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BLANES

Valors
per créixer feliç

FUNDACIÓ EDUCATIVA COR DE MARIA
5 Som escoles catalanes, familiars i acollidores, amb un 
projecte educatiu pensat per a créixer feliç.

La força de 9 escoles
460 professionals compromesos

5000 alumnes il·lusionats

Barcelona

Mataró
Blanes

La Bisbal d’Empordà

Sant Feliu de Guíxols

Olot

Sant Celoni

Girona

Valls

ESCOLES FAMILIARS I PROPERES
ATENCIÓ PERSONALITZADA A L’ALUMNAT

VALORS PER CRÉIXER FELIÇ
PROJECTE INNOVADOR



Som una escola acollidora i propera.

De tracte personalitzat amb les famílies.

Equip docent professional, compromès 
amb el projecte educatiu i atent a la 
innovació pedagògica. 

Basat en desenvolupar les capacitats i competències dels nostres 
alumnes a partir del treball de les intel·ligències múltiples, 
mitjançant el treball cooperatiu, el treball per projectes, la 
manipulació, l’experimentació, les noves tecnologies i les llengües 
estrangeres.

Els principals projectes de la nostra escola són:

Educació Infantil i Primària: Robòtica, Jornades temàtiques, 
Tallers intracicle i espais d’aprenentatge, Apadrinaments, Hort i 
jardí, l’Ipad a l’escola, Ens endinsem en la lectura, Numilletres, 
English project, ...

Educació Secundària: Setmanes temàtiques, Apadrinaments, 
English project, Pla lector, Col·laboració amb entitats socials, l’Ipad 
a l’escola, Festival de Nadal, Foment de l’esport, ...

Valors per créixer feliç

Ambient familiar

Connectem amb l’alumnat Projecte innovador
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Creem un entorn adequat per tal que l’alumne es senti 
acollit i valorat, generant un clima de confiança i 
benestar.

Vivim amb ells les experiències i els aprenentatges que 
seran claus pel seu futur.

Pensem en cada un d’ells i tenim un tracte personalitzat i 
individualitzat.

Fomentem vincles entre alumnes dels diferents cursos 
generant sentiment de pertinença a la comunitat escolar.

Desenvolupament personal en totes les dimensions:
 Esforç
 Responsabilitat
 Autonomia
 Creativitat
 Emprenedoria

Pautes de comportament:
 Solidaritat
 Respecte
 Empatia
 Companyonia
 Compromís

Experiència escolar plena i engrescadora:
 Confiança
 Alegria
 Estimació


