibilitat de l’acció 
educativa de les persones, 
de la família, de les escoles 
i de les institucions passa 
per la capacitat de gene-
rar acollida personal, i tot 
això reclama dedicació i 
creativitat per ajudar en la 
recerca del propi camí de 
cadascú. Parlar d’educació 
demana parar esment en 
l’acompanyament personal. 
Un bon nombre de pares i 
mares que cerquen ins-
trucció i educació per als 
fills confien en les escoles 
cristianes i accepten i re-
coneixen la bondat del seu 
projecte educatiu. 

Les Escoles Cristianes de 
Catalunya som una pro-
posta educativa que arrela-
da en una tradició més que 
centenària, millorem cada 
dia i innovem per assolir 
un més gran i millor apre-
nentatge i creixement per-
sonal dels alumnes, cercant 
la màxima personalització 
des de l’acompanyament.

Som un col·lectiu de quatre 
centenars d’escoles que 
presentem un seguit de 
valors i actituds que neixen 

dels ensenyaments de Jesús, 
que oferim la possibilitat 
d’aprofundir-hi d’acord amb 
els interessos i les opcions 
familiars i dels alumnes.

Caminem vers grans canvis 
socials, com podem intuir 
i sovint comprovar i això 
repercutirà en els sistemes 
educatius i també en la fa-
mília. No s’ha de témer els 
canvis, ans al contrari, els 
hem de promoure des d’un 
diàleg que faci créixer en 
coneixements, en saviesa i 
en humanitat. Escola Cris-
tiana, l’escola dels fills!

Troba bona escola: 
demana una entre-
vista!
En el procés d’elecció d’es-
cola dels vostres fills convé, 
per poc que pugueu, que 
mantingueu una entrevista 
amb la direcció, que és nor-
malment qui atén aquestes 
sol·licituds de les famílies 
interessades. Ja sigui abans 
o després de les Jornades de 
Portes Obertes, les escoles 
són les primeres interessa-
des a rebre-us, conèixer-vos 
i donar-se a conèixer.

Les persones amb qui us 
entrevistareu hauran de 
repetir moooltes vegades 
allò que us explicaran a 
vosaltres, però ho faran 
amb molt de gust. Per això 
us pot ser útil, si en teniu 
costum, de prendre nota de 
totes les informacions que 
us donin i que rebeu amb 
interès qualsevol material 
que us facilitin.

No us hi estigueu de plan-
tejar totes les qüestions i 
dubtes que us sorgeixin en 
relació amb tots els aspec-
tes més “conceptuals” o 
de contingut: quins són els 
valors fonamentals del cen-
tre, què les caracteritza, si 
són més innovadores o més 

tradicionals, com treballen 
la interioritat, la formació 
integral dels alumnes, quin 
percentatge hi ha de fills 
d’antics alumnes? Pregun-
teu també, esclar, sobre els 
aspectes més pràctics: els 
serveis que ofereix (guarda 
i cura?, infermeria?), les 
instal·lacions (biblioteca?, 
gimnàs?), les activitats ex-
traescolars (qui les gestio-
na?, Van a una amb l’esco-
la?), la qüestió econòmica...
Aprofiteu també per parlar 
dels vostres fills, tan espe-
cials, tan diferents: aquest 
és el dia! Què us preocupa, 
què voldríeu per a ells, 
quines experiències escolars 
prèvies han tingut... 

Trobar una bona escola és 
un procés important; esco-
llir bé és una decisió per a 
la vida. Sapigueu que l’en-
trevista n’és un dels passos 
més importants. Però recor-
deu: potser l’escola serà la 
segona llar dels vostres fills, 
però és segur que la vostra 
llar és i serà sempre la seva 
primera escola!

Carrer dels Àngels 18, 3r  
08001 Barcelona 

T. 93 302 70 13

fecc@escolacristiana.org

Dades de contacte

Escola Cristiana, 
espai d’acolli-

da i creixement 
personal



L’escola Frederic 
Mistral-Tècnic Eulàlia
A l’escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia, ubicada en dos edificis, el de 
Tibidabo i el de Sarrià, oferim una educació integral i un ensenyament de 
qualitat, inclusiu i personalitzat de P3 a 2n de Batxillerat. 
El nostre objectiu és aconseguir una sòlida formació personal i acadèmi-
ca dels infants i joves. 
Som una escola concertada i formem part de la Fundació Collserola.

#CreantEscola:  
Cultura, valors i 
compromís
A l’Escola Frederic Mis-
tral-Tècnic Eulàlia diem 
que estem #CreantEscola, 
perquè entenem que edu-
car és una responsabilitat 
compartida. I amb aquesta 
finalitat, acompanyem els 
nois i noies des del primer 
dia, quan trepitgen les aules 
de P3, fins que ens diuen 
“fins aviat”, a 2n de Batxi-
llerat, per continuar el seu 
camí, sigui en el món laboral, 
sigui continuant la seva 
formació. Creem escola des 
de la creativitat, l’empatia, la 
solidaritat, l’esforç i l’estima 
a la diferència, a la cultura i 
al nostre entorn.

Ho fem conjuntament amb 
les nostres famílies amb un 
objectiu clar: formar perso-
nes amb criteri, amb sensibi-
litat, que es facin preguntes 
i es qüestionin la realitat que 
els ha tocat viure. Persones 
que, des de la seva llibertat, 
facin del seu procés formatiu 
un camí de construcció de la 
personalitat, basat en el com-
promís per entendre el món 

i per aportar la seva mirada 
per fer-lo millor.

#CreantEscola a tra-
vés de cinc àmbits
Creem escola a través de 
cinc eixos o àmbits que 
són els que ens defineixen. 
D’una banda, gràcies a la 
cultura i els valors donem 
sentit a l’experiència educa-
tiva. Som una escola laica, 
catalana i plural, amb el 
pensament crític, la cons-
ciència cívica i la inclusió 
al centre del nostre model. 
Treballem la cooperació i el 
voluntariat amb entitats del 
barri i amb altres institu-
cions. Mantenim convenis 
de col·laboració amb algunes 
de les principals institu-
cions culturals del país com 
l’Orquestra Simfònica del 
Vallès, el Museu Picasso o la 
Fundació Foto Colectania, 
impliquem les famílies amb 
activitats compartides per 
fer valer diferents àmbits 
de la cultura dins i fora de 
l’escola. L’escola mateixa és 
un espai d’art.

Alhora, posem al centre de 
l’acció educativa l’estima al 

nostre entorn, entenent la 
sostenibilitat més enllà del 
reciclatge o l’estalvi energè-
tic: els i les alumnes prenen 
la paraula i s’organitzen per 
fer valer el respecte al medi 
ambient, sabent-se part d’un 
tot del qual en som corres-
ponsables. 

Amb l’orientació personal 
i acadèmica, una de les 
característiques que, segu-
rament, més ens defineix 
i diferencia, acompanyem 
alumnes i família, al llarg de 
les diferents etapes educati-
ves, en el seu desenvolupa-
ment, ajudant a descobrir 
les potencialitats de cadascú, 
perquè tracin el seu camí 
amb confiança i compromís.

A l’Escola Frederic Mis-
tral-Tècnic Eulàlia innovem 
perquè escoltem i mirem 
la realitat per conèixer els 
canvis que transformen la 
nostra societat amb mirada 
crítica, imaginació, esforç i 
treball en equip. Per a nosal-
tres, la innovació és l’exercici 
permanent de qüestionar-nos 
les coses, de buscar la millora 
contínua en processos i 
metodologies. La tecnologia 

és una de les eines que ens 
permeten aquesta innovació 
permanent.

Els idiomes ens obren 
la mirada al món. La 
llengua vehicular de l’escola 
és el català, si bé des de P3 
comptem amb auxiliars de 
conversa en anglès, treballem 
algunes matèries de manera 
específica en anglès i castellà 
i, a partir de 5è de Primària, 
introduïm una segona llen-
gua estrangera, el francès o 
l’alemany. A més, impartim 
el Batxibac, que permet 
obtenir la doble titulació de 
Batxillerat i el Baccalauréat 
francès.

Més enllà dels  
resultats acadèmics
Acompanyar els nois i noies 
fent valer les capacitats de 
cadascú perquè puguin 
arribar allà on es proposin; 
atendre la diversitat en tota 
la seva dimensió; fer valer les 
emocions que acompanyen 
durant tot el procés d’apre-
nentatge; cultivar la solida-
ritat i el compromís social; 
desenvolupar-se en entorns 
plurilingües; entendre la 

tecnologia més enllà del 
hardware o el software… són 
només alguns elements que 
defineixen la nostra manera 
de fer.

I aquesta visió, sempre 
en col·laboració amb les 
famílies, és en gran part 
responsable que l’alumnat 
de l’escola Frederic Mis-
tral-Tècnic Eulàlia superi 
de forma molt satisfactòria 
la Selectivitat. Aquests bons 
resultats, però, no tindrien 
sentit si, per sobre de tot, els i 

les nostres alumnes no fossin 
persones que es fan pregun-
tes, es qüestionen les coses, 
són crítics davant la realitat 
i tenen una clara voluntat 
de millorar el seu entorn i la 
societat.

Institucions  
educatives  
vinculades 
L’escola Frederic Mis-
tral-Tècnic Eulàlia forma part 
de la Fundació Collserola 
que, a la vegada, està vincula-
da a d’altres institucions com 
la Fundació Cim d’Estela, 
dedicada a activitats de lleure 
i monitoratge, i la Fundació 
Institut de Psicologia, que 
proporciona serveis sanitaris 
i tractaments especialitzats 
en l’àmbit de la psicologia, la 
psiquiatria, la psicopedagogia 
i la logopèdia. 
A més, la Fundació Coll-
serola compta amb Acció 
Social pròpia traduïda en la 
Fundació Bellaire, titular de 
l’escola d’educació especial 
Escola Bellaire i la Fundació 
Els Xiprers, centre ocupacio-
nal que atén persones adultes 
amb trastorn d’espectre 
autista (TEA).

Escola Frederic Mistral-Tècnic 
Eulàlia (Tibidabo). 

Lluís Muntadas, 3-5-7 
08035 Barcelona
T. 93 211 89 54 
fmistralt@fundaciocollserola.cat

Escola Frederic Mistral-Tècnic 
Eulàlia (Sarrià).

Pere II de Montcada, 8 
08034 Barcelona
T. 93 203 12 80
fmistrals@fundaciocollserola.cat

fredericmistral-tecniceulalia.cat

Dades de contacte

A l’Escola  
Frederic Mistral- 

Tècnic Eulàlia 
diem que estem 
#CreantEscola, 
perquè entenem 
que educar és 

una responsabi-
litat compartida. 
I amb aquesta 
finalitat, acom-
panyem els nois 
i noies des de 

P3 fins a 2n de 
Batxillerat.



La Salle  
Bonanova 
Una escola de referència en el món educatiu amb un projecte  dinàmic i 
innovador. L’entorn és un factor molt important i per aquest motiu comp-
tem amb unes instal·lacions i espais renovats; creats per poder-hi desen-
volupar un aprenentatge competencial que doni resposta a les necessi-
tats de tots i cadascun dels nostres alumnes. 

Una escola de referència en el 
món educatiu amb un projec-
te dinàmic i innovador. 

Entorn
L’entorn és un factor molt 
important i per aquest motiu 
comptem amb unes instal·la-
cions i espais renovats; creats 
per poder-hi desenvolupar 
un aprenentatge competen-
cial que doni resposta a les 
necessitats de tots i cadascun 
dels nostres alumnes. 

Oferta educativa
La nostra oferta educativa 
s’inicia als tres anys i acaba 
als divuit, un camí que ens 
permet, pas a pas, descobrir 
i potenciar junts el talent 
dels alumnes. Tot emmar-
cat en una formació basada 
en els valors, la qualitat i 
l’excel·lència amb el nostre 

màxim compromís. 

Valor afegit
Més enllà de l’aprenentatge, 
el nostre projecte compta 
amb un valor afegit que ens 
ajuda a preparar l’alumnat 
per esdevenir persones com-
petencialment preparades i 

formades des d’un punt de 
vista acadèmic i humà per 
a viure en la societat que els 
espera. Tot des de la peda-
go-gia Lasal·liana. 

Així, els valors de la respon-
sabilitat, la creativitat, la pro-
moció de la justícia, la convi-
vència, el treball en equip, 
la sensibilització per a la 
sostenibilitat, i també la cura 
de l’educació emocio-nal i 
per la interioritat, són alguns 
dels valors que ens ajudaran 
a aconseguir-ho. 

Aprenentatge  
motivador
Tenim un fort compromís 
per crear eines d’aprenentat-
ge que siguin motivadores i 
innovadores i aplicar-les en 
els diferents àmbits com ara 
en: l’aprenentatge de llen-
gües i idiomes estrangers, 
els projectes internacionals 
per potenciar la compe-
tència global, el pensament 
computacional i el treball 
competencial... 

Són eines d’aprenentatge 
que formen part del nos-
tre mètode i que fan dels 

nostres alumnes, persones 
completes, amb pensament 
crític i global. 

Hi ha un fort 
compromís 
per crear eines 
d’aprenentat-
ge que siguin 
motivadores i 
innovadores i 
aplicar-les en els 
diferents àmbits

Oferta curricular
Com a escola privada con-
certada, l’oferta curricular 
es completa amb diferents 
serveis en l’àmbit esportiu, 
artístic, la salut i el lleure. 

Tos ells, serveis que ajuden a 
conciliar la vida laboral i fa-
miliar, alhora que completen 
la formació dels alumnes. 

Així, posem a disposició dels 
nois i noies el club esportiu, 

la piscina, l’escola de música 
i dansa, l’escola d’idiomes i el 
Langcentre, la celebració de 
sagraments així com el servei 
de menjador, extraescolars, 
acollida... 

Respecte propi  
i als altres
L’ambient del centre es basa 
en el respecte propi i als 
altres, en la creació de rela-
cions positives i naturals, tant 
entre els alumnes com amb 
l’equip docent i especialistes 
que en formen part.

Orientació  
i Assessorament
L’Equip d’Orientació i 
Assessorament Psicopeda-
gògic de La Salle Bonanova 
té com a funció principal 
atendre la diversitat i donar 
suport al tutor i a la fa-
mília. Detectar dificultats 
pot ajudar a prevenir que 
aquestes derivin cap a tras-
torns. L’EOAP és un equip 
multidisciplinar format per 
psicòlegs, logopedes, psico-
pedagogs i mestres d’educa-
ció especial. Tots amb una 

àmplia experiència en la 
tasca educativa.

Logopèdia
La Salle Bonanova ofereix 
el servei de logopèdia que 
diagnostica, valora i treballa 
per corregir dificultats en 
la pronúncia dels alumnes. 
Aquest servei està pensat 
per a alumnes d’infantil i els 
primers cursos de primària 
i es canalitza pels tutors. 
En cas d’intervenció dels 
logopedes, les sessions de 30 
minuts es duen a terme en 
dies alterns amb un màxim 
de dues sessions setmanals 
i en horari extraescolar de 
manera individual o en grups 
de 2 o 3 alumnes.

Menjador
A La Salle Bonanova ente-
nem el servei de menjador 
com un espai educatiu per 
tant, amb uns objectius ben 
definits en una doble vessant: 
l’àpat i el lleure. Transver-
salment a aquests blocs de 
la proposta educativa, en 
ambdós espais, menjador i 
temps d’esbarjo, es treballa 
des d’una pedagogia activa 
per tal de potenciar, la convi-
vència, el respecte, els valors 
i l’autonomia dels infants i 
joves.

Els menús són elaborats 
diàriament a la cuina de 
l’escola per un equip d’on-
ze cuiners, dirigits pel Xef 
David amb l’assessorament 
de l’empresa Revisa en quant 
a la seguretat alimentària 
i l’elaboració dels menús. 
També elaborem menús per 
a alumnes amb intoleràncies 
o al·lèrgies diverses. Tots els 
menús estan elaborats per 
una dietista i passen els con-
trols sanitaris de l’agència de 
salut pública de Barcelona.

Jordi Gibert
Director de la Salle Bonanova

Passeig de la Bonanova, 8 
08022 BARCELONA

T. 93 254 09 68

www.Lasallebonanova.Cat

Dades de contacte

Projecte peda-
gògic dinàmic i 
innovador. Es-
pais creatius. 
Aprenentatge 
competencial. 



Colegio Internacional  
SEK Catalunya
En La Garriga, a solo 30 minutos de Barcelona, encontramos el Colegio 
Internacional SEK Catalunya, el único de toda Catalunya que ofrece los 
tres programas del Bachillerato Internacional. SEK-Catalunya es un co-
legio trilingüe con inglés, catalán y castellano como lenguas vehiculares 
y donde sus alumnos disfrutan de una amplia oferta de experiencias de 
aprendizaje, escenificadas en unas instalaciones de 100.000m2 rodeadas 
de naturaleza.

Educación  
internacional  
en un entorno  
privilegiado
Al pie del Montseny se erige 
el Colegio Internacional 
SEK Catalunya, una escuela 
donde conviven alumnos de 
más de 30 nacionalidades 
diferentes en un ambiente 
diverso y multicultural. 
SEK-Catalunya ofrece todas 
las etapas educativas, desde 
la Escuela Infantil hasta el 
Bachillerato, e integra los 
contenidos del currículum 
nacional con los del inter-
nacional. Así, los alumnos 
cursan el Primary Years Pro-
gramme (PYP), el Middle 
Years Programme (MYP) 
y el Diploma Programme 
(DP), acreditando a su salida 
del colegio una formación 
del máximo nivel que les 
abre las puertas de las uni-
versidades más prestigiosas 
del mundo. 

Su programa trilingüe 
defiende el inglés como 
principal lengua vehicular, 

asegurando al mismo tiempo 
una impecable adquisición 
de castellano y catalán. 
Además, a partir del quinto 
curso de Primaria, existe la 
posibilidad de incorporar 
una cuarta lengua, eligiendo 
entre francés y alemán. 

La última apuesta de 
SEK-Catalunya para con-
solidar su posicionamiento 
como colegio internacional 
ha sido la apertura de su 
residencia de estudiantes, 
inaugurada en el curso 
2018/2019 y pensada 
especialmente para alum-
nos de todo el mundo que 
desean tener una primera 
experiencia de convivencia 
y enriquecimiento personal 
en un entorno caracteri-
zado por la pluralidad y el 
internacionalismo.

Un colegio moderno 
con metodología 
innovadora
SEK-Catalunya es un cam-
pus con todos los recursos 

para una educación integral. 
Los espacios de aprendizaje 
son inspiradores, moder-
nos, flexibles, polivalentes e 
incorporan de forma natural 
las herramientas tecnológicas 
más avanzadas. Las piza-
rras inteligentes de última 
generación forman parte de 
su ecosistema de aprendiza-
je, igual que las plataformas 
educativas para fomentar la 
interacción entre alumnos y 
profesores o las cámaras Hy-
Flex, que permiten retrans-
mitir las clases en directo 
para aquellos estudiantes 
que, por cualquier circuns-
tancia, no pueden asistir al 
colegio presencialmente.
En estos espacios se desa-
rrolla una metodología muy 
motivadora que contempla 
al alumno como epicen-
tro, acompañándolo en un 
proceso que culmina con 
el aprendizaje a través de la 
comprensión de los concep-
tos y no de su simple memo-
rización. Es un aprendizaje 
significativo cuyo punto de 
partida es la curiosidad, la 
vivencia, la experiencia y la 

involucración del alumno. 
Otra de las bases metodoló-
gicas es el trabajo colabora-
tivo. Los alumnos trabajan 
en equipo constantemente, 
ejecutando proyectos reales 
que les enseñan a planificar, 
reflexionar, exponer sus 
ideas, negociar, tomar deci-
siones, comunicarse, ejercer 
de líderes, presentar en 
público sus trabajos… Todas 
estas destrezas los acompa-
ñarán de por vida.

Un currículum am-
plio donde todas las 
disciplinas suman
En SEK-Catalunya todas 
las áreas disciplinarias son 
importantes porque la edu-
cación se entiende como un 
acto holístico que engloba no 
solo el conocimiento acadé-
mico sino también el aspecto 
competencial, el emocional y 
el social. Así, deportes, artes 
y tecnología tienen un peso 
destacado en el currículum. 
Los alumnos más activos 
disfrutan del deporte gracias 
a la piscina climatizada, el 

campo de fútbol de césped 
artificial, tres canchas de pá-
del, una pista polideportiva, 
pistas exteriores de balon-
cesto, una sala de fitness y 
un bosque de cinco hectá-
reas donde aficionarse a los 
deportes outdoor. 

El currículum artístico tiene 
también un lugar privilegia-
do. Los programas inter-
nacionales consideran las 
artes como un canal para 
que los alumnos desarrollen 
su capacidad de encontrar 
soluciones creativas para los 
retos del día a día. Des-

de bien pequeños, todos 
trabajan las artes plásticas, el 
arte dramático y la música. 
De hecho, el colegio tiene su 
propia Music School, donde 
se ofrece el programa del 
Trinity College London, una 
institución implantada inter-
nacionalmente y que garanti-
za una educación musical de 
primer orden. 

Por último, hay que destacar 
el empuje que SEK-Catalun-
ya confiere a los contenidos 
tecnológicos. El colegio 
dispone de dos “Maker 
Space” para la práctica de 
la robótica, programación, 
experimentación con drones, 
diseño e impresión 3D, pro-
ducción multimedia, kits de 
Arduino y Microbit... Estos 
talleres son auténticos labo-
ratorios de ideas donde los 
alumnos trabajan bajo la filo-
sofía “Learning by Doing” y 
llevan a cabo proyectos mul-
tidisciplinares con los que 
conectan contenidos transfe-
ridos desde otras áreas, como 
las matemáticas, las ciencias, 
el arte o la ingeniería.

Avinguda dels Tremolencs, 24-26 
(Urbanización Els Tremolencs)  
La Garriga (Barcelona)

T. 93 871 84 48 
sek-catalunya@sek.es 

Oficina de admisiones:  
admisiones-catalunya@sek.es  
682 782 674

www.catalunya.sek.es 

Dades de contacte

Etapas educa-
tivas: Escuela 
Infantil, Edu-

cación Infantil, 
Educación Pri-
maria, Educa-

ción Secundaria 
y Bachillerato 



Col·legi Sagrat  
Cor Sarrià 
Al Col·legi Sagrat Cor Sarrià potenciem el millor de cada alumne. Esti-
mem els nostres alumnes, els acompanyem en el seu creixement ofe-
rint-los oportunitats per donar el millor de cada un d’ells.

Tenim un projecte educatiu 
sòlid, amb diferents me-
todologies, innovadores i 
tradicionals, per tal d’ofe-
rir diferents oportunitats 
d’aprenentatge partint dels 
interessos i experiències 
de l’alumne. Aconseguim 
que assoleixin reptes, que 
emprenguin experiències 
constructives i creatives i 
que es comprometin amb 
el seu entorn per a millo-
rar-lo. És a dir, els ajudem 
a convertir-se en persones 
íntegres, competents, ben 
preparades i solidàries. 

Estimulem la creativitat de 
l’alumnat i l’aprenentatge 
basat en reptes i projectes 
fomentant la cooperació i el 
treball en equip. Busquem 
una educació activa per 
extreure de cadascun d’ells el 
seu màxim  potencial desen-
volupant les seves capacitats, 
impulsant la seva creativitat, 
la cooperació, la resolució 
de problemes i el pensa-
ment crític. Fomentar-los 
a pensar, experimentar, 
innovar, actuar de manera 

autònoma i creativa fomenta 
una actitud emprenedora. 

Busquem una 
educació activa 
per extreure de 
cadascun d’ells 
el seu màxim 
potencial.

Activitats  
extraescolars
Complementem l’educació 
de l’escola amb activitats 
extraescolars coordinades per 
professors del centre garantint 
un coneixement dels alum-
nes i la continuïtat del nostre 
projecte educatiu. Aquestes 
activitats fomenten el creixe-
ment personal, les relacions 
interpersonals i augmenten la 
motivació. Són un espai idoni 
per treballar valors com el 
respecte, l’autonomia, el com-
promís i el treball en equip.

Espiritualitat
Som una escola de caràc-

ter religiós i fonamentem el 
nostre ideari en els valors 
cristians i l’esperit de la 
congregació del Sagrat Cor. 
Considerem el creixement 
humà i espiritual de l’alumne 
la base on consolidar els altres 
aprenentatges. Per això els 
acompanyem en aquest pro-
cés, per tal que esdevinguin 
persones unificades i capaços 
d’escollir sempre en favor de 
la veritat i de la justícia.

Emprenedoria 
Al Sagrat Cor Sarrià dotem 
als alumnes del recolzament, 
les eines, els recursos i els 
suports que els ajudin en la 
visió de projectes presents o 
futurs. Comptem amb veus 
específiques i experimentades 
que els fomentin a encami-
nar les seves idees i projectes 
emprenedors que els puguin 
sorgir. Creiem en el valor de 
la valentia i la confiança en un 
mateix i les idees pròpies. Aju-
dem als alumnes a descobrir 
el seu talent i a potenciar-lo al 
màxim. Els alumnes han de 
ser els que canviaran el món.

Noves tecnologies
Al centre fomentem les 
habilitats i competències 
del Segle XXI, incentivant 
les vocacions del futur amb 
una metodologia STEAM 
(Science, Technology, En-
gineering, Art and Mathe-
matics) i buscant també 
l’equitat de gènere.

Ajudem  a l’alumne  do-
nar-li sentit a un món en 
constant canvi que els 
envolta, a conèixer millor 
com funciona la tecno-
logia i a desenvolupar 
capacitats i competències 
que els permetin explorar 
idees noves i innovar.

Projecció  
Internacional
Considerem imprescindible 
fomentar entre els nos-
tres alumnes una actitud 
d’obertura a aquest món 
canviant i també envers 
els altres tot donant-los 
les eines necessàries mit-
jançant l’aprenentatge de 
llengües estrangeres i de 

projectes i experiències 
de caire internacional.

El col·legi ofereix la possi-
bilitat de cursar el Batxille-
rat o Diploma Dual per a 
potenciar l’aprenentatge de 
l’anglès i obrir-se a d’altres 
cultures i formes d’aprendre. 

Estades a l’estranger i inter-
canvis gràcies a la nostra xarxa 
de col·legis del Sagrat Cor 
arreu del món permeten obrir 
nous horitzons pels alumnes 
tot ensenyant-los a ser perso-
nes flexibles, multiculturals i 
amb una ment oberta i com-
promesa amb la societat. 

Educació especial
La nostra prioritat: el 
benestar de l’alumne. A 
Nadís ajudem els alumnes 
en el seu desenvolupament 
global, afavorint i estimulant 
les seves capacitats, amb la 
finalitat d’aconseguir una 
major qualitat de vida i 
creixement personal i social.

Basem la nostra intervenció 
educativa en una perspec-
tiva funcional i organitzem 
els grups tenint en comp-
te l’edat, les necessitats 
educatives i l’atenció de 
l’alumne. Mantenim un 
contacte diari i proper amb 
les famílies que són con-
vidades a participar en les 
activitats que organitzem.

Utilitzem estímuls sensorials 
i activitats molt motivadores 
i vivencials com les sessions 
amb gossos, les activitats a 
la ludoteca i algunes dinàmi-
ques compartides amb altres 
seccions del col·legi com 
l’educació física o la robòtica 
amb Primària, entre d’altres.

Carrer del Sagrat Cor, 25 
08034 Barcelona

T. 93 203 02 00 
sagratcorsarria@sagratcorsarria.com

www.sagratcorsarria.com 
cicles.sagratcorsarria.com

Dades de contacte

El col·legi ofereix 
la possibilitat de 
cursar el Batxi-
llerat o Diploma 
Dual per a po-

tenciar l’aprenen-
tatge de l’anglès i 
obrir-se a d’altres 
cultures i formes 

d’aprendre. 



LCI  
Barcelona
LCI Barcelona és l’escola de Disseny i Arts Visuals més internacional de 
la capital catalana gràcies als 23 campus repartits en 5 continents de la 
xarxa canadenca LCI Education. L’escola és un referent que cada any 
atrau estudiants de tot el món amb l’objectiu de convertir-se en professio-
nals competitius.

LCI Barcelona neix l’any 
2013 després de l’associa-
ció entre LCI Education i 
l’Escola de Moda Felicidad 
Duce que, des de 1928, s’ha 
consolidat com un referent 
en el disseny de moda. Un 
recorregut de més de 92 
anys d’història i experiència 
que es va ampliar amb les 
àrees d’interiors, producte i 
gràfic amb la incorporació 
a la xarxa canadenca. Amb 
un constant creixement, LCI 
Barcelona va tornar a fer un 
salt qualitatiu, aquest cop 
després d’adquirir l’escola 
Seeway, incorporant les es-
pecialitats de fotografia, ani-
mació i disseny de videojocs. 
L’àmplia oferta formativa 
implica la creació de siner-
gies entre àrees que perme-
ten als estudiants treballar en 
projectes interdisciplinaris 
que ajuden a aportar noves 
perspectives.
 
Àrees  
d’especialització
Actualment LCI Barcelona 
compta amb set àrees d’es-

pecialització i compren des 
de carreres universitàries 
fins a màsters oficials, co-
titulats i propis, postgraus, 
cursos d’especialització, 
cursos de patronatge i una 
àmplia oferta formativa 
online. 

L’àmplia oferta 
formativa impli-
ca la creació de 
sinergies entre 
àrees que per-
meten als estu-
diants treballar 
en projectes 
interdisciplina-
ris que ajuden 
a aportar noves 
perspectives.

Instal·lacions
El campus de LCI Barcelo-
na està situat al districte de 
Sarrià-Sant Gervasi, una de 

les zones amb més activitat 
comercial, cultural i social de 
tota la ciutat. Compta amb 
unes instal·lacions de 3.500 
metres quadrats dissenyats per 
fomentar el talent de cadas-
cun dels 1.500 estudiants que 
passen per les aules cada any. 
L’escola està formada per 31 
aules que conflueixen en un 
espai central de trobada, con-
versa i creativitat, l’Àgora. Per 
una banda, el campus disposa 
d’aules teòriques, aules d’in-
formàtica i espais polivalents, 
una biblioteca i una cafeteria. 
Per altra banda, es troben les 
aules pràctiques destinades 
a cadascuna de les àrees, 
com les aules de patronatge i 
l’Aulalab, el plató i el laborato-
ri fotogràfic, coneguts com a 
Fotolabs o el Tecnofab. 

Metodologia  
educativa
LCI Barcelona aposta per 
una metodologia educativa 
anomenada ‘Learning by 
Doing’ que es basa en l’exe-
cució de projectes pràctics i 
professionals com a via més 

efectiva per a adquirir les ha-
bilitats tècniques i creatives 
que garanteixen una carrera 
professional d’èxit. L’escola 
ha desenvolupat un siste-
ma d’educació en constant 
evolució de la mà d’un equip 
docent format per profes-
sionals en actiu, referents en 
l’àmbit del disseny i les arts 
visuals que aporten una mi-
rada actual connectada amb 
el context social, econòmic i 
cultural a banda d’incorporar 
les últimes tendències del 
sector. 

Des del moment en què l’estu-
diant inicia els seus estudis té 
la possibilitat de promocionar 
els seus projectes i crear una 
marca personal mitjançant 
l’eina Portafoli, una plataforma 
que connecta els projectes dels 
estudiants dels 23 campus amb 
el món empresarial. Formar 
part de la xarxa internacional 
amb seu al Canadà també per-
met als estudiants accedir a un 
programa de mobilitat interna-
cional, així com beneficiar-se 
d’ofertes de treball i pràctiques 
per tot el món. 

L’escola ha des-
envolupat un 
sistema d’edu-
cació en constant 
evolució de la mà 
d’un equip do-
cent format per 
professionals en 
actiu, referents 
en l’àmbit del 
disseny i les arts 
visuals

Vincle
Al llarg dels anys, LCI Barce-
lona ha creat un vincle entre 
persones, empreses i institu-
cions. Els estudiants parti-
cipen en projectes, realitzen 
pràctiques en empreses i es 
beneficien d’oportunitats de 
feina exclusives a través d’una 
àmplia borsa de treball gràcies 
a aquesta associació amb clús-
ters, la col·laboració amb insti-
tucions del sector del disseny i 
les arts visuals o el vincle amb 
partners tecnològics. 

La comunitat de LCI Barce-
lona està formada per profes-
sionals compromesos amb el 
rigor, la sostenibilitat, la creati-
vitat, la innovació o la sensi-
bilitat estètica a banda d’una 
dinàmica que fomenta l’esperit 
crític i disruptiu necessari per 
garantir l’èxit. A les aules de 
l’escola han estudiat alguns dels 
dissenyadors de referència en 
l’àmbit nacional i internacional, 
professionals amb reconegudes 
trajectòries que aporten la seva 
feina com a eina per a crear el 
futur.

Carrer Balmes 209 
08006 Barcelona

T. 93 237 27 40 
hello@lcibarcelona.com

www.lcibarcelona.com

Dades de contacte

Els estudiants 
participen en 

projectes, realit-
zen pràctiques en 
empreses i es be-
neficien d’opor-
tunitats de feina 
exclusives a tra-
vés d’una àmplia 
borsa de treball



Highlands School 
Barcelona
Highlands School Barcelona és la única escola privada, internacional i 
catòlica que hi ha a Barcelona. Fundada al 2001, Highlands School Bar-
celona ha aconseguit fer-se un nom dins de la societat oferint una educa-
ció de qualitat i plurilingüe (amb focus en l’anglès) des de bebès fins a la 
universitat, amb una mirada cap al futur, sense oblidar els valors tradi-
cionals cristians.  

L’escola disposa de 19.000 
m2 a Esplugues de Llobre-
gat (Barcelona), a una zona 
residencial al costat del barri 
barceloní de Sarrià/Pedralbes, 
amb unes instal·lacions mo-
dernes i adaptades per donar 
la millor formació integral. 
Els seus 10.000 m2 d’ins-
tal·lacions esportives i zones 
verdes permeten formar els 
alumnes també en la cultura 
de l’esport com alternativa 
d’oci i com a complement de 
l’excel.lent formació acadè-
mica i humana que ofereixen, 
reforçant el treball en equip, 
la superació personal, l’esforç 
individual i col·lectiu. 
 
Projecte educatiu
Alhora que l’exigència, el 
respecte, l’ordre i la disciplina, 
destaca el seu ambient familiar 
i proper així com l’alegria 
de sentir-se estimats que es 
viu a l’escola a tots els nivells 
-alumnes, famílies, professors 
i personal no docent, quelcom 
palpable des que un entra per 
la porta. 

Si parlem de l’etapa d’in-
fantil, des de bebès, el seu 
projecte educatiu és tan 

atractiu perquè té molt ben 
treballats els seus objectius 
pedagògics: a) Fomentar la 
seva autonomia i formar hà-
bits de vida ben estructurats; 
b) Desenvolupar les habilitats 
motores; c) Desenvolupar el 
llenguatge aprenent anglès i 
castellà alhora; d) Estimular 
les sensacions perceptives dels 
cinc sentits; e) Potenciar les 
habilitats cognitives i el desen-
volupament del pensament i 
f) Desenvolupar la intel·ligèn-
cia emocional.

I per descomptat, perquè 
els nens es troben envoltats 
d’afecte que els hi proporcio-
nen les seves primeres mes-
tres, amb l’avantatge de no 
haver de canviar als tres anys, 
perquè aquest centre dóna 
continuïtat a tota l’escolaritat 
oferint les etapes de Primària, 
Secundària i Batxillerat.

Des dels primers mesos, 
l’ensenyament transcorre 
principalment en anglès i cas-
tellà. A partir de Primària, a 
més de cursar les assignatures 
en anglès (60%) i en caste-
llà (30%), els nens aprenen 
català (10%). En Secundària, 
s’introdueix també el francès 

com a optativa, de manera 
que al final de la seva etapa 
escolar poden dominar quatre 
llengües. Highlands School 
Barcelona destaca també pels 
seus excel·lents Batxillerats: 
el científic-tecnològic, que 
ofereix un elevat nombre 
d’assignatures impartides en 
anglès, i l´humanístic-social.

La experiència està demos-
trant que els qui cursen el Ba-
txillerat en Highlands School 
Barcelona, no sols surten ben 
preparats acadèmicament per 
a ingressar en les universitats 
de la seva elecció, ja siguin 
nacionals o estrangeres, sinó 
que, a més, tenen clar qui són i 
els valors que han de guiar-los 
en el seu futur professional i 
personal. Són alumnes que 
aconsegueixen un desenvolu-
pament integral, sent estu-
diants adaptats al món actual 
digital i compromesos amb la 
societat.
 
A Highlands School 
Barcelona assumei-
xen els valors com a 
compromisos cap a 
les famílies: 

Compromisos 
L’escola assumeixen el 
repte de col·laborar amb les 
famílies en l’educació dels 
seus fills, ja que entenen és 
l’única manera d’aconseguir 
l’excel·lència integral que 
persegueixen. El seu projecte 
educatiu, que abasta quatre 
àrees (excel.lencia acadèmi-
ca, educació internacional, 
formació integral catòlica i 
acompanyament personal) 
tracta d’afavorir la maduresa 
personal i l’adquisició de 
virtuts complementant-ho 
amb la cerca de l’excel·lència 
acadèmica per a aconseguir 
que l’alumne aconsegueixi el 
millor de si mateix. El col·legi 
promou els valors cristians 
entre els alumnes, personal i 
famílies. Aquest compromís 
ofereix als alumnes l’opor-
tunitat d’adquirir uns valors 
que els acompanyaran tota la 
seva vida. 

Professionalitat 
Highlands School té un 
equip docent professional i 
internacional centrat a acon-
seguir l’excel·lència dels seus 
alumnes, millorant dia a dia 
les tècniques d’aprenentat-
ge. Són grans professionals 

amb àmplia experiència en 
els camps pedagògic, humà i 
social, i són els responsables 
que cada alumne aconse-
gueixi un alt nivell acadèmic 
i personal.

Actitud social 
Amb el seu programa 
Highlands in Action, es 
comprometem a ajudar i 
solidaritzar-se amb qui més 
ho necessiten a través d’ac-
cions socials realitzades pels 
alumnes i famílies. Aquestes 
accions són clau per al seu 
desenvolupament personal. 

Missió, visió i valors 
de Highlands School 
Barcelona 
Highlands School Barcelo-
na té com a meta que cada 
alumne aconsegueixi la 
millor versió de sí mateix.  
El seu objectiu és que cada 
alumne sàpiga comprendre i 
desenvolupar-se en un món 
global, sent capaç de pensar 
amb rigor i d’expressar-se 
amb solvència en anglès, 
castellà i català. I ho fan 
amb un clar compromís: 
que l’alumne adquireixi 
hàbits i virtuts que el facin 

madur i feliç. I una segu-
retat: tindran professors i 
formadors compromesos, 
acompanyant-li en el seu 
creixement, des de l’amor, 
el respecte, la disciplina i els 
valors cristians. 
 
Highlans School Bar-
celona forma part 
de tres grans grups: 
La xarxa de Colegios RC, 
amb 174 col.legis en el món 
i 13 universitats, el seu lema 
“Semper altius” expressa 
la aspiració per aconseguir, 
cada dia, el màxim desenvo-
lupament integral possible, 
comprenent l’excel·lència 
intel·lectual, física, moral, 
humana i espiritual.  
És també un centre homo-
logat com a Cambridge 
International School, el 
que li permet impartir tant el 
currículum de la Generalitat 
com el de Cambridge i ga-
ranteix una educació interna-
cional de qualitat reconeguda 
al món sencer. 
I és una Escola Vincula-
da al Conservatori del 
Liceu de Barcelona, 
oferint una educació mu-
sical del més alt nivell.

Carrer de Manuel Florentín, 26, 
08950 Esplugues de Llobregat, 
Barcelona 

T. +34 934 18 09 00 
info@highlandsbarcelona.es 

www.highlandsbarcelona.es

Dades de contacte


