PUBLICIDAD

El seu futur,
la nostra il·lusió
La Institució és un grup educatiu, que compta amb 13 escoles
concertades a Catalunya i Balears, des de Llar d’Infants i fins a
Batxillerat. Ofereix una visió innovadora de l’educació
fonamentada en l’humanisme cristià i l’atenció personalitzada,
per aconseguir que cada alumne esdevingui una persona
íntegra, un ciutadà solidari i un professional competent.
Atenció personalitzada
Atenen individualment les necessitats educatives de cada alumne
i de cada família. Aquesta atenció l’anomenem preceptuació i és l’eix dinamitzador del nostre projecte. Un
preceptor es reuneix quinzenalment
amb cada alumne i trimestralment
amb la família per fixar uns objectius
de millora i seguir la seva evolució
acadèmica, social i personal.
Relació família col·legi
La mare i el pare són els veritables
protagonistes de l'educació dels seus
fills, per això els col·legis existeixen
diversos mitjans per dur a terme
aquesta tasca compartida: entrevistes amb famílies, reunions trimestrals, sessions formatives, cursos
d'orientació familiar, entre d'altres.
Educació integral
Oferim al mateix temps una bona
preparació acadèmica i humanística,
i també una bona formació de la persona, que es fonamenta en l'humanisme cristià, prioritzant valors com
la llibertat, l'esforç, l'optimisme, la
solidaritat i el respecte vers els altres.
Escoles per a nois i per a noies
Som centres diferenciats, per a
noies i per a nois, a partir de la Primària. Aquest model d'organització
escolar facilita personalitzar l’edu-

cació en funció dels diferents ritmes
maduratius i d’aprenentatge dels
nois i de les noies, tot garantint la
igualtat d'oportunitats. D'aquesta
manera s'aconsegueix una major
implicació de cada alumne en el seu
aprenentatge i una millora dels seus
resultats acadèmics.

Excel·lents resultats
acadèmics
Els bons resultats acadèmics obtinguts pels nostres alumnes a totes
les proves de competències o a les
PAU són una mostra del compromís
compartit per tots els que formen
part d'Institució per treure el millor
de cada alumne. Més del 90% dels
nens i les nenes que comencen Educació Infantil als nostres col·legis accedeixen a la Universitat, fruit de l'acompanyament que es dóna a cada
alumne al llarg de tota la seva vida
escolar.
Languages project
Als nostre col·legis existeix un
plurilingüisme efectiu, tant en la
comunicació a dins de l'aula com en
moltes de les relacions ordinàries de
l’escola: assignatures, converses,
temps de lleure, presentacions, lectures, audiovisuals... El català, el
castellà, l'anglès i altres idiomes estan molt presents en el dia a dia dels
nostres col·legis.
- Assignatures en anglès
- Programes d'immersió
i estades a l'estranger
- Acreditacions internacionals
- Quart idioma

Innovació
educativa
Hem integrat a les
nostres aules diversos
projectes d'habilitats socials i emocionals, intel·ligències múltiples, competència digital, emprenedoria, creativitat, aprenentatge
cooperatiu... amb l'objectiu
que els alumnes tinguin una
participació més activa i assoleixin destreses de lideratge i treball
en equip.

