
 

PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ DE L’ALUMNAT 

INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES 

 

DADES D’IDENTIFICACIÓ: 

COL·LEGI SANT JOSEP                   Codi Centre: 08025551 

 

 

Àrea territorial de proximitat: 

Municipi: Sant Boi de Llobregat      Zona d’influència: Marianao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓ DE SECUNDÀRIA 

SECCIÓ D’INFANTIL 

SECCIÓ DE PRIMÀRIA 



 

Caràcter Propi 
 

El Col·legi Sant Josep té com a principal objectiu l'educació i la formació integral 

dels alumnes que ens han estat confiats per les seves famílies, entre els 3 i els 

18 anys. 

Eduquem amb vistes a una convivència social plena, activa i responsable dins 

els valors democràtics. 

Promovem un ambient de respecte mutu i potenciem les relacions humanes 

entre totes les persones que componen la Comunitat Educativa. 

El nostres objectius pedagògics tenen com a prioritat impulsar el màxim 

desenvolupament de les capacitats intel·lectuals i operatives de tots i de 

cadascun dels alumnes. 

Fomentem els hàbits de treball i esforç personal i col·lectiu a través de l'estudi, 

l'esport, les arts i la convivència en la Comunitat Educativa  

Ens preocupem de que el nostre alumnat actuï moralment i socialment d'una 

manera correcta, mitjançant el coneixement, la convicció i l'exemple. 

Eduquem en l'amor al país on es neix i on es viu, sense que això impliqui 

menysteniment d'altres terres, persones o cultures. Ben al contrari, en 

potenciem el seu coneixement i la seva estima. 

Fomentem, a través de la informació, l'estudi i l'educació, un comportament 

responsable i respectuós vers la Humanitat i la Natura. 

Vetllem en tot moment per tal que la tasca formadora i educadora no sigui 

impedida, dificultada o desvirtuada per l'acció de cap individu, grup o 

organització. 

 

LLENGUA D'APRENENTATGE 

Un dels principis fonamentals del Col·legi Sant Josep és el respecte absolut per 

totes les llengües, expressió màxima de la cultura de la qual procedeixen, i 

vehicle de transmissió de les mateixes. 

Ens declarem com a escola catalana dins el marc estatal i supraestatal 

d'Europa, per la qual cosa fomentarem i impulsarem el català com a llengua 

pròpia. Això no implicarà en cap cas menyspreu ni discriminació per la 

utilització d'altres llengües, de les quals en facilitarem també el seu 

coneixement, aprenentatge, domini i ús. 

 

LÍNIA METODOLÒGICA 

Partint de la base que els llenguatges són el suport per a la construcció del 

pensament, així com el seu medi d'expressió i transmissió, els Docents 

adoptarem en cada moment les estratègies lògiques i raonades que condueixin 

a la màxima comprensió dels continguts i l'assoliment dels objectius previstos 

mitjançant el domini dels llenguatges matemàtic, lingüístic i informàtic. 



 

 

OBJECTIUS 

Volem aconseguir alumnes feliços, autònoms, empàtics i amb esperit crític; 

protagonistes del seu propi aprenentatge; creatius i curiosos amb tot el que els 

envolta; amb una mentalitat oberta i flexible. En definitiva, que siguin bones 

persones, afectuoses i amables. Que tinguin com a motor del seu 

desenvolupament la motivació i l’emoció. Que siguin competents per a 

desenvolupar-se en un món global i responsables i solidaris amb les persones i 

amb l’entorn. 

 

ENSENYAMENTS GRATUÏTS: 

 

El Col·legi Sant Josep, com a integrant de la xarxa de centres del Servei 

d'Educació de Catalunya, ofereix els següents ensenyaments gratuïts per a 

totes les famílies: 

 

Educació Infantil. Segon Cicle (3 - 6 anys). 6 unitats 

Educació Primària (6 -12 anys). 12 unitats 

Educació Secundària Obligatòria (ESO) (12 - 16 anys). 8 unitats 

 

ALTRES ENSENYAMENTS: 

Batxillerats.  

Batxillerat Dual (doble titulació simultània en Batxillerat Americà) 

 

 

QUOTA MENSUAL TIPUS 

Educació Infantil i Educació primària:  127,50€/mes. 10 mensualitats per curs. 

Sense cap altra quota extra. 

Inclou 5 hores setmanals d’activitats complementàries; 3 sortides anuals amb 

transport i entrades; serveis mèdics i psicopedagògics; assegurances. 

 

ESO:  129,00€/mes. 10 mensualitats per curs. Sense cap altra quota extra. 

Inclou 3 sortides anuals amb transport i entrades; serveis mèdics i 

psicopedagògics; assegurances; ús de plataformes educatives, connexions wi-

fi, servidors i aplicacions TIC. 

 

 

 

 



 

ACTIVITATS ESCOLARS COMPLEMENTÀRIES 

D’acord amb la normativa vigent, les activitats escolars complementàries dels 

centres concertats  tenen caràcter voluntari i no podran tenir caràcter lucratiu. 

El cobrament de quantitats als alumnes en concepte d’activitats escolars 

complementàries ha de ser autoritzat per l’Administració educativa. 

 

Activitats escolars complementàries Quota autoritzada 

TALLER DE LLENGUA ANGLESA 

75,00 €/mes – Ed. Infantil 

(5 hores setmanals) 

TALLER D’EDUCACIÓ ARTÍSTICA 

TALLER D’EDUCACIÓ DE LES EMOCIONS 

TALLER TIC 

PROJECTE ACTIVACIÓ DE LA INTEL·LIGÈNCIA 

75,00 €/mes – Ed. Primària 

(5 hores setmanals) 

PROJECTE DECA ( DESTRESES I CAPACITATS ) 

TALLER DE LECTURA COMPETENCIAL 

TALLER D’INFORMÀTICA I ROBÒTICA 

CALCULEM 

TALLER DE CANT CORAL 

TALLER DE RECERCA 

 

 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

Les activitats extraescolars, així com les quotes corresponents hauran de ser 

aprovades pel Consell escolar del centre i comunicades a l’Administració 

educativa. Aquestes activitats no poden formar part de l’horari escolar del 

centre. El cobrament d’aquesta activitat podrà contribuir al manteniment i a la 

millora de les instal·lacions 

 

 

Activitats extraescolars Quota  

Dansa- Jazz ( 1 dia/setmana  / 2 dies/setmana ) 30 / 44 €/mes 

Anglès 44,00 €/mes 

Permanència / Acollida 42,00 €/mes 

Robòtica       30,00 €/mes 

Natació      52,00 €/mes 

Teatre musical 33,00 €/mes 

Taller de Músics + 30’ instrument individual 72,00 €/mes 

Taller de Músics + 45’ instrument individual 80,00 €/mes 

Gimnàstica rítmica 30,00 €/mes 

Arts Marcials 30,00 €/mes 

Fit Sport 30,00 €/mes 



 

Estudi dirigit 30,00  €/mes 

Zumba (mares i pares) 16,00  €/mes 

 

SERVEIS ESCOLARS 

Els serveis escolars dels centres concertats tindran caràcter voluntari per a les 

famílies. Les quotes dels serveis escolars podran contribuir al manteniment i a 

la millora de les instal·lacions. 

 

Serveis escolars 

Quota  

INFANTIL - 

PRIMÀRIA 

Quota  

SECUNDÀRIA 

Transport Escolar:  39,00 €/viatge/mes 

Menjador Escolar:  1.770 €/any 

Assegurances 43,50 €/any 

Assistència Mèdica i Revisions:   10,95 €/mes 

Assistència Psicopedagògica:   12,20 €/mes 

Despeses  25,50 €/mes 

Serveis Complementaris  40,00 €/mes 

Serveis Generals: Aplicacions 

pràctiques de les TICS, ... 
22,50 €/mes 40,50 €/mes 

 

 

OFERTA DE VACANTS PER AL CURS 2022/2023 

L’oferta d’ensenyaments del Centre sufragats amb fons públics, el nombre de 

places escolars i l’oferta de llocs escolars vacants a cadascun d’ells, són els 

següents: 

 

nivell places actuals vacants 
places 

ordinàries 
reservades 

NEE 

P3 40* 0 40* 36* 4 

P4 50 41 9   

P5 50 49 1   

1r 50 46 4   

2n 50 45 5   

3r 50 47 3   

4t 50 45 5   

5è 50 51 0   

6è 50 46 4   



 

ESO1 60 52  8 6 2 

ESO2 60 59 1   

ESO3 60 61 0   

ESO4 60 60 0   

*Centre acollit a l’acord de reducció progressiva d’alumnes per unitat per tal de 

garantir la millora en la qualitat educativa. 

 

 

 

CENTRE EDUCATIU INCLUSIU 

 

El Col·legi Sant Josep garanteix l'atenció educativa de tot el seu alumnat en el 

marc d'un sistema educatiu inclusiu, amb l’aplicació de les mesures i suports 

previstos per l'Administració educativa. 

Tanmateix garanteix l’accés equitatiu a totes les activitats complementàries, 

així com als serveis escolars necessaris a l'alumnat amb condicions 

socioeconòmiques desafavorides, 

amb el suport de les administracions públiques. 

 

ADSCRIPCIONS 

 

El Col·legi Sant Josep no està adscrit a cap altre Centre Educatiu ni té Centres 

adscrits. 

 

Aquesta informació compleix amb els requisits fixats pel DECRET 11/2021, de 

16 de febrer, de la programació de l'oferta educativa i del procediment 

d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya publicat al DOGC 

del 18 de febrer de 2021. 

 

 


