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QUI SOM?
El Col·legi Verge de la Salut és un centre de tradició centenària, arrelat a
Sant Feliu de Llobregat i que promou una educació personalitzada
basada en valors humans i cristians.
Per això, apostem per una formació integral de qualitat, acompanyant
l’alumnat en la construcció del seu projecte de vida en un món canviant.
Potenciem la curiositat com a impulsora de l’atenció i de
l’aprenentatge, treballant amb diferents ritmes, desenvolupant el
pensament crític, la innovació i la creativitat.
El nostre alumnat és protagonista del seu propi procés d’aprenentatge,
basat en una metodologia experiencial, motivadora, competencial i
significativa.

EDUQUEM PERSONES
Acció tutorial individualitzada
Orientació acadèmica i personal
Formació integral que prepara per a la vida

AJUDEM A APRENDRE
Assolir l'excel·lència educativa
Acompanyar en els diferents ritmes d'aprenentatge

CREIXEM PLEGATS
Aprendre a conèixer-se i a acceptar-se a si mateix, a
conviure amb els altres i a respectar l'entorn
Desvetllar la sensibilitat i l'empatia

EL NOSTRE PROJECTE EDUCATIU
Potencia, des dels diferents àmbits, el treball basat en una
pedagogia activa, pràctica, de bon fer, amb exigència i amatent als
canvis.
A través d’una relació cordial i propera, acompanyem el nostre
alumnat en el procés de creixement perquè assoleixi habilitats i
competències que l'ajudin a ser emprenedor, obert als canvis i
compromès amb el món.
L'alumnat esdevé protagonista del seu propi aprenentatge i és l'eix
del nostre projecte educatiu.

Biblioteca
Projecte musical: instrument i cant coral amb
professors de l'escola
Llengua anglesa reforçada en hores
complementàries
Llengua francesa. Intercanvi lingüístic (Normandia)
Batxillerat dual. Oxford Test of English.
Escola en clau de pastoral
Campanyes solidàries
Pla Català de l'Esport

Delegats verds
Grup naturalista
Hort
Reciclatge i punt verd
Robòtica: Scratch i Arduino
Tecnologia per l'aprenentatge
Projectes tecnològics
Treball experimental
Convivència i mediació
Educació emocional

Família i Escola
Acció Compartida

Departament d'orientació
Comissió d'atenció a la diversitat
Coordinació amb l'EAP
Emprenedoria (tallers en anglès)
Servei comunitari a 4t ESO

Col·legi VERGE DE LA SALUT
c. Constitució, 3 - 08980 Sant Feliu de Llobregat

XARXES SOCIALS

MATÈRIES OPTATIVES
- 3r ESO: Francès, Música, Cultura Clàssica i Emprenedoria
- 4t ESO: Física i Química, Tecnologia, Biologia i Geologia, Llatí,
Economia, Música, Visual i Plàstica, Informàtica, Francès i
Emprenedoria

PATIS

Patis espaiosos amb instaŀlacions esportives
Teatre, auditori, sales polivalents, aula de música

ESPAIS
laboratoris, sales de tecnologia, aula de plàstica,
COMPLEMENTARIS

gimnàs, aula d'ordinadors

de 8.00 a 13.30 i de 15.00 a 17.00 h

BIBLIOTECA

De 14.00 a 18.00 h, de dilluns a dijous

SECRETARIA

De 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a 18.00 h

CUINA

Servei de menjador amb cuina pròpia

CONFERÈNCIES

Temes d'interès en el marc educatiu
Conferenciants experts i comunicadors

AMPA

LECTIU

ACTIVITATS

Esdeveniments esportius i competicions escolars
Activitats culturals i lúdiques
Reciclatge de llibres
Oferta d'activitats EXTRAESCOLARS

Col·legi VERGE DE LA SALUT
c. Constitució, 3- 08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93 666 18 69 Fax 93 666 18 70
gestio@vergesalut.com
www.vergesalut.com

