
LA NOSTRA
PROPOSTA 
EDUCATIVA



ESCOLES COR DE MARIA



LA NOSTRA ESCOLA

Pensada per aconseguir una 
EDUCACIÓ INTEGRAL de 
l'alumnat.



EVICE 

ELS IDIOMES

INQUIETUD PER LES TIC

FAMÍLIA-ESCOLA

ESCOLA VERDA

ELS CINC EIXOS DE LA NOSTRA ESCOLA

FAMÍLIA-ESCOLA



Innovadora i promou els valors humans i 
cristians, continuant la tasca educativa 
iniciada per les Missioneres del Cor de 
Maria a la Bisbal fa més de 170 anys.

EVICE



EVICE



Estem convençuts que els 
idiomes són necessaris en una 
formació de futur. 

ELS IDIOMES



Anglès des d’infantil fins a 
secundària. (3-4/setmanals)

#CLIL      #Englishpals

ELS IDIOMES



Escola formadora pels 
exàmens de Cambridge

ELS IDIOMES

Fem una passa més perquè el 
nostre alumnat domini la llengua 
anglesa:
Oferim el Diploma DUAL 
(Batxillerat Dual)



Francès des de cicle superior fins a 
2n d’ESO.

ELS IDIOMES



Italià a 2n cicle de secundària

ELS IDIOMES



Som una escola tecnològicament 
inquieta i atenta a la societat actual.

INQUIETUDS PER LES TIC



Introducció de la robòtica a tots els nivells.

INQUIETUDS PER LES TIC



Informàtica transversal d’infantil a 
secundària.
1X1 a partir de cicle superior.

INQUIETUDS PER LES TIC



Comunicació a través de les xarxes 
socials i ús regulat del mòbil.

www.cordemarialabisbal.cat

INQUIETUDS PER LES TIC



Participació en activitats de l’escola

FAMÍLIA - ESCOLA



Atenció individualitzada i 
acompanyament de tutor/a. 
Seguiment a tots els cicles.

FAMÍLIA - ESCOLA



Xerrades i tertúlies

TERTÚLIES A LES ESCOLES

FAMÍLIA - ESCOLA



Sortides i coneixement de 
l’entorn.

ESCOLA VERDA



Projectes sostenibles i 
compromesos amb el medi
ambient.

ESCOLA VERDA



La nostra escola és oberta i acollidora, ajustada a
la diversitat de l’alumnat. Servei psicopedagògic.

Un equip pedagògic i humà que aposta per un
projecte educatiu engrescador, ple reptes i il·lusions.

Vital en les diades festives, convivències, sortides i
les colònies programades com una manera de
relacionar-se amb l’entorn i de conèixer l’alumnat.

Catalana i sempre en sintonia amb la realitat
sociocultural de Catalunya.

ALTRES ASPECTES D’INTERÉS



Un treball diari que posi l’alumne al centre amb el
currículum com a eina i no com a fi. PQI.

Afavorir contextos emocionalment positius a través del
projecte Sadhana.

Acompanyar els alumnes perquè esdevinguin persones
lliures, responsables i respectuoses. Seguiment a tots els cicles.

LA NOSTRA PROPOSTA DE FUTUR

Un projecte pedagògic que aposta per l'aprenentatge
globalitzat a través dels projectes intercicles des d' I3 fins a 4t
ESO. Afavorint el treball autònom a partir de situacions
d'aprenentatge i caixes d'investigació.
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