Col·legi

Virgen de la Salud

Benvolguts pares i mares,
L'Entitat Titular del centre concertat col·legi VIRGEN DE LA SALUD, la Fundació
Narcís Jubany, té com a objectiu prioritari l’educació dels seus fills i filles, tot oferint-los
un treball acurat i personalitzat de docents, personal de servei i direcció, així com una
formació constant, tant humana com professional.


Des de fa dècades, el col·legi ha ofert a Sant Feliu de Llobregat un servei de
l'educació a la joventut a l'abast de tothom. El col·legi compta amb el suport
i l'estímul dels pares i mares dels alumnes, que fan seva l'opció educativa pròpia
del col·legi.



Virgen de la Salud és una escola concertada oberta a tothom. Mentre el
finançament públic no en permeti la gratuïtat plena, les famílies col·laboren per
garantir-ne la continuïtat i la renovació constant. El col·legi, com a centre privat
integrat concertat, és la nostra aportació al servei d'interès públic de l'educació.



Els pares tenen el dret d'escollir el tipus d'educació que desitgen per als seus
fills.



El col·legi complementa l'acció educativa de la família i imparteix l'educació
d'acord amb el caràcter propi i projecte educatiu.



El col·legi ofereix una educació d'acord amb una concepció cristiana de la
persona, la vida i el món.



El col·legi ofereix una educació integral basada en valors que, bo i respectant la
diversitat, fomenten la convivència, la justícia, la solidaritat, la pau...



El cost de l’educació és significatiu tant al centre públic com al privat. Els costos
de

l’educació

que

fan

referència

a:

terrenys,

construcció,

manteniment

reparacions d’aigua, gas, electricitat... es financen amb els diners públics. Al
centre concertat i per aquesta mateixa partida, es rep entre un 70-80% del cost
real.


D'acord amb la legislació vigent, la sol·licitud de plaça de les famílies que desitgen
que els seus fills rebin l'educació que s'hi ofereix, suposa el coneixement i
acceptació dels trets bàsics del caràcter propi de LA NOSTRA ESCOLA.

