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Les escoles Cor de Maria han estat fundades al llarg dels darrers 170 anys pel prevere 
Olotí Joaquim Masmitjà, fundador de la Congregació de les Missioneres del Cor de Maria. 

En l’actualitat la xarxa d’escoles Cor de 
Maria i Sant Josep està formada per nou 
escoles, presents a vuit comarques cata-
lanes, amb més de cinc mil alumnes en 
el seu conjunt. La coordinació d’aquests 
centres és responsabilitat de la Funda-
ció Educativa Cor de Maria que té com 
a objectiu mantenir el caràcter propi de 
la institució fundadora adaptant-lo a les 
demandes socials dels nous temps.

A les escoles de Barcelona-Sabastida, Bla-
nes, la Bisbal, Mataró, Olot, Sant Celoni 
i Valls i al Cor de Maria - Sant Josep de 
Sant Feliu de Guíxols s’imparteixen els 
ensenyaments d’Educació Infantil, Edu-
cació Primària i la Secundària Obliga-
tòria. El Cor de Maria de Valls, a més, 
disposa de llar d’infants i l’escola Doctor 
Masmitjà de Girona ofereix els ensenya-
ments d’Infantil i Primària.

Seguint la línia pastoral de les Missio-
neres del Cor de Maria, actual i dinàmi-
ca, volem que els alumnes desenvolupin 
competències relacionades amb la di-
mensió humana i espiritual de la per-
sona, potenciant el respecte envers ells 
mateixos, a les altres persones i al seu www.cordemaria.cat

Les escoles Cor de Maria i Sant Josep es defineixen com escoles cristianes, ca-
talanes, familiars, properes, acollidores i compromeses a oferir una formació de 
futur, i es mostren obertes a tothom que vulgui educar als seus fills i filles se-
gons el seu caràcter propi i el projecte educatiu. El projecte pedagògic de les 
escoles Cor de Maria es basa en quatre pilars: l’educació en valors, la relació 
família-escola, amb un tracte proper i acollidor a les famílies; la utilització de 
les noves tecnologies com a eines per millorar el rendiment acadèmic, i la po-
tenciació de les llengües estrangeres, en especial l’anglès.

Escoles Cor de Maria i Sant Josep

Educació de qualitat i en valors 
per a formar ciutadans pel futur
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entorn. Per aquest motiu, un dels ei-
xos del projecte educatiu de les nos-
tres escoles és l’educació en els valors 
cristians, que identifiquem com els va-
lors de caràcter universal contemplats 
a la Declaració Universal de Drets Hu-
mans i que intentem transmetre a tots 
els nostres alumnes. 

Un model educatiu que 
compta amb les famílies

Per la seva banda, la bona relació amb 
les famílies és un pilar fonamental del 
nostre model educatiu. Com a centres 
familiars i propers amb què ens defi-
nim, la proximitat i el tracte continuat, 
i sempre en coresponsabilitat amb la fa-

mília, són factors clau per aconseguir 
educar els infants i adolescents de for-
ma integral.

Entre els nostres punts forts, un dels 
aspectes més valorats per les famílies 
que ens confien l’ensenyament dels 
seus fills, és l’educació de qualitat que 
impartim, resultat de la combinació en-
tre les metodologies pedagògiques més 
innovadores i aquelles que han vingut 
donant bons resultats acadèmics al 
llarg de l’experiència docent, sempre 
amb l’objectiu de despertar i potenciar 
les aptituds dels alumnes per tal que 
assoleixin les competències bàsiques 
necessàries per a desenvolupar-se en 
la societat del segle XXI.

L’experiència de tants anys dedicats a 
l’educació ens ha permès comptar amb 
equips estables, integrats per més de 
quatre-cents professionals, amb gran 
qualitat humana i vocació per la seva 
feina, capaços de donar el millor de si 
mateixos i compromesos amb el projec-
te educatiu de cada centre. 

Aquestes són les raons que han fet que 
les escoles Cor de Maria i Sant Josep ha-
gin esdevingut referents en moltes po-
blacions del nostre país i un dels grups 
de centres educatius amb més visió de 
futur.

L’Escola Internacional del Camp ofereix un entorn internacional 
des de P1 fins arribar al Batxillerat i al BAT Internacional.

L’Escola Internacional del Camp (EIC), 
a Salou, va néixer amb un objectiu clar: 
preparar les noves generacions per als 
reptes del segle XXI. Per això el projec-
te educatiu que proposa és innovador i 
propi. Basat en el model pedagògic Sò-
crates Educa®, busca l’excel·lència in-
dividual de cada alumne en diversos 
camps: saber, saber fer, ser i conviure 
des del respecte a la diversitat.

Per assolir aquests objectius, l’EIC 
aposta per una combinació equilibra-
da de coneixement científic, tècnic, 
humanístic i artístic. I per arribar a 
aquesta fita compta amb un professo-
rat altament qualificat d’arreu del món 
que acompanya l’alumnat des del pri-

• Jornades de portes obertes i sessions informatives.
• Programes de beques i ajuts per a estudiants promoguts per la Fundació EIC
• Model pedagògic propi que promou el desenvolupament integral i garanteix 

bons resultats acadèmics, amb idiomes i mentalitat internacional.
• Consulteu calendari a www.escolainternacional.org. 
• Reserves al correu electrònic o per telèfon.

Escola Internacional del Camp,
una escola del segle XXI

mer any (P1) i fins acabar el Batxille-
rat, amb una possible doble titulació: 
la del BAT local i la del BAT internaci-
onal (www.ibo.org).

L’èxit del model l’avalen avui dia més de 
500 alumnes que s’han submergit en 
un entorn educatiu adaptat als temps 
en què vivim i pensat per als temps que 
els tocarà viure quan sortiran de l’Esco-
la. Els pares i mares han vist en l’EIC el 
model pedagògic necessari perquè els 
seus fills surtin preparats en el món glo-
balitzat i canviant que ens envolta. L’EIC 
planteja la formació en quatre eixos 
principals: internacionalitat i ple domi-
ni d’idiomes, tecnologia, valors & servei 
a la comunitat i sostenibilitat.

Entorn multilingüe

L’Escola Internacional del Camp fo-
menta la immersió lingüística des del 
primer dia, des del primer curs, per a 
què l’alumnat domini, en un entorn in-
ternacional, l’anglès, el català, el caste-
llà i una quarta llengua estratègica: el 
xinès. Amb una immersió integral en 
anglès de P1 a P5 i introduint la resta 
d’idiomes a partir de Primària, l’alum-
nat viu dia a dia la internacionalitat 

amb professorat, alumnes i famílies 
d’arreu del món. 

El mètode educatiu permet l’entrada de 
nous estudiants a totes les edats amb 
independència del currículum o nivell 
d’idiomes, mitjançant programes adap-
tats i progressius.

En l’àmbit de les tecnologies, l’EIC en 
fa un ús eficient, permanent i innova-
dor, no com una finalitat en si matei-
xa, sinó com un instrument facilitador 
d’aprenentatge i de relació en tots els 
àmbits: alumnat, professorat, famílies 
i comunitat educativa en general. El 
plantejament transversal des de P1 fins 
a Batxillerat fa de l’EIC un centre pun-
ter en l’aplicació de les noves tecnologi-
es en educació. 

Valors i compromís

Els valors i el compromís amb la comuni-
tat també són capitals a l’EIC, treballant 
per projectes amb alumnes de diferents 
edats i programes com el d’Aprenentat-
ge i Servei o el mentoratge, que com-
binen diverses activitats i experiències 
de tots els alumnes amb la finalitat de 
fomentar valors com la solidaritat, l’es-

info@escolainternacional.org 
www.escolainternacional.org

Tel. 977 325 620
C. Salvador Espriu, s/n - 43840 Salou

forç, la responsabilitat, l’alegria i la ge-
nerositat envers els altres.

Finalment, el quart pilar és la sostenibi-
litat. La pedagogia basada en els valors 
de l’austeritat personal i el consum res-
ponsable es combinen en l’ensenyament 
diari. L’aposta per les energies netes, el re-
ciclatge i el respecte al medi ambient són 
exemples permanents a les instal·lacions 
educatives i de funcionament de l’escola.

Amb aquest compromís, l’Escola Inter-
nacional del Camp creix curs rere curs. 
Per això l’EIC ofereix als pares i mares 
interessats la possibilitat de visitar-la, 
conèixer-la i resoldre dubtes en sessions 

informatives que se celebren els dimarts 
a les 17 hores o en diverses jornades de 
portes obertes al llarg del segon i tercer 
trimestre del curs. 


