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LA IDENTITAT DE LES NOSTRES ESCOLES

CATALANES, promovem el 
coneixement de la realitat sociocultural 
de Catalunya i la formació en el 
respecte per la pluralitat lingüística i la 
cultura en general. Tenim el català com 
a llengua pròpia vehicular.
HUMANISTES, eduquem en els valors 
propis dels nostres orígens com a 
escoles d’arrel cristiana i considerem les 
dimensions social, emocional i espiritual 
com a eixos vertebradors de la formació 
integral de l’alumnat. 
COMPROMESES amb la societat i 
amb la nostra tasca de servei educatiu. 
Fomentem el creixement personal de 
l’alumnat per tal que esdevinguin 
ciutadans i ciutadanes responsables i 
solidaris, que contribueixin a la 
construcció d’una societat avançada i 
justa. 

FAMILIARS, que comptem amb la 
coresponsabilitat i la col·laboració de les 
famílies per portar a terme el projecte 
educatiu.
ACOLLIDORES, creem una relació de 
confiança entre els diferents sectors de 
la comunitat educativa que facilita 
l’aprenentatge i la convivència. Estem 
obertes a tothom qui desitgi educar-hi 
els seus fills i les seves filles.
CONSOLIDADES, oferim una 
formació de qualitat als nostres alumnes 
des de fa més de 170 anys, 
donant-los les capacitats 
per adaptar-se a les 
necessitats del nous 
temps.

LA COMUNITAT EDUCATIVA MODEL DE GESTIÓ

ALUMNES, els primers 
protagonistes de la seva formació.

PERSONAL DOCENT, format en 
els valors de la nostra identitat, 
s’implica en l’educació integral dels 
alumnes i els serveix de model.

PERSONAL NO DOCENT, 
desenvolupa les tasques que 
garanteixen el bon funcionament del 
centre, coopera amb el personal 
docent i és coneixedor i respectuós 
amb el projecte educatiu.

LES FAMÍLIES, participen 
activament en la vida de l’escola, 
formen part del Consell Escolar del 
Centre i s’organitzen en l’AMPA.

PATRONAT, governa i representa 
la Fundació.

EQUIP DE GESTIÓ, és l’òrgan 
executiu de la FECM. Vetlla pel 
compliment dels objectius de la 
Fundació i impulsa l’acció 
educativa de les escoles.

EQUIPS DIRECTIUS DE 
CENTRE, representen la Fundació 
en cada centre. Vetllen per la 
realització del projecte educatiu.

EQUIPS DIRECTIUS DOCENTS,  
dirigeixen l’activitat de les escoles 
desenvolupant les directius fixades 
pel Patronat i per l’equip de gestió 
de la Fundació. 

· Descobrir i potenciar les possibilitats físiques, 
intel·lectuals, afectives i espirituals dels nostres 
alumnes.

· Desenvolupar la dimensió social dels futurs 
ciutadans, ajudant-los per tal que s’insereixin 
en el món actual de forma responsable i 
constructiva i amb compromís.

· emfatitzem el respecte, el diàleg i la 
riquesa de la diversitat

· fomentem els valors ètics per la resolució 
no violenta dels conflictes.

· treballem per la implantació de la justícia 
a petita i gran escala.

· promovem estils de vida saludables i 
sostenibles.

· Respectar el dret a la llibertat de 
consciència, les conviccions religioses i 
morals. Impartim la cultura religiosa a 
través d’un plantejament històric, 
fonamentat i crític.

ELS TRETS PRINCIPALS DE LA 
NOSTRA EDUCACIÓ
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