
T’agradaria veure l’escola en funcionament? 
 Vols concertar una entrevista personal? 

Tel. 938 901 828            

secretaria@vilafranca.manyanet.org 
www.vilafranca.manyanet.org 

LLAR 
D’INFANTS 
 A PARTIR  
DELS 18 MESOS 

COL·LEGI 

SANT RAMON 

DE PENYAFORT 

 EDUCACIÓ 
INFANTIL 

PRIMÀRIA 

ESO 

Eduquem el cor i 

la intel·ligència en 

 espais que ajuden 

 a créixer! 



QUIN ÉS EL NOSTRE PROJECTE?

PROJECTE MANYANET

L’escola Sant Ramon de Penyafort

va ser fundada pel Pare Manyanet,

l’any 1889 i forma part de la xarxa

d’escoles Manyanet. La seva

finalitat és formar infants i joves en

un ambient familiar i integrador,

“un Natzaret a cada llar i en el

món” .



QUÈ VOLEM?  COM HO FEM?

1
2

Alumnes responsables, sensibles, 

participatius, compromesos, 

respectuosos i generosos:

 Grups cooperatius

 Assemblees de classe

 Educació emocional

 Tutories

 Formació religiosa i en valors

Alumnes autònoms, competents, estratègics, 

conscients, amb capacitat d’aprendre dels 

errors, creatius  i amb capacitat de superació:

 Treball per projectes

 Tecnologia de l’aprenentatge

 ABP i ApS

 Participació en certàmens i concursos

 Idiomes i estades a l’estranger

CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE

 Llar d’Infants (18 mesos-2 anys) NO CONCERTADA

 Educació Infantil (3 a 6 anys) CONCERTADA

 Ed. Primària (6 a 12 anys) CONCERTADA

 Ed. Secundària (12 a 16 anys) CONCERTADA

SERVEIS QUE OFEREIX L’ESCOLA

• Servei d’acollida: Des de les 7,45 h fins les 8,45 h al matí, i a la tarda,

de 17 a 18 h si hi ha un mínim de 8 sol·licituds.

• Servei de menjador i cuina pròpia.

• Gabinet psicopedagògic i logopèdia.

• Activitats complementàries dins l’horari escolar (anglès, robòtica,

tallers, psicomotricitat, science, ....)

• Activitats extraescolars voluntàries: anglès, xinès, teatre, robòtica i

esports organitzats pel Club Patí Sant Ramon (hoquei, patinatge artístic

i bàsquet, futbol)



ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES

PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ

OFERTA DE PLACES 

ESCOLARS CURS 20-21

L’AMPA col·labora amb diferents activitats 

educatives, recreatives i esportives  del centre.

Es paga una quota trimestral de 19 euros i 

ofereix una assegurança d’orfandat amb una 

quota anual de 15 euros.

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat ha previst el període de 

preinscripció del 23 de març a l’1 d’abril.

A partir del dia 23 es pot passar per secretaria, recollir la documentació i 

deixar la preinscripció oficial definitiva.

INFORMACIÓ ECONÒMICA

El concert de l’Administració no cobreix el cost real d’un alumne en una

escola concertada, per això no pot ser gratuïta en l’actualitat.

L’aportació econòmica de les famílies cobreix:

 Activitats complementàries (5 hores setmanals a Infantil i Primària i 3 a

Secundària.

 Serveis diversos: gabinet psicopedagògic, excursions, assegurança,

auxiliar de conversa, manteniment d’infraestructures i recursos

informàtics, material i més hores de professorat.

Altres serveis amb cost addicional són el menjador i l’acollida matinal.




