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El nostre col·legi 



Breu història (I) 
 

 1878: fundació de la Congregació a Valls. 
 

  1999: inauguració ampliació edifici ESO. 

 

 2000: ampliació i reforma del menjador. 
 
 2003: 125 anys de l’arribada de la Comunitat 

Missioneres del Cor de Maria a Valls. 
 



Breu història (II) 
 

 2005: reforma aules Llar d’infants. 
 

 2006: construcció aula de psicomotricitat. 
 

 2007: reforma cuina i menjador. 
 

 2010: constitució de la Fundació Cor de Maria 
de Valls. 

 



Etapes educatives 



Etapes educatives 

 Educació infantil:  

 Llar d’infants  

 Educació infantil segon cicle (2 línies) 

 Educació primària (2 línies) 

 Educació secundària obligatòria (2 línies) 



Horari Educació infantil  
i primària  

 Matí: de 9h a 13h 

 Tarda: de 15h a 17h 

 

 Servei de custòdia: 

 Matí: de 7:50h a 9h  

 Tarda: de 17h a 18h 



Horari Educació secundària  
  

 Matí: 
 Dilluns, dimarts, dijous i         

divendres: de 8:00 a 13:15 

 Dimecres de 8:00 a 13:30 

 

 Tarda:  
 Dilluns, dimarts, dijous i        

divendres: de 15h a 17h 

 Dimecres tarda no hi ha classe 

 



Menjador 

 Servei de cuina pròpia. 

 Menú especial per a alumnes 
amb intoleràncies o al·lèrgies. 



El nostre caràcter propi 
 

 Promovem la FORMACIÓ INTEGRAL de l’alumnat 
d’acord amb una concepció cristiana de la persona, 
de la vida i del món. 
 

 Estem OBERTS A TOTHOM qui desitgi educar-hi els 
seus fills i les seves filles. 
 

 Oferim una EDUCACIÓ DE QUALITAT i coherent amb 
el caràcter propi de les escoles COR DE MARIA.  



Les nostres famílies 



Les nostres famílies 

Les famílies, com a principals 
responsables de l’educació 
dels infants i adolescents, 

participen activament en la 
vida de l’escola. 



Les nostres famílies 



Els nostres alumnes 



Els alumnes són els primers 
protagonistes de la seva 

formació. Intervenen activament 
en la vida de l’escola segons les 
exigències i possibilitats pròpies 

de cada edat. 

Els nostres alumnes 



 Actitud acollidora i senzilla 

 Esperit crític i creador 

 Simplicitat, joia i bon humor  

 Exigència amb flexibilitat 

 Obertura al diàleg 

 

Els nostre estil 



ACTITUD ACOLLIDORA I SENZILLA, creadora                                 
d’un ambient familiar, que facilita el fet d’obrir-se                               

als altres i participar en la vida de grup.  



ESPERIT CRÍTIC I CREADOR, que prepara l’alumne    
per col·laborar en una autèntica transformació          

de la societat.  



SIMPLICITAT, JOIA I BON HUMOR, elements 
imprescindibles per construir una comunitat feliç         

de treball i amistat. 



Oferim EXIGÈNCIA amb FLEXIBILITAT, conscients 
que som protagonistes de la construcció d’un 

món que ha de ser més just i més lliure. 



OBERTURA AL DIÀLEG, que afavoreix la comunicació i 
el coneixement mutu en un ambient de confiança.  



El nostre projecte educatiu 

http://www.cordemaria.cat/valls/


 

L’objectiu més important de la nostra           
escola  és que els alumnes arribin a ser  

  persones amb criteri, compromeses, 
autònomes, emprenedores, creatives, 

protagonistes de la seva formació,  
 justes i felices 

 
Futurs transformadors de la societat 

 

Objectiu 



Programa estimulació primerenca 



Ús de la llengua estrangera (anglès) 
com a eina de comunicació bàsica 



Ús de la llengua estrangera (anglès) 
com a eina de comunicació bàsica 



Intercanvis 
lingüístics 



Títols d’anglès Cambridge 



Aprenentatge cooperatiu 



Noves tecnologies a l’aula 



Noves tecnologies a l’aula 

 Afavorim una educació activa i dinàmica. 

 Posem els avenços tecnològics al servei de 
l’educació. 

 Digitalització aules. 

 Plataforma digital.  



Escola Verda 



Projectem l’educació més enllà  
de l’aula i de l’horari lectiu 

 Participació en festes locals i tradicionals 

 Sortides 

 Colònies 

 Viatge final etapa (ESO) 

 Intercanvis estranger 

 Projectes Científics 



Sortides 
Participació en festes 
locals i tradicionals 



Sortides 



Sortides 



Intercanvis Estranger 



Projectes 
Científics 



 A la carpeta, hi trobareu el 
programa detallat 
d’extraescolars que es 
desenvolupen al Centre, en el 
qual cada any hi incorporem 
noves opcions com a 
complement en l’educació 
dels nostres fills 

Activitats per als nens: Extraescolars  



  
Activitats per les famílies:  

Festes, visites, excursions... 

 Dues sortides a l’any per conèixer l’entorn 
de la nostra localitat: 

 al barri antic de Valls 

 al riu Brugent 

 a Farena  

 Sortides astronòmiques 



 
Activitats per als pares:  

Programa de socis, reciclatge de llibres... 

 Reciclatge de llibres  

 El programa de beneficis per  
al soci de l’AMPA 



Activitats per als pares: 
Xerrades 

 la relació entre pares i fills 

 com fomentar l’autoestima dels nostres fills 

 la relació dels joves amb Internet 

 els primers auxilis 

 



Col·laboració amb el Col·legi 

 Sant Jordi 

 L’arribada dels Reis Mags 

 La festa de final de curs 

 Activitats d’intercanvi i estades  
a l’estranger 



Preinscripció alumnes nous  
Educació Infantil, Primària, ESO 

 Calendari preinscripció:  

 Sol·licituds: del 30 de març al 7 d’abril 

 Llistes provisionals: 15 d’abril 

 Llistes definitives: 20 de maig 

 Matriculació: del 13 al 17 de juny 



Criteris prioritat 
Educació Infantil, Primària, ESO 

 Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, 
mare, tutor legal hi treballa: 40 punts. 

 Per proximitat del domicili o del lloc de treball al 
centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):  

 Domicili a l'àrea de proximitat del centre: 30 punts. 

 Lloc de treball a l'àrea de proximitat del centre: 20 punts. 

 Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts. 

 Si el pare, mare o tutor legal reben l'ajut de la renda 
mínima d'inserció: 10 punts. 

 Per discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne 
o d'un familiar de primer grau: 10 punts 

 



Criteris prioritat 
Educació Infantil, Primària, ESO 

 Pel fet de formar part d'una família nombrosa o 
monoparental: 15 punts. 

 Si l'alumne té una malaltia crònica que afecti el 
sistema digestiu, endocrí o metabòlic (s'hi inclouen 
les persones celíaques): 10 punts. 

 Si el pare, mare, tutor legal o germà de l'alumne ha 
estat escolaritzat en ensenyaments declarats 
actualment gratuïts i universals al centre sol·licitat 
en primer lloc: 5 punts. 

 



Preinscripció alumnes nous  
Llar 

 Calendari preinscripció:  

 Sol·licituds: del 2 al 13 de maig 

 Llistes provisionals: 23 de maig 

 Llistes definitives: 3 de juny 

 Matriculació: del 6 al 10 de juny 

 



http://www.cordemariavalls.cat/ 


