COMPROMESOS
AMB L’EDUCACIÓ DE QUALITAT
PER A TOTHOM

E

n el procés de triar escola, que en aquest moment pot ocupar moltes famílies, una
bona recomanació és, sens dubte, triar Escola Cristiana. Escola Cristiana de
Catalunya som la referencia de l’ensenyament concertat a Catalunya per
presència i per implantació, amb 260.000 alumnes que representen un 66% de
l’alumnat escolaritzat en centres concertats. També volem ser un referent de
compromís, qualitat i equitat i, per això, treballem en un procés de millora contínua.
Som una proposta educativa que, des del missatge de Jesús i en un clima de
llibertat, proposa un horitzó de sentit per a la persona, ofereix camins de creixement
integral per a tothom i fa partícip de l’alegria de l’evangeli a qui se’n senti atret.
Som una proposta educativa que, arrelada en una fonda tradició, millora cada dia i
innova per assolir un aprenentatge més gran i millor de l’alumnat, cercant la màxima
personalització i adaptació a cada noi i a cada noia.
Som una escola orientadora que ajuda cada noi i noia en el seu procés
d’aprenentatge; una escola catalana en llengua i continguts, oberta al multilingüisme i a
l’assoliment de bons nivells d’aprenentatge de llengües estrangeres. Incorporem la
dimensió digital, que ens ofereix unes eines d’aprenentatge noves i potents i que ajuda
els alumnes a moure’s en aquest entorn cada cop més present en totes les esferes de la
vida.
El nostre principal valor és el professorat i personal dels centres, professionals
amb vocació, compromesos amb la missió, la visió i els valors de l’escola, ben
preparats i en constant actualització i perfeccionament.
Som una proposta educativa que ja es fa palesa a les 401 escoles arrelades als
pobles, barris i ciutats dels 124 municipis i 36 comarques on estan ubicades, amb
presències de llarga trajectòria que acumulen, en alguns casos, més de 300 anys
d’història i que, des dels valors més propis i específics, ofereixen accents diferents a
aquesta oferta educativa, així com distintes propostes en el seu servei educatiu i en els
altres serveis i activitats complementàries.
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