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Escola Frederic MistralTècnic Eulàlia (Tibidabo)

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

BetàniaPatmos

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

Jesuïtes Sarrià
Sant Ignasi

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

Col·legi Mary Ward
Barcelona

C. Copèrnic, 55 · T. 93 201 85 55 · www.marywardbarcelona.net

Saint Nicholas School

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

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

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 Sagrada Família

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

La Salle Bonanova

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

Col·legi Sagrat
Cor Sarrià

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

Escola Frederic MistralTècnic Eulàlia (Sarrià)

Pere II de Montcada, 8, 08034 Barcelona · T. 93 203 12 80 · fredericmistral-tecniceulalia.cat

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

Aula Escola Europea

Av. Mare de Déu de Lorda, 34, 08034 Barcelona · T. 932 03 03 54
info@aula-ee.com · www.aula-ee.com

Escola Sant Gregori

Carres Carles Riba 11-15 08035 Barcelona · T. 93021203108
secretaria@santgregori.org · www.santgregori.org

Escola Lleó XIII

C/Lleó XIII, 16-20 ·T.93 417 50 02 · comunicacio@lleoxiii.com · www.lleoxiii.com

Universo Montessori

Ricardo Villa 6 Local 8 (Frente a los Jardnies de Sarria) · T. 651 310 430
info@universomontessori.com · www.universomontessori.com

Escola Decroly
de Barcelona

Vendrell 1 08022 Barcelona · T. 93 417 52 71 · escola@decroly.org · escoladecroly.org/

Escola Santa
Teresa Ganduxer

Ganduxer, 85-103, 08022 Barcelona · T. 932 123 354 · infosecretaria@ganduxer.escolateresiana.com
https://ganduxer.escolateresiana.com/

LCI Barcelona

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

Salesianes de Sarrià –
Escola Santa Dorotea

Passeig Sant Joan Bosco, 24 08017 – Barcelona · T. 93 203 28 92 · sarria@salesianes.org
www.sarria.salesianes.org

L’escola Frederic
Mistral-Tècnic Eulàlia
A l’escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia, 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 acadèmica
dels infants i joves.
Som una escola concertada i formem part de la Fundació Collserola.

#CreantEscola:
Cultura, valors i
compromís
A l’Escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia diem
que estem #CreantEscola,
perquè entenem que educar és una responsabilitat
compartida. I amb aquesta
finalitat, acompanyem els
nois i noies des del primer
dia a P3 fins que ens diuen
“fins aviat”, a 2n de Batxillerat, 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 a l’entorn.
Ho fem conjuntament amb
les nostres famílies amb un
objectiu clar: formar persones amb criteri i sensibilitat,
que es facin preguntes i es
qüestionin la realitat. Persones que, des de la seva
llibertat, facin del seu procés
formatiu un camí de construcció de la personalitat,
basat en el compromís per
entendre el món i aportar la
seva mirada per fer-lo millor.

#CreantEscola a través de cinc àmbits

Creem escola a través de
cinc eixos o àmbits que
són els que ens defineixen.
Gràcies a la cultura i els
valors donem sentit a
l’experiència educativa. Som
una escola laica, catalana i
plural, amb el pensament
crític, la consciència cívica i
la inclusió al centre del nostre model. Treballem la cooperació i el voluntariat amb
entitats del barri i amb altres
institucions. Mantenim convenis de col·laboració amb
algunes de les principals
institucions 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 energètic: l’alumnat pren la paraula

Dades de contacte
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

i s’organitza per fer valer el
respecte al medi ambient,
sabent-se part d’un tot del
qual som corresponsables.
Amb l’orientació personal i acadèmica, una
de les característiques que,
segurament, més ens defineix, oferim una educació
personalitzada, atenent la
diversitat. Acompanyem
alumnes i família, al llarg de
les diferents etapes educatives, ajudant a descobrir les
potencialitats de cadascú,
perquè tracin el seu camí
amb confiança i compromís.
A l’Escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia innovem
perquè observem la realitat
per conèixer els canvis que
transformen la societat amb
mirada crítica, imaginació,
esforç i treball en equip.
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.
Dominar diferents idiomes
ens obre la mirada al

món. La llengua vehicular de l’escola és el català i
treballem algunes matèries
de manera específica en anglès i castellà. Som escola
Cambridge i això implica
disposar dels millors recursos
i metodologies. Fem anglès
a partir de P3 i comptem
amb auxiliars de conversa
en aquesta llengua. A 5è de
Primària, introduïm una
segona llengua estrangera,
francès o alemany. Oferim
dues dobles titulacions:
el Diploma Dual (High
School dels EUA i Batxillerat nacional) i el Batxibac
(Baccalauréat francès i
Batxillerat nacional). A partir
del curs 23-24, oferirem el
Batxillerat internacional.

Més enllà dels
resultats educatius
Acompanyar els nois i noies
fent valer les seves capacitats
perquè puguin arribar allà on
es proposin; atendre la diversitat en tota la seva dimensió;
fer valer les emocions durant
tot el procés d’aprenentatge; cultivar la solidaritat i el
compromís social; desenvolupar-se en entorns plurilin-

gües; entendre la tecnologia
més enllà del hardware o el
software… són només alguns
elements que ens defineixen.
I aquesta visió, sempre en
col·laboració amb les famílies, és en gran part responsable que l’alumnat de l’escola Frederic Mistral-Tècnic
Eulàlia superi de forma molt
satisfactòria la Selectivitat.
Uns bons resultats que no
tindrien sentit si, per sobre
de tot, els i les nostres alumnes no fossin persones que

A l’Escola
Frederic MistralTècnic Eulàlia
diem que estem
#CreantEscola,
perquè entenem
que educar és
una responsabilitat compartida.
I amb aquesta
finalitat, acompanyem els nois
i noies des de
P3 fins a 2n de
Batxillerat.

es fan preguntes, 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 Mistral-Tècnic Eulàlia forma
part de la Fundació Collserola que, a la vegada,
està vinculada 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, 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 ocupacional que atén persones adultes
amb trastorn d’espectre
autista (TEA).

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 escoles: Betània i Patmos. L’any
1993 va accedir al règim de
concerts de la Generalitat
de Catalunya i la seva oferta
educativa va des d’un 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 treballen gairebé 300 professionals entre docents, monitors
i personal d’administració i
serveis. El seu projecte educatiu comprèn, a més dels
ensenyaments reglats obligatoris, tot un seguit d’activitats
complementàries així com
d’altres d’extraescolars per a
garantir la formació integral
dels infants i dels joves.

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 resposta 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 humanes, redueix el conflicte,
fa les persones més pacífiques i més tranquil·les
i col·labora positivament
en el desenvolupament
cognitiu dels estudiants.

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

Dins del recinte escolar, situat en una finca de 35.000
m2 plens de vegetació, hi ha

sis grans edificis: el d’Educació Infantil, inaugurat el
setembre de 2017; el d’Educació 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 piscina coberta. A més, també
compta amb quatre pistes
esportives exteriors, un amfiteatre, laboratoris i horts.

Dades de contacte
C. Montevideo, 13
08034 Barcelona
T. 932 521 900
info@betania-patmos org
www.betania-patmos.org

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’Escola. 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 Espanyapel 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’Escola 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 responsable. Els valors personals i
col·lectius hi són sempre
presents: ajudem els alumnes 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’autonomia. L’alumne és el primer
protagonista i màxim responsable 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 personal i a l’autèntic aprenentatge. És així com podem tenir
la confiança que els alumnes
podran desenvolupar-se lliurement i amb cordialitat en el
futur, sigui com sigui aquest.
En aquest context, volem
fer un seguiment acurat de

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.

les necessitats individuals
de cada alumne durant el
seu procés d’aprenentatge,
amb la implicació de tota la
comunitat educativa. Entenem l’atenció a la diversitat
com un element clau per
acompanyar els alumnes
en el seu procés d’aprenentatge, 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·laboració entre la família
i l’Escola, és a dir, entre
tota la comunitat educativa. Aquesta col·laboració
passa pel fet de compartir
el model, en conseqüència,
pel compromís mutu per
generar-ne el seu assoliment i, en especial, per
una comunicació fluïda i
bidireccional a través d’una
intensa, proactiva i compromesa acció tutorial.
És així com podem tenir la
confiança que els alumnes
podran desenvolupar-se lliurement i amb cordialitat en el
futur, sigui com sigui aquest.

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.

Fotògraf Pol Viladoms

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

Acompanyem els
infants i joves
per ajudar-los a
créixer en totes
les seves dimensions (emocional, espiritual,
intel·lectual...).

perquè esdevinguin persones conscients, reflexives
i capaces de fer una bona
anàlisi del món; competents, amb les eines
necessàries per desenvolupar-se en la complexitat
del món actual; compassives, 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

Vetllem perquè es descobreixin com a individus capaços
de realitzar-se personalment
i professionalment, i desitgin
viure i conviure en una societat democràtica i plural.

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

La nostra
proposta

EXCEL·LÈNCIA
ACADÈMICA

A Jesuïtes Sarrià – Sant
Ignasi formem els alumnes

Potenciem en els nostres
alumnes la inquietud

Dades de contacte
c/ Carrasco i Formiguera, 32
08017 Barcelona
T. 93 602 30 00
info.santignasi@fje.edu
www.santignasi.fje.edu

intel·lectual per tal que
extreguin el millor de si
mateixos. Volem formar
persones curioses i
motivades per saber i
descobrir; persones que
escullin la seva professió
prioritzant els valors i
la vocació pròpia i que
després les desenvolupin
amb competència.
Persones autònomes i amb
habilitats comunicatives,
que sàpiguen treballar en
col·laboració i en xarxa.

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

OBERTURA
AL MÓN

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

Persones amb mentalitat
oberta, emprenedores i digitals, 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’estabilitzin en el temps tot
afavorint la participació de
les famílies.

Convençuts que l’alumne
se situa en el centre del
procés d’aprenentatge, proposem un model
educatiu que es construeix
integrant les següents dimensions pedagògiques:

• Els continguts: Treballem continguts que permeten a l’alumnat desenvolupar 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 educadores: 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 docència compartida, afavoreix la personalització dels
aprenentatges.

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

• Les metodologies ens permeten potenciar la creativitat,
posar en pràctica habilitats
i desvetllar nous interessos,
impulsar l’autonomia i la iniciativa, i respectar els diferents
ritmes d’aprenentatge.

Una escola oberta al món,
propera i acollidora, que
contribueix al desenvolupament de competències
que permeten als alumnes
comprendre i desenvolupar
habilitats per viure i treballar 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.

“El nostre compromís és formar
persones amb un
projecte vital i
vocacional, capaces de conduir la
seva pròpia vida,
i educar en una
dimensió global
per fer del món
la casa de tots.”

Et convidem
a conèixer la
nostra proposta
educativa i a
visitar les nostres
instal·lacions!
https://coneixlescola.
fje.edu/jesuites-sarria

Col·legi Mary
Ward Barcelona
Una escola familiar que compagina tradició i valors amb la modernitat, en
un entorn de confiança. Alemany des de la Llar i anglès des de Primària,
fins a l’educació secundària. Intercanvis amb escoles d’Alemanya. 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, fundada per la Congregació de
Jesús, i la seva fundadora és
Maria Ward.
El nostre centre promou
una formació intel·lectual i
humana, basada en valors
cristians.
Som una escola plurilingüe. Els alumnes aprenen
el català i el castellà, però
com a llengües estrangeres
aprenen l’alemany des de la
Llar d’infants i l’anglès des
de Primària.
Preparem als alumnes per tal
d’obtenir els títols oficials
del First Certificate i del B1
del Goethe.

Com treballem?
A l’escola combinem diferents metodologies, per
afavorir que cada alumne
pugui aprendre al seu ritme.
Així, fomentem en els més
petits l’observació i l’experimentació. I treballem
la psicomotricitat.
Als tres anys introduïm el

Treball per Projectes, on
l’alumne descobreix el plaer
d’investigar i contrastar la
seva informació amb la dels
companys.
És al segon cicle d’Infantil
on comencen a treballar
de forma cooperativa. El
Projecte de Robòtica n’és
un exemple.
A l’etapa d’Educació
Primària es combinen
també els Projectes amb
el Treball cooperatiu.
A Primària, i encara més a
l’ESO, destaquen les activitats que fomenten l’esperit
crític, la reflexió, l’autoavaluació i la coavaluació.

Llar d’infants (P1 i
P2)
Oferim un entorn agradable,
acollidor i proper. Treballem la psicomotricitat i
l’educació musical, i els
infants tenen contacte amb la
llengua alemanya a través
del joc i de les cançons.
Tant l’educació musical com
l’alemany són impartides
per especialistes.
Els dos objectius fonamentals d’aquesta etapa són
l’adquisició dels hàbits propis

de l’edat i la socialització.

Educació Infantil (Kindergarten:
P3,P4,P5)
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 projectes,
amb activitats d’experimentació i manipulació amb la
presència de l’alemany en
aquestes activitats.
Tant l’educació musical
com l’alemany són impartides per especialistes.
Educació Primària
Entenem que l’educació dels
alumnes ha de ser integral.
El nostre objectiu és que els
alumnes esdevinguin persones amb valors i criteri.
Tenim molta cura de la
competència emocional.
Respecte a l’estudi de
llengües estrangeres, continuen amb l’aprenentatge
de l’alemany, iniciat a
l’Educació Infantil, i a 5è
introduïm l’anglès per tal

d’acabar la Primària amb un
nivell correcte d’ambdues
llengües.

ESO
Acompanyem de manera
personalitzada els nostres
alumnes per tal que assoleixin un grau de maduresa. Els
ajudem a gestionar les seves
emocions. Donem molta importància a l’aprenentatge
de llengües estrangeres,
alemany i anglès. Els alumnes que entren nous poden
cursar l’anglès com a primer

Dades de contacte
C. Copèrnic, 55
T. 93 201 85 55
centre@marywardbcn.com
www.maryward
barcelona.net

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 seguiment 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 tècniques pedagògiques avantguardistes i una orientació
internacional que reforcen
l’educació trilingüe impartida des dels primers anys de
l’Educació Infantil.
A través la formació intel·lectual fomentem, no només
l’adquisició de continguts,
sinó l’assoliment de competències, amb l’objectiu
de dotar l’alumne d’uns
recursos i unes eines d’aprenentatge 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 metodologia innovadora, capaç
de donar resposta a les necessitats individuals de cada
un dels nostres alumnes. Un
dels nostres reptes és que
cada un d’ells pugui desenvolupar 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 assoliment de cada coneixement o
habilitat treballat. Els nostres
professors combinen els
diferents recursos metodològics 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 Secundària i al Batxillerat,
proveïm l’alumne d’eines
i habilitats que li garanteixin l’èxit futur a nivell
personal i professional.

Dades de contacte
C. Provença, 283 08037 Barcelona
T. 93 215 49 53
www.saintnicholas.cat

En aquesta preparació per al
futur juga un paper fonamental el domini de l’anglès,
per això oferim una formació amb immersió lingüística
en anglès des dels primers
anys de la seva escolarització. 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’ensenyament en les llengües, volem
promoure una mentalitat internacional 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 Diploma 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 personal, treballem per estimular
el procés de cerca i descobriment 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 desenvolupament de la persona.
Amb el nostre programa de
coaching personal, acompanyem els nostres alumnes en
aquest camí d’autoconeixement i creixement personal.
Volem caminar amb cadascun d’ells vers la seva
felicitat, ensenyant-los a
identificar la seva passió i la
seva vocació, afavorint el seu
equilibri emocional i encoratjant-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, preparant-los per a enfrontar-se als
petits o grans reptes personals 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-

Volem caminar
amb cadascun
dels alumnes vers
la seva felicitat,
ensenyant-los a
identificar la seva
passió i la seva
vocació, afavorint el seu equilibri emocional.

da consciència moral. Els
ensenyem a enfrontar-se
de manera positiva a cada
vivència, repte o circumstància 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.

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 entre 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 preparats 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 importància 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 secundària. 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 educació focalitzada en el catolicisme i els seus valors com
a referents de la nostra cultura. La història i cultura de
les religions ajuda l’alumnat
de secundària a entendre la
diversitat i a respectar les diferents concepcions sobre la
religió que són presents en el
món global del qual formem
part. El Col·legi SIL ofereix
una sòlida formació humana, a través del seguiment
personal de l’alumnat.

Dades de contacte

Infants que
creixen feliços

www.colegiosil.com

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

Av. del Tibidabo, 28
08022 Barcelona
T. +34 932 126 754
sil@colegiosil.com

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 treballen 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 descobriment 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 educativa del Col·legi SIL, el ba-

txillerat, els alumnes rebran
la millor preparació per fer
front als reptes que es trobaran per accedir a la Universitat. 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 disposició dels alumnes dues modalitats de batxillerat: Ciències
i tecnologia (àmbits biosanitaris, científics i tecnològics) i Humanitats i ciències
socials (àmbits socials,
lingüístics i humanístics).

Relació
família-escola
La participació de les famílies, 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 família, 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 potencia 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 Projecte Educatiu, desenvolupa
l’acció docent en coherència amb l’ideari i forma un
equip cohesionat de treball.
El col·legi procura comptar
amb els millors professionals

Buscant l’excel·lència personal i acadèmica,
fomentant els
valors i la relació
família - escola

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 convivència i respecte, claus d’un
desenvolupament integral com a persones.

Proximitat
i confiança
Els acompanyem en totes
les etapes de creixement, assentant 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!

Escola
Prat Educació
Prat Educació és una institució educativa catalana, laica i arrelada a l’entorn, 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

Model educatiu

Avaluació 70/30

• científic biosanitari

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 competències per al ple desenvolupament acadèmic i personal.

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

• 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 especialitzats són a l’ADN del
nostre model educatiu.

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

Grups reduïts
Els grups reduïts (24 alumnes per grup de mitjana en
matèries comunes i 12 en matèries de modalitat) faciliten el
seguiment i l’atenció personalitzada al llarg dels estudis i
l’adaptació dels aprenentatges
segons necessitats i ritmes
específics de l’alumnat.

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

Objectiu: PAU

Dades de contacte
C. Roger de Llúria, 97
08009 Barcelona
T. 93 215 58 52
M. 661 50 95 97
secretaria@prateducacio.com
www.prateducacio.com

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 Batxillerats estan dissenyats
perquè els alumnes puguin
aspirar a obtenir la màxima 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 augmentar, així, les opcions
d’accés a aquests graus.

Cicles Formatius
de Grau Superior
• Comerç internacional

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

• Transport i logística
• Màrqueting i publicitat

100% pràctics

• Administració i finances

Resolució de reptes, learning by doing, classes invertides, projectes multidisciplinars, casos d’empresa,
treball en equip i coperatiu,
avaluació competencial, etc.
Els cicles formatius incorporen les metodologies actives més oportunes per afavorir el millor aprenentatge
significatiu, sempre basat en
projectes.I tot plegat amb
professionals experts en el
seu sector i especialitat.

• Turisme
• Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
(logística)

Més que un Cicle
Acompanyar els alumnes
en el descobriment dels
seus propis talents i capacitar-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 Catalunya, que proposa una
formació especialitzada
adaptada a les necessitats actuals del mercat.

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

Pràctiques
Les pràctiques en empreses
permeten conèixer sobre el terreny els reptes professionals i
empresarials del sector. Comptem 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’orientació 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 emprenedors un servei personalitzat
d’assessorament en el procés
de creació i desenvolupament d’iniciatives d’emprenedoria i empresarials.

Escuela Suiza de
Barcelona
100 años de tradición e innovación junto a la Plaza Molina

Desde 1919 ofrecemos un modelo educativo integral y multilingüe, basado 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 escolaridad con doble titulación, suiza y española.

La Escuela Suiza de Barcelona
es una escuela multicultural
con un sistema pedagógico
único en el que el alumno es el
principal protagonista. Nuestro
máximo objetivo es que los
alumnos y alumnas se conviertan en personas autónomas
y responsables, capaces de
alcanzar todas las metas que se
propongan.

Somos una Escuela con
proyección 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.

Brindamos a niños, niñas y
jóvenes de 3 a 18 años una formación exigente y de alto nivel
con una doble titulación suiza
y española que les abre las
puertas a cualquier universidad
extranjera.

1. La persona es el
centro de interés

Prestamos especial atención en
lograr un equilibrio fomentando las competencias sociales,
personales, emocionales y
digitales por igual. Si sumamos las aptitudes lingüísticas
en alemán, español, catalán,
inglés y francés por un lado y
el trabajo en equipo, empatía,
pensamiento crítico y creatividad por otro, nuestros alumnos finalizan su escolaridad
perfectamente preparados para
hacer frente a las exigencias de
un mundo globalizado y un
mercado laboral internacional.

4. Equipo docente
internacional y profesorado nativo de
idiomas

Diez puntos que distinguen
nuestro estilo de enseñanza:

El desarrollo integral de
nuestros alumnos es nuestro
compromiso.

2. Convivencia
armónica en un
entorno plural
Construimos día a día una
convivencia basada en la comunicación y el respeto en
un entorno familiar y afable.

3. Excelencia
educativa
Formación académica de
alto nivel basada en el desarrollo de valores y competencias personales, sociales, emocionales y digitales.

Dades de contacte
C. Alfons XII, 95 – 105
08006 Barcelona
T. 932 096 544
info@escuelasuizabcn.es
www.escuelasuizabcn.es

Excelentes guías para aprendices únicos. El personal
docente es el principal activo
de nuestra Escuela y lo conforman personas de distintas nacionalidades, ramas
educativas y experiencias
profesionales. Dada su diversidad, aportan una riqueza
invaluable de conocimiento
y cultura y reflejan nuestra
orientación internacional y
multicultural.

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

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

7. Doble titulación –
abiertos al mundo

Ofrecemos una doble titulación suiza y española. La
Matura bilingüe suiza abre
las puertas a cualquier universidad del mundo.

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

9. Multiculturalidad
La convivencia entre diferentes culturas es un ejercicio
diario de respeto y tolerancia.

10. Tamaño familiar
en una inmejorable
ubicación
Junto a la plaza Molina.
En nuestra Escuela
también encontrará:

Inteligencia
emocional
Promovemos el desarrollo
saludable de las competencias personales a través de

los siguientes contenidos:
autoestima sana, sentimientos, autocontrol, solución
de problemas, amistad y
convivencia, ser proactivo y
asertivo, asumir responsabilidades, gestionar emociones,
trabajar en equipo.

Educación integral
En la educación artística y
plástica el producto final
está subordinado al proceso
creador. En la educación
deportiva los alumnos aprenden a practicar todo tipo de
deportes. En la educación
musical se potencian las

¿Por qué la ESB?
Si quiere que su
hijo/a aprenda 5
idiomas y desarrolle las competencias necesarias
para una vida
feliz y exitosa,
la Escuela Suiza de Barcelona
es su escuela.

capacidades de percepción,
escucha y concentración.

Intercambio
Ofrecemos a los alumnos
de 14 años la posibilidad
de estudiar un semestre en
Suiza. Es una oportunidad única que les permite
abrir nuevos horizontes,
madurar y crecer personalmente, además de perfeccionar el idioma alemán.

Actividades
extraescolares
Ofrecemos un amplio
programa de actividades extraescolares deportivas, musicales, artísticas y vinculadas
a las nuevas tecnologías.

Cocina propia
Elaboramos una comida
sencilla y casera en nuestra
cocina a partir de productos
ecológicos y de proximidad.
El desarrollo de un estilo de
vida saludable y una alimentación equilibrada también
forma parte de nuestra función educativa.

Col·legi
Padre Damián
Eduquem més enllà de l’àmbit acadèmic. Volem que els
nostres alumnes siguin persones autònomes, creatives, compromeses amb la societat i que tinguin la il·lusió de construir un
món millor gràcies al desenvolupament de la seva espiritualitat.

VEUS: L’alumne com
a centre del seu
propi aprenentatge
Acompanyem als nostres
alumnes perquè siguin
capaços d’adaptar-se als
canvis, de transformar
els reptes en oportunitats
i, sobretot, d’esdevenir
un agent actiu, implicat
i responsable seguint el
model compromès de Jesús.

Nova metodologia
e-CIM: Experiències
de Creixement
Interdisciplinari
i Motivacional.
Està basada en tres eixos essencials:

Creixement
En tots els aspectes
de la seva persona, inclòs l’espiritual.

Interdisciplinari
Treballar en equip i aplicar
diverses disciplines juntes
per a ajudar-los a veure la vida com un tot.

Motivadores

emocional i la creativitat.

Acompanyar a l’alumnat en la seva voluntat
d’aprendre. Fomentem un
procés d’aprenentatge que
l’alumne valori i gaudeixi.
La metodologia e-CIM
canvia les matèries per
experiències d’aprenentatge a l’aula, posant els
continguts que marca
el currículum al servei
d’un treball intensiu de
les competències; i que
fa que els nostres alumnes donin el millor de si
mateixos a cada situació.
L’acompanyament personal i espiritual i l’ambient
de proximitat i familiaritat
que ens caracteritza com
a col·legi serà un dels
eixos clau per a aconseguir aquest objectiu.

e-CIM a Infantil
i Primària
Les experiències e-CIM
afavoreixen un aprenentatge més vivencial, a través
de la cooperació, les metodologies actives, l’educació

Es persegueixen quatre
propòsits fonamentals:
• Una formació intel·lectual molt sòlida: competències lingüístiques
i de les matemàtiques.
• Una formació globalitzada a través dels ambients i els projectes.

Dades de contacte
C. Avinguda Vallvidrera 10
T. 93 203 12 74
admissions@padredamiansscc.net
padredamiansscc.org

• Una formació basada
en l’acompanyament i en
el creixement personal.
• Una formació basada
en el compromís amb la
societat i la millora del
món en el qual vivim.

e-CIM a Secundària
Estructurem l’educació
en experiències d’aprenentatge que permeten el
treball i el desenvolupament de totes les competències claus per al futur.
Els continguts es treba-

llen de manera significativa i interdisciplinària,
fomentant així la connexió entre les diferents
àrees de coneixement.
Posem en pràctica les
metodologies actives on
son esencials la creativitat, el treball cooperatiu i la reflexió sobre el
procés d’aprenentatge.

tilingüe és fonamenta en
l’aprenentatge de tres
llengües (català, castellà
i anglès) dins del currículum i una segona llengua estrangera (francès)
de manera optativa.

Som escola
multilingüe
El nostre projecte mul-

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

Atenció a la
diversitat

Avaluació formativa
A més de donar-li importància a l’assoliment dels
objectius finals, posem
especial èmfasi en el procés
dut a terme al llarg de
l’aprenentatge. Promovem que sigui l’alumne
el que, amb l’ajuda del
professor i altres companys, detecti què ha après,
com l’ha après i què ha
de millorar. D’aquesta
manera, l’avaluació possibilita l’autoreflexió i
l’oportunitat de créixer
acadèmica i personalment.

Som escola musical

Des de P1 a 2n
de Batxillerat,
acompanyem als
alumnes en el seu
creixement personal per tal que
desenvolupin les
seves competències personals.

És un dels aspectes prioritaris en el nostre sistema
de gestió de qualitat. Al
llarg dels diferents cursos
s’estableixen mesures per
a atendre les necessitats
d’aprenentatge específiques dels nostres alumnes.

Som EFR
EFR “Empresa familiarment 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
personal, familiar i laboral.
Així mateix, també fomenta el suport en la igualtat
d’oportunitats i la inclusió
dels més desafavorits.

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 recomanacions a l’hora de
triar escola
En aquest apartat podreu
trobar tot un seguit de consells pràctics que us ajudaran 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 emparen respecte a la llibertat
d’opció per un model educatiu 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 caràcter propi i dels projectes
pedagògics de les escoles
cristianes, la formació en
valors, el tractament personalitzat 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 vostre? 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 educativa, o en quina comarca,
municipi o districte es troben. Amb un sol clic podreu
demanar més informació o,
fins i tot, sol·licitar-hi una
entrevista.

Dades de contacte

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

Carrer dels Àngels 18, 3r
08001 Barcelona

Escola Cristiana,
l’escola dels fills!

T. 93 302 70 13

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 procés educatiu mai és neutre,
perquè implica una determinada concepció de l’ésser
humà, de la vida i del món.

fecc@escolacristiana.org

La credibilitat de l’acció
educativa de les persones,
de la família, de les escoles
i de les institucions passa
per la capacitat de generar 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 instrucció i educació per als
fills confien en les escoles
cristianes i accepten i reconeixen la bondat del seu
projecte educatiu.
Les Escoles Cristianes de
Catalunya som una proposta educativa que arrelada en una tradició més que
centenària, millorem cada
dia i innovem per assolir
un més gran i millor aprenentatge i creixement personal 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 família. 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 Cristiana, l’escola dels fills!

Troba bona escola:
demana una entrevista!
En el procés d’elecció d’escola dels vostres fills convé,
per poc que pugueu, que
mantingueu una entrevista
amb la direcció, que és normalment 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 interessades 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 plantejar totes les qüestions i
dubtes que us sorgeixin en
relació amb tots els aspectes més “conceptuals” o
de contingut: quins són els
valors fonamentals del centre, què les caracteritza, si
són més innovadores o més

Escola Cristiana,
espai d’acollida i creixement
personal

tradicionals, com treballen
la interioritat, la formació
integral dels alumnes, quin
percentatge hi ha de fills
d’antics alumnes? Pregunteu també, esclar, sobre els
aspectes més pràctics: els
serveis que ofereix (guarda
i cura?, infermeria?), les
instal·lacions (biblioteca?,
gimnàs?), les activitats extraescolars (qui les gestiona?, Van a una amb l’escola?), la qüestió econòmica...
Aprofiteu també per parlar
dels vostres fills, tan especials, 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; escollir bé és una decisió per a
la vida. Sapigueu que l’entrevista n’és un dels passos
més importants. Però recordeu: 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!

La Salle
Bonanova
A La Salle el 100% dels alumnes accedeixen als estudis superiors. Som
un dels cinc centres de Catalunya reconeguts per la Universitat de Cambridge en certificació d’anglès. I ens agrada l’emoció d’aprendre: comptem amb escola pròpia d’anglès i d’idiomes, música, dansa, escacs, Club
Esportiu Federat i més. Un univers d’aprenentatges els espera.

La Salle: referents
en educació per a
l’excel·lència
Amb més de tres-cents anys
de tradició com a institució
educativa, a La Salle tenim
un model pedagògic basat
en la innovació des de la
tradició pedagògica. La
nostra llarga experiència
en l’àmbit educatiu ens ha
ensenyat a innovar amb la
raó, no amb la tendència, i
a adoptar aquells canvis que
realment suposen una millora per a l’aprenentatge de
l’alumne. Ens adaptem a les
demandes formatives, però
sobretot als descobriments
relacionats amb l’educació i
la felicitat dels alumnes.

Qualitats genuïnament humanes
En un món eminentment digital i cada cop
més robotitzat, a La Salle
treballem el desenvolupament humà dels alumnes
de forma personalitzada
perquè esdevinguin persones capaces de transformar el món amb esperit
crític i valors cristians.

Un batxillerat que
s’adapta a l’alumne
A La Salle, som un centre
de referència en l’àmbit
nacional i internacional pels
resultats acadèmics obtinguts
entre el Batxillerat, les PAU i
les proves internacionals.
Els nostres estudis de Batxillerat estan dissenyats per oferir
un acompanyament transversal
que els guiï cap a l’excel·lència: amb itineraris oberts que
s’adapten i es personalitzen
per a cada estudiant, suport
psicològic per part de professionals col·legiats i l’incondicional acompanyament dels
i les professores. Oferim tres
batxillerats: nacional, internacional i batxibac.

Plurilingüisme
Exposem els alumnes a l’anglès
durant un terç de la setmana
lectiva, també en matèries
no lingüístiques per a una
millor integració de la llengua.
A partir de 3r de primària
s’introdueix la segona llengua
estrangera (francès o alemany)
amb fins a 3 hores de càrrega
lectiva setmanals. El nostre
projecte de plurilingüisme ha

estat reconegut amb el segell de
la FECC, el qual ens certifica
com a Escola Multilingüe.

ventall d’extraescolars i un
dels Clubs Esportius més
grans de Catalunya, amb més
de 800 federats.

Tecnologia: un must
Us ho volem
pel futur
posar fàcil
Robòtica, pensament computacional, programació,
arduino… La tecnologia ja
no és una matèria sinó un
medi en el que tots vivim. Per
aquesta raó, les nostres aules
estan equipades amb pissarres
digitals, projectors, accés a internet, Ipads i robots diversos
adaptats a l’edat dels infants
i joves. A 4t d’ESO els i les
alumnes han de ser capaços
de crear aplicacions mòbils i
robots autònoms i muntar i
programar circuits electrònics.

L’escola compta amb un
aparcament privat gratuït
perquè venir a portar o recollir els i les vostres filles no
sigui un mal de cap. També
disposa d’un servei d’Acollida o Permanència per deixar
els alumnes a l’escola abans
o després de les classes, sempre supervisats per mestres.

Un univers
d’aprenentatges
La Salle és molt més que una
escola, i no ho diem per dir:
sense sortir de les instal·lacions
tenim una Escola de Música
reconeguda per La Generalitat, una escola d’anglès pròpia
certificada per Cambridge,
Escola d’Idiomes on poden
aprendre fins a xinès, Escola
de Dansa, d’Escacs, un ampli

Dades de contacte
Passeig de la Bonanova, 8
08022 BARCELONA
T. 932 540 950
bonanova.lasalle.cat

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

Tenim un projecte educatiu
sòlid, amb diferents metodologies, innovadores i
tradicionals, per tal d’oferir 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 millorar-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 desenvolupant les seves capacitats,
impulsant la seva creativitat,
la cooperació, la resolució
de problemes i el pensament crític. Fomentar-los
a pensar, experimentar,
innovar, actuar de manera

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 procés, per tal que esdevinguin
persones unificades i capaços
d’escollir sempre en favor de
la veritat i de la justícia.

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 alumnes i la continuïtat del nostre
projecte educatiu. Aquestes
activitats fomenten el creixement personal, les relacions
interpersonals i augmenten la
motivació. Són un espai idoni
per treballar valors com el
respecte, l’autonomia, el compromís i el treball en equip.

Espiritualitat
Som una escola de caràc-

Dades de contacte
Carrer del Sagrat Cor, 25
08034 Barcelona
T. 93 203 02 00
sagratcorsarria@sagratcorsarria.com
www.sagratcorsarria.com
cicles.sagratcorsarria.com

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 encaminar 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. Ajudem 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, Engineering, Art and Mathematics) i buscant també
l’equitat de gènere.
Ajudem a l’alumne donar-li sentit a un món en
constant canvi que els
envolta, a conèixer millor
com funciona la tecnologia i a desenvolupar
capacitats i competències
que els permetin explorar
idees noves i innovar.

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

projectes i experiències
de caire internacional.
El col·legi ofereix la possibilitat de cursar el Batxillerat 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 intercanvis 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 persones flexibles, multiculturals i
amb una ment oberta i compromesa amb la societat.

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

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 perspectiva funcional i organitzem
els grups tenint en compte l’edat, les necessitats
educatives i l’atenció de
l’alumne. Mantenim un
contacte diari i proper amb
les famílies que són convidades 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 dinàmiques compartides amb altres
seccions del col·legi com
l’educació física o la robòtica
amb Primària, entre d’altres.

Highlands School
Barcelona
Highlands School Barcelona és la única escola privada, internacional i
catòlica que hi ha a Barcelona. Fundada al 2001, Highlands School Barcelona ha aconseguit fer-se un nom dins de la societat oferint una educació 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 tradicionals cristians.

L’escola disposa de 19.000
m2 a Esplugues de Llobregat (Barcelona), a una zona
residencial al costat del barri
barceloní de Sarrià/Pedralbes,
amb unes instal·lacions modernes i adaptades per donar
la millor formació integral.
Els seus 10.000 m2 d’instal·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 acadèmica 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’infantil, 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 hàbits 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 desenvolupament del pensament i
f) Desenvolupar la intel·ligència emocional.
I per descomptat, perquè
els nens es troben envoltats
d’afecte que els hi proporcionen les seves primeres mestres, 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 castellà. A partir de Primària, a
més de cursar les assignatures
en anglès (60%) i en castellà (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.

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

La experiència està demostrant que els qui cursen el Batxillerat 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 desenvolupament integral, sent estudiants adaptats al món actual
digital i compromesos amb la
societat.

A Highlands School
Barcelona assumeixen 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 acadèmica, 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’oportunitat d’adquirir uns valors
que els acompanyaran tota la
seva vida.
Professionalitat
Highlands School té un
equip docent professional i
internacional centrat a aconseguir l’excel·lència dels seus
alumnes, millorant dia a dia
les tècniques d’aprenentatge. Són grans professionals

amb àmplia experiència en
els camps pedagògic, humà i
social, i són els responsables
que cada alumne aconsegueixi 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’accions 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 Barcelona 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 seguretat: 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 Barcelona 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 desenvolupament integral possible,
comprenent l’excel·lència
intel·lectual, física, moral,
humana i espiritual.
És també un centre homologat com a Cambridge
International School, el
que li permet impartir tant el
currículum de la Generalitat
com el de Cambridge i garanteix una educació internacional de qualitat reconeguda
al món sencer.
I és una Escola Vinculada al Conservatori del
Liceu de Barcelona,
oferint una educació musical del més alt nivell.

Aula Escola
Europea
Aula Escola Europea és una escola privada amb un projecte educatiu
dels 2 als 18 anys.
Seguim una metodologia pròpia i el nostre projecte pedagògic és plurilingüe. De ben petits, els alumnes ja estan en contacte diari amb quatre
llengües: català, castellà, francès i anglès. Oferim una formació integral,
sobretot, com a persones.

Aula Escola Europea és una
escola privada, aconfessional
i independent de tota línia
ideològica determinada.
Fundada l’any 1968, som
un centre experimental amb
afany continu de millora
i oberta al món. El nostre
recinte escolar està envoltat
de natura, a tocar del parc de
l’Oreneta i la serra de Collserola i cada secció gaudeix
d’un edifici propi amb llum
natural a totes les classes.
La missió d’Aula, la raó de
la nostra existència com a
escola, és provocar la passió
per aprendre. Aprendre
durant tota la vida, en un
entorn canviant que demanarà als nostres alumnes
que s’adaptin i persegueixin
diferents carreres laborals,
projectes vitals. Una tasca
que volem que facin des de
la passió. I l’única manera
d’ensenyar-ho és compartint-la, encenent l’espurna
de la descoberta: provocant.
Seguim una metodologia
pròpia en continua evolució. A partir de la curiositat
de l’alumnat, estimulem
al màxim les seves capa-

citats, tot respectant el
ritme d’aprenentatge de
cada alumne. Els pilars del
nostre projecte pedagògic són el plurilingüisme
i una formació integral.

tió emocional). Tanmateix, el
nostre currículum d’alt nivell
inclou el foment del raonament matemàtic i digital,
el pensament científic i la
sensibilitat musical i artística.

El català, castellà, francès i
l’anglès s’integren de forma
natural en la vida quotidiana
dels nostres alumnes des
dels dos anys. A mesura que
van creixent, s’introdueixen
matèries en les diferents
llengües. Per exemple, a
Primària, a més a més de
les classes d’idioma, s’imparteixen les ciències socials
en francès i les ciències
naturals en anglès. Això
permet els nostres alumnes,
al final de l’escolaritat, poder
cursar estudis universitaris
en qualsevol de les quatre llengües de l’escola.

A l’etapa de parvulari,
aprenem sense presses en
un ambient de confiança
envoltats de natura.

Formació integral entesa
com un alt nivell formatiu
sobretot com a persones.
Donem especial atenció al
creixement personal mitjançant el desenvolupament
de les habilitats sociopersonals (responsabilitat, iniciativa i autonomia, cooperació,
habilitats de pensament i ges-

La nostra missió
com a escola és
provocar la passió per aprendre
en els nostres
alumnes.
Fomentem que desenvolupin i
expressin la seva creativitat en
qualsevol ambient: en les arts
plàstiques, en la música, l’expressió corporal, el raonament
digital o les matemàtiques. Estimulem les diferents perspectives per així poder interpretar
el món de diverses maneres.
Descobreixen experimentant,
manipulant, observant i els
animem a utilitzar l’enginy i

la lògica per trobar solucions
creatives! Estimulem el pensament matemàtic descobrint
i manipulant la matemàtica
que ens envolta. Als quatre
anys, comencen a treballar
amb eines digitals amb les
quals potenciem el treball
en equip, la comunicació,
l’oralitat i el raonament.
Un gran equip humà els
acompanya a créixer. La
dedicació, afecte i creativitat
del nostre equip pedagògic
és clau per l’acompanyament
individualitzat de l’aprenentatge dels nostres alumnes.

Dades de contacte
Av. Mare de Déu de Lorda,
34 08034 Barcelona
T. 93 203 03 54
admissions@aula-ee.com
www.aula-ee.com

Escola
Sant Gregori
Situats a la serra de Collserola, tenim el privilegi de poder gaudir del contacte directe amb la natura. Som una escola acollidora i exigent, arrelada
al país i oberta al món. Una escola plena de vida, on els alumnes creixen
en un clima de confiança i llibertat des de l’Educació Infantil fins a la Universitat.

Sortim de les aules:
l’entorn com a aula
d’aprenentatge
A l’Escola Sant Gregori
creiem fermament que el
contacte directe i periòdic amb la natura aporta
benestar en el sentit més
ampli. Per això, des de
fa anys apostem per
un programa de Forest School (Escola
del Bosc) a Educació
Infantil i Primària que
enguany s’ha sumat a la
necessitat d’ampliar els
aprenentatges a l’aire lliure
a causa de les restriccions
de la COVID. Ara més
que mai, som conscients
de la sort que suposa
tenir l’aire lliure a tocar.
Tots els dimarts, dimecres
i dijous els nens i nenes de
primària i infantil passen
tot el matí a Collserola o a
la muntanya de la nostra
escola. Cada grup té el seu
lloc particular que visita
almenys cada quinze dies
durant tot l’any. De cada
sortida en tornen amb
objectes, temes i vivències per a treballar dins

l’aula. Abans de sortir de
l’aula, nens i nenes agafen
jaquetes, preparen motxilles amb esmorzar, omplen
cantimplores i esperen
en l’espai comú. Alguns
ja porten els quaderns de
camp a les mans, altres
estan impacients per veure
si avui les cabanes seguiran en peu, uns tercers
conversen sobre si aquesta vegada tindran sort i
podran veure la puput que
ahir va sortir volant esporuguida. Sortir a la natura ens permet palpar-la,
observar-la i conèixer-la
molt millor, i moltes de les
coses que després es treballen a l’aula ara queden
molt més clares, ja que
les poden viure en primera persona («és quan
faig que comprenc»).
En proporcionar-los la
vivència d’una natura
sense limitacions d’espai, el que busquem és,
en suma, aconseguir que
l’alumnat tingui coneixement de primera mà del
seu entorn més proper i
visqui i aprengui la natura d’una manera quo-

Dades de contacte
Carres Carles Riba 11-15
08035 Barcelona
T. 93021203108
secretaria@santgregori.org
www.santgregori.org

tidiana. Aquesta quotidianitat no només la troben
a través de les excursions
escolars, sinó que tenim la
sort de trobar-nos als peus
de la Serra de Collserola.
Això permet que aquells
alumnes que decideixen
anar a la muntanya a l’hora
del pati puguin tenir un
contacte diari amb la natura. Terrejar, pujar i baixar
el terreny amb pendent
tot enfortint les cames,
fer cabanes, enfilar-se als
arbres, jugar i embrutar-se
afavoreix al seu moviment
total i complet, cosa que
ens convé fer diàriament
si volem tenir bona salut.
Al procés d’alfabetització
de la natura, també cal
sumar el nostre projecte
dels arbres de l’escola.
L’exercici és molt senzill.
Cada curs té un arbre. I
quan és el millor moment
de l’arbre, la floració de
la mimosa o de l’ametller
per exemple, o el millor moment del curs en
d’altres casos, ens asseiem
a terra, primer per observar-lo, després per estructurar la seva arquitectura,

color o la forma de les
seves branques, i finalment per dibuixar-lo. La
diversitat d’arbres que han
vist, i el caràcter efímer
dels moments de floració
d’alguns d’ells, ens ajuden
a captar la idea del pas
del temps i dels canvis de
transformació contínua.
Els nens i nenes es tornen
més observadors i més
conscients dels canvis.
Aquesta alfabetització és
transversal a totes les
assignatures, i el llenguatge propi dels arbres
pot ser present en qualsevol de les activitats de
llengua, d’educació visual
i plàstica o fins i tot de
matemàtiques. Així, els
alumnes de 6è de primària
acabaran podent reconèixer
la flora, la fauna i la
geologia de Collserola,
que és força representativa
dels ecosistemes mediterranis, a més d’obtenir
tots els beneficis dels
quals ja hem parlat més
amunt. El contacte constant amb l’entorn natural
fomenta respecte cap a
la natura i crea un vincle

entre l’alumnat i el seu
entorn, ja que, com més
coneixes una cosa, més
aprens a respectar-la.
Dos objectius principals
orienten l’aposta feta:
d’una banda, volem respondre de manera concreta
i genuïna a les evidències
científiques que estudis
recents aporten sobre la
necessitat d’entorns verds
per a millorar tant la salut
física i mental com el
desenvolupament cognitiu;

Creiem en el
benestar que
aporta el contacte directe i
periòdic amb la
natura i apostem
per un programa
de Forest School
(Escola del Bosc)
a Educació Infantil i Primària.

i de l’altra, volem apropar alumnes i famílies a
l’entorn natural proper i
promoure a partir del seu
coneixement el respecte
per la natura i per les
generacions futures. La
situació privilegiada de
l’escola també ens hi convida, ja que volem ser, també
nosaltres, habitants plenament integrants a la muntanya on estem ubicats.
Perquè estem convençuts
que el contacte directe,
regular i a llarg termini amb la natura proporciona benestar en el
sentit més ampli, i permet
treballar la resiliència, el
treball en equip, la creativitat, el llenguatge i la
comunicació en totes les
seves formes i l’observació profunda de l’entorn i
d’un mateix. En una Forest
School, els aprenentatges
es construeixen a partir
de la pròpia experiència
en un entorn canviant,
ric en materials i estímuls, i es gaudeix del
joc lliure com a forma
privilegiada de coneixement i autoconeixement.

Escola
Lleó XIII
L’Escola Lleó XIII som una escola de titularitat privat concertat on s’imparteixen tots els nivells d’ensenyament, des de la llar d’Infants fins al batxillerat, a més de cicles formatius de grau mitjà en esport. En l’actualitat,
l’única escola concertada de Catalunya que gaudeix del Projecte Singular, un pla d’estudis aprovat pel Departament d’Educació dirigit a alumnes
que es dediquen de forma intensa a l’esport, la música o la dansa.

Ens coneixes?
Som una escola familiar,
una escola inclusiva amb
una gran diversitat cultural i ideològica. Adaptem i
elaborem projectes individualitzats en funció de les
necessitats educatives de
cada alumne, garantint en
tot moment l’adquisició dels
coneixements i habilitats
indispensables per poder
avançar en la seva formació.
Com a escola tenim un
objectiu clar: aconseguir
el màxim de cada alumne en funció de les seves
capacitats individuals.

ETAPES EDUCATIVES
Llar i Infantil (P1 a P5)
És una etapa que dura 5 anys
durant els quals aprenen vivencialment a través del moviment lliure, la manipulació
i l’experimentació gràcies al
programa d’estimulació per a
l’aprenentatge tant físic com
intel·lectual així com a través
dels racons, els projectes i els
ambients d’aprenentatge.
En aquesta etapa el Projecte
Lingüístic és 96% en anglès.
Treballem amb grups reduïts

amb un màxim de 9 i 11
alumnes per classe per assegurar la nostra metodologia.
PRIMÀRIA (1r a 6è)
En aquesta etapa, potenciem la confiança del nostre
alumnat i els impliquem en
el seu procés d’aprenentatge.
Els/les alumnes exerceixen
un paper actiu plantejant
hipòtesis, cercant informació
i reflexionant, entre d’altres.
Quasi una tercera part de l’horari lectiu a l’aula és impartit
en anglès i a partir de 5è de
Primària, afegim el francès.
SECUNDÀRIA (1r a 4t)
La secundària és una etapa de
creixement en la que l’escola,
juntament amb les famílies
ajudem i acompanyem als
alumnes per tal que esdevinguin persones adultes, responsables i amb creences fermes.
En acabar l’etapa els alumnes
disposen de les habilitats i
capacitats necessàries per
continuar la seva formació.
BATXILLERAT (diürn,
nocturn o dual)
A Lleó XIII oferim 4 línies
de Batxillerat: dues línies de
diürn, una de nocturn, un in
house a les instal·lacions del

FC Barcelona i el Batxillerat
Dual que permet obtenir el
títol de la High School. En
aquesta etapa consolidem els
continguts i metodologies de
treball per tal que els alumnes assoleixin una sèrie de
coneixements, habilitats i actituds necessàries per al seu
desenvolupament social, acadèmic, professional i humà
PRESENT I FUTUR
DELS NOSTRES
ALUMNES
Som l’única escola concertada de Catalunya que gaudeix
del projecte singular, un pla
d’estudis dirigit a alumnes
d’ESO i Batxillerat que es
dediquen de forma intensa a
l’esport, la música o la dansa.

Escull entre entrevista
personalitzada o jornada de portes obertes.
Escull una data i reserva ja
la teva plaça per correu a
comunicacio@lleoxiii.com
Apunta:
INFANTIL I PRIMÀRIA:
- 4 de febrer de 15h
a 17h (virtual)
- 25 de febrer de 15h
a 17h (presencial)
ESO I BATXILLERAT:
- 28 de gener 15h
a 17h (virtual)
- 11 de febrer de 15h
a 17h (presencial)

ESCOLA D’IDIOMES
Som uns dels 17 centres de
Barcelona que disposa de
la certificació de Cambridge University Partner. Et
preparem per als exàmens i
a més, pots fer els exàmens
de nivell al nostre centre.

Portes Obertes
Vine a conèixer el nostre
projecte educatiu i a visitar
les nostres instal·lacions.

Dades de contacte
C/Lleó XIII, 16-20
T.93 417 50 02
comunicacio@lleoxiii.com
www.lleoxiii.com

Universo
Montessori
Universo Montessori en el barrio de las Tres Torres en
Barcelona, es un espacio infantil basado en la filosofía y
pedagogía Montessori, destinado a favorecer la espontaneidad
del niño en un ambiente preparado especialmente para
acompañar y guiar el desarrollo único de cada pequeño.

El método Montessori es
una forma distinta de ver la
educación. Busca que el niño
o niña pueda sacar a la luz
todas sus potencialidades a
través de la interacción con
un ambiente preparado,
rico en materiales, infraestructura, afecto y respeto.
Ellos tienen la posibilidad de
seguir un proceso individual guiado por profesionales especializados.
Universo Montessori es un
proyecto educativo comprometido con el desarrollo integral de los niños y enfocado
en sus necesidades físicas,
emocionales e intelectuales,
y es la continuación del proyecto educativo creado por
su fundadora María Elena
Villarreal, quien, con más de
15 años de experiencia educativa, inicia su primer proyecto Ambiente Montessori
San Lucas, en Los Cabos,
Baja California, México.
María Montessori, la primera
mujer médico en Italia,
pedagoga, nominada en tres
ocasiones al Premio Nobel
de la Paz y creadora del
método que lleva su apelli-

do, afirmó que la educación
desde temprana edad tiene
el potencial de cambiar el
presente y futuro de una
sociedad y que los primeros
años de vida del niño son
clave para el desarrollo.
Los padres o primeros
educadores del niño tienen la
facultad, mediante el contexto que proveen en las primeras etapas de la vida, de
enriquecer su potencial. La
familia es el factor primario
de influencia en el desarrollo
del niño, y los primeros años
de vida son cruciales para la
conformación de la personalidad. Por ello contamos con
escuela para padres, actividades en familia y talleres mensuales con diversos temas.

“Una prueba de
lo acertado de
la intervención
educativa es
la felicidad del
niño.” María
Montessori

La metodología educativa
de Universo Montessori
promueve la realización
del ser humano en todo su
potencial desde la mirada de los niños de manera
individual, porque sabemos
que cada niño es unico.
Universo Montessori ofrece
dos ambientes:
Comunidad Infantil para
niños de 1 a 3 años, un
espacio intermedio entre la
casa y la escuela y Casa de
Niños, de 3 a 6 años, donde
experimentan a través de
actividades de la vida real,
trabajan la independencia y
la autoeficacia, exploran con
los sentidos, consolidando el
refinamiento de sus movimientos y las percepciones
sensoriales, para el desarrollo
del lenguaje y las matemáticas, entre otras habilidades
acordes a su edad.
Como primer acercamiento
para las familias a Universo Montessori, en nuestras
Extraescolares Montessori los
niños compartan diferentes
interacciones con el apoyo de
guías y en ambientes preparados con materiales apropia-

dos a su edad. Con sesiones
con un número reducido de
niños acompañados de sus
padres, otras familias y guías
especializadas, los pequeños
desarrollan habilidades como
desarrollo del movimiento,
concentración, experiencias sensoriales, lenguaje e
independencia, mediante
actividades cotidianas que les
ayudan a adquirir un sentido
de autonomía y colaboración.
Universo Montessori es una
oportunidad para los pequeños de trabajar y convivir de
forma respetuosa y armónica.

Dades de contacte
Ricardo Villa 6 Local 8
(Frente a los Jardnies
de Sarria)
T. 651 310 430
info@universomontessori.com
www.universomontessori.com

Escola Decroly
de Barcelona
Som una escola de Barcelona acollidora i familiar. Fomentem un
aprenentatge sa, feliç i eficient a través d’una pedagogia activa basada en
el mètode Decroly que té molt present les arts, les ciències i el moviment
i amb un ferm compromís amb la salut, l’entorn i la natura.
Una escola referent en la renovació pedagògica i capdavantera amb
la innovació de l’escola activa, per tal de contribuir significativament en
la construcció d’una societat més justa i un món millor a través de la
formació integral i responsable dels infants.

L’ESCOLA
Som una escola concertada d’una sola línia ubicada
al barri de Sant Gervasi.
Activa, familiar, saludable
i amb un ferm compromís
amb l’entorn i la natura. Les
arts, la música i el moviment
estan molt presents en el
nostre dia a dia per conformar l’educació integral
dels nostres alumnes.
Ens acompanya la base
STEAM, i ens definim com
una escola amb personalitat,
dinàmica, i col·laboraria.
Treballem per preparar persones pel futur, autònomes i
responsables.

PEDAGOGIA ACTIVA
La nostra vocació és l’educació dels infants seguint
els principis de la pedagogia del Dr. Ovide Decroly,
impulsor del moviment de
l’escola activa. Pedagogia
que està molt present a
Brusel·les i a França, i cada
vegada és més reconeguda.
Ens basem en posar
l’infant al centre de
l’aprenentatge i acom-

panyar-lo en aquest
procés natural a través
de l’observació i l’experimentació de l’entorn.
La seva curiositat i el seu
interès innat per fer-se
preguntes i descobrir el
món és la nostra eina per
arribar al coneixement.
La formació activa és la
nostra base per dotar als
nostres alumnes d’iniciativa,
capacitat creativa i esperit
crític, així com atorgar-los
les eines d’educació emocional necessàries per tal
que puguin contribuir
de forma positiva i amb
respecte a la societat, a la
vegada que preparen els fonaments d’una vida adulta
equilibrada i feliç

PETITA I GRAN
Petita per que tenim una
sola línia, per que tots ens
coneixem, per que aprenem
junts, dinem junts i juguem
junts, i gran, per que ens
avalen 60 anys d’experiència i d’èxits a tots nivells, i
així ens ho corroboren una
pila d’ex-alumnes que ens
expliquen com d’impor-

tant ha estat el seu pas per
Decroly, i com això els ha
ajudat a enfrontar-se als reptes que han anat tenint de
més grans.

Els nostres valors
Respecte
A l’infant i a les seves necessitats, al seu ritme evolutiu
a la igualtat de gènere i
d’oportunitats i a la diversitat
intel·lectual.

Consciència
De la responsabilitat ecològica, de la sostenibilitat i de la
necessitat de tenir cura dels
aspectes de salut i benestar
dels infants i l’equip.

contribuir de forma positiva
a la societat i a la pròpia vida.

Flexibilitat
Com a eina d’adaptació per
part del docents amb els seus
alumnes i als canvis i actitud
d’acció davant la vida.

Socials
Perquè no entenem la societat com un grup d’individus, si no que creiem en
el cooperativisme i la vida
social com a camí cap a
l’apoderament personal.

Creativitat,
Música i Arts
Com a base de tot aprenentatge, d’assolir autoconfiança i de construcció d’un esperit crític.

Responsabilitat
i esforç
Tant a nivell personal com
col·lectiu, com a valor per

Dades de contacte
Vendrell 1 08022 Barcelona
T. 93 417 52 71
escola@decroly.org
escoladecroly.org/

Escola Santa
Teresa Ganduxer
Entenem l’escola com un aprenentatge per a la vida. Tot allò que vivim,
sentim, aprenem, va creant la nostra manera d’entendre el món, els
altres i a nosaltres mateixos. L’escola un espai privilegiat per viure aquest
procés. Des d’aquesta visió volem i vivim l’educació dels nostres alumnes
al col·legi.

Escola oberta
L’Escola Teresiana és
acollidora. Obre les portes
a l’entorn, de manera que
pugui ser lloc de trobada
amb altres. Col·labora en
projectes i activitats amb
grups i institucions que
tinguin finalitats semblants,
en el marc del pluralisme que
caracteritza la nostra societat.
El desenvolupament integral d’infants, adolescents
i joves es completa amb
altres temps i activitats que
afavoreixen una interrelació
educativa de caràcter no
formal, i el desenvolupament
de capacitats que van més
enllà del currículum. Per això
l’Escola Teresiana ofereix
activitats complementàries,
extraescolars, de temps lliure,
activitats pastorals, convivències i campaments.

Escola que opta per
la persona
L’atenció a la diversitat
és un distintiu de l’Escola
Teresiana. Es basa en la
inclusió i l’equitat i tracta
de donar a cada alumne

l’atenció educativa necessaria per aconseguir el màxim
el desenvolupament de les
capacitats personals. Per
a això dissenya estratègies
organitzatives i curriculars
adaptades a la realitat.
L’acció tutorial és un mitjà
privilegiat per atendre els
infants, adolescents i joves. El pla d’acció tutorial,
ACOMPANYAR-TE, recull
aspectes fonamentals de
l’educació integral i facilita
“trobades intencionades”
com a forma d’acompanyament personal. L’acció
tutorial posa l’èmfasi en el
valor educatiu de la trobada
de les relacions interpersonals, tant amb els educands
com amb les seves famílies.
L’orientació educativa
té com a eixos l’acom
panyament de la tasca docent
de les persones implicades
en l’escola, la prevenció de
problemes d’aprenentatge,
l’acompanyament emocional, l’atenció a la diversitat,
l’orientació academica i
professional, amb continu
diàleg amb la família i amb
professionals externs.

Escola oberta a la
transcendència
L’educació per a la transcendència és un dels puntals de
l’Escola Teresiana. La formació religiosa, les activitats
pastorals, el projecte d’INTERIORITAT, volen acompanyar als alumnes a descobrir el
seu món interior. Amb aquest
objectiu es propicia la capa
citat d’interiorització i silenci,
el valor de les relacions, la
sensibilitat i el compromís
amb la justícia, la pau i la
cooperació, l’ajuda mútua
entre tots. El “quart d’hora
d’oració” i l’animació pastoral
d’infants com a ‘’Amics de
Jesús” són llegats irrenunciables d’Enric d’Ossó.

en els aspectes acadèmics
i competencials requereix
explicitar els criteris d’avaluació com a factors de
motivació i esforç.
El nostre pla d’innovació
PROYECTA defineix els
eixos vertebradors del procés
d’innovació pedagògic per a
la qualitat educativa. El motor
de la renovació es troba en
els seus educadors i educadores, dels quals en prioritza la
formació, articulant accions
destinades a aconseguir l’actualització permanent.

Escola de qualitat
L’escola Teresiana se sent
compromesa amb la societat actual i en diàleg amb
ella, i és el fet d’integrar una
cultura d’avaluació en el
centre el que permet donar
una resposta adequada a les
necessitats d’aquesta societat.
La importància de l’avaluació continuada de l’alumnat

Dades de contacte
Ganduxer, 85-103,
08022 Barcelona
T. 932 123 354
infosecretaria@ganduxer.
escolateresiana.com
https://ganduxer.escolat
eresiana.com/

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 professionals competitius a nivell global.

LCI Barcelona neix amb la
incorporació a la xarxa LCI
Education, fundada el 1959,
de 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 especialitats de fotografia, animació i disseny de
videojocs. L’àmplia oferta
formativa implica la creació de sinergies entre àrees
que permeten als estudiants
treballar en projectes interdisciplinaris que ajuden a
aportar noves perspectives.

Àrees
d’especialització
Actualment LCI Barcelona
compta amb sis àrees d’especialització i compren des
de carreres universitàries fins
a màsters oficials, cotitulats

i propis, postgraus, cursos
d’especialització, cursos
de patronatge i una àmplia
oferta formativa online.

L’àmplia oferta
formativa implica la creació de
sinergies entre
àrees que permeten als estudiants treballar
en projectes
interdisciplinaris que ajuden
a aportar noves
perspectives
Instal·lacions
El campus de LCI Barcelona 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

Dades de contacte
Carrer Balmes 209
08006 Barcelona
T. 93 237 27 40
hello@lcibarcelona.com
www.lcibarcelona.com

dissenyats per fomentar el
talent de cadascun 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, conversa
i creativitat, l’Àgora. Per una
banda, el campus disposa
d’aules teòriques, aules d’informàtica 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, els
platós fotogràfics, el taller de
prototipatge i una sala d’estudis amb impressores 3D i
ordinadors.

Metodologia
educativa
LCI Barcelona aposta per una
metodologia educativa anomenada ‘Learning by Doing’ que
es basa en l’execució de projectes pràctics i professionals
com a via més efectiva per
adquirir les habilitats tècniques
i creatives que garanteixen una
carrera professional d’èxit.
L’escola ha desenvolupat un
sistema d’educació en constant evolució de la mà d’un

equip docent format per professionals en actiu, referents
en l’àmbit del disseny i les arts
visuals que aporten una mirada actual connectada amb el
context social, econòmic i cultural a banda d’incorporar les
últimes tendències del sector.
Des del moment en què l’estudiant 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
permet als estudiants accedir
a un programa de mobilitat
internacional, així com beneficiar-se d’ofertes de treball i
pràctiques per tot el món.

L’escola ha desenvolupat un
sistema d’educació en constant
evolució de la mà

d’un equip docent format per
professionals en
actiu, referents
en l’àmbit del
disseny i les arts
visuals
Vincles
Al llarg dels anys, LCI Barcelona ha creat vincles entre
persones, empreses i institucions. Els estudiants participen en projectes, realitzen

Els estudiants
participen en
projectes, realitzen pràctiques en
empreses i es beneficien d’oportunitats de feina
exclusives a través d’una àmplia
borsa de treball

pràctiques en empreses i es
beneficien d’oportunitats de
feina exclusives a través d’una
àmplia borsa de treball gràcies
a aquesta associació amb clústers, la col·laboració amb institucions del sector del disseny i
les arts visuals o el vincle amb
partners tecnològics.
La comunitat de LCI
Barcelona està formada per
professionals compromesos
amb el rigor, la sostenibilitat,
la creativitat, la innovació o
la sensibilitat 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
crear el futur.
• Facebook: LCIBarcelona
• Twitter: LCI_Barcelona
• Instagram: LCI_Barcelona
• YouTube: LCIBarcelona
• LinkedIn: LCIBarcelona

Salesianes de Sarrià –
Escola Santa Dorotea
Salesianes Sarrià - L’escola Santa Dorotea és una escola familiar que
acompanya i educa a nens i nenes des de P3 fins a la Universitat. El
nostre objectiu és oferir les competències clau per el desenvolupament
de l’alumnat en un escenari de futur canviant. Oferim un projecte educatiu
multilingüe, recolzat en metodologies actives i un acompanyament tutorial
significatiu.

A les Salesianes de Sarrià
assumim el repte d’oferir
un projecte que aculli i
doni cabuda a la diversitat
de criteris i necessitats que
es donen en el moment de
triar escola per part de les
famílies. El nostre lema és
“L’alegria de créixer junts”,
una frase basada en el carisma Salesià i actualitzada a
dia d’avui des de la base que
ens dona la Neurociència.

Projecte de
continuïtat, des
de P3 fins a la
universitat.
A la “vorera Salesiana” del
Passeig Sant Joan Bosco, les
tres escoles Salesianes oferim
un gran ventall d’estudis que
es complementen per assolir
una oferta formativa integral.
Salesianes Santa Dorotea, des de P3 fins
a la Secundària.
Salesians de Sarrià, Batxillerats, Batxillerat internacional
i Formació Professional.
Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS),
estudis universitaris d’àmbit tècnic i industrial.

Multilingüisme
Els darrers anys, hem anat
incorporant un seguit d’iniciatives multilingües: l’aprenentatge integrat de continguts en llengua estrangera
(CLIL), el mètode AMCO
(anglès), el taller de conversa,
la incorporació del francès i
l’alemany, les estades a l’estranger i el Programa dual a
l’ESO. Treballem perquè els
Idiomes estrangers estiguin
presents en el dia a dia dels
alumnes de forma transversal
i en escenaris diversos.

Equip humà.
Comptem amb un equip
humà, format per professionals del món de l’educació,
preparats i motivats per l’educació d’infants i joves. Des
de l’acció tutorial, treballem
perquè l’alumnat assoleixi
les competències i valors per
desenvolupar-se de forma positiva a la societat. L’Apartat
formatiu de l’equip docent i
les famílies també és important per nosaltres, per tant
oferim una formació constant
als docents, així com tallers i
conferències a les famílies de
l’escola.

Metodologies actives i innovació
Treballem per desenvolupar
múltiples capacitats i competències a través de diverses
metodologies motivadores.
La creativitat, les tècniques
cooperatives, els mapes
mentals, l’aprenentatge basat
en projectes o l’avaluació formativa, promouen l’aprenentatge significatiu i permeten
als alumnes protagonitzar el
seu procés d’aprenentatge.
Amb aquestes metodologies
promovem el pensament
crític, l’autoregulació de
l’aprenentatge, l’adquisició
d’hàbits per al treball cooperatiu i l’habilitat per afrontar
la presa de decisions.

ment personal amb educació
emocional, la interioritat i
l’acompanyament actiu.

Instal·lacions actualitzades
Els espais estan al servei
de l’aprenentatge i duem a
terme la tasca educativa en
entorns diversos. Els nostres
espais també eduquen i, amb
aquesta premissa, gaudim i
incorporem en el dia a dia
els amplis patis, aules i sales
polivalents que disposem, són
recursos que ens ajuden en el
desenvolupament acadèmic i
personal del nostre alumnat.

Créixer com
a persones
Donem a cada alumne l’atenció educativa individualitzada
per aconseguir el màxim
desenvolupament de les seves
capacitats personals. L’educació en valors és cabdal, a
través del respecte, la confiança, l’ambient familiar, la
cultura de l’esforç i el clima
d’alegria. Reforcem el creixe-

Dades de contacte
Passeig Sant Joan Bosco, 24
08017 – Barcelona
T. 93 203 28 92
sarria@salesianes.org
www.sarria.salesianes.org

