FITXA INFORMATIVA DEL CENTRE
DADES D’IDENTIFICACIÓ

Nom del Centre:

PEDAGOGIUM COS

Codi: 08025496

Titular: COS –SELLARÈS S.L
Adreça: c/ Marià Fortuny, 75 08830 Sant Boi de Llobregat
Telèfon: 93 640 10 66 – 669 77 35 57
Email: escola@pedagogium-cos.cat
web: pedagogium-cos.cat

Àrea territorial de proximitat:

ZONA 3

Adscripcions
El Centre té adscrits els centres, a efectes d’admissió:

COL·LEGI SANTO TOMÀS ( SANT BOI DE LLOBREGAT)

Nom del Centre ______PEDAGOGIUM COS___________________________
RELACIÓ D’ACTIVITATS ESCOLARS COMPLEMENTÀRIES
D’acord amb l’article 51.2 de la llei orgànica 8/1985 (LODE), en els centres concertats les
activitats escolars complementàries 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.
D’acord amb l’article 51.4 de la llei Orgànica 8/1995 (LODE), les activitats escolars
complementàries dels centres concertats tindran caràcter voluntari.

Activitats escolars complementàries

Quotes autoritzades
curs 2020-21

ED. INFANTIL P-3, P-4, P -5
Taller de racons d’aprenentatge i de jocs, taller de francès, taller
d’experimentació, taller de robòtica i tauletes a l'aula i taller
d’anglès oral.
ED. PRIMÀRIA
Taller de lectura, taller de francès, taller TAC en anglès ( 4t, 5è,
6è), taller de coneixements ( 1r, 2n, 3r), taller de problemes
matemàtics ( 4t, 5è, 6è), taller de robòtica i noves tecnologies (1r,
2n, 3r)
ED. SECUNDÀRIA
Taller d'expressió artística ( 2n), taller d'escriptura i literatura en
llengua catalana i castellana, taller d’educació emocional i taller
d’idiomes ( Italià 4t ), taller d' anglès oral (1r, 3r, 4t), taller d'espai i
volum (1r i 3r), taller d'història de la música (2n), taller
d'investigació (4t)

75 euros

75 euros

75,00 euros

RELACIÓ D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
D’acord amb l’article 51.3 de la llei Orgànica 8/1985 (LODE), les activitats extraescolars, així
com les quotes corresponents hauran de ser aprovades pel Consell escolar del centre i
comunitats de 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.
D’acord amb l’article 51.4 de la Llei Orgànica 8/1995 (LODE), les activitats extraescolars dels
centres concertats tindran caràcter voluntari.

Activitats extraescolars
JOCS ESCOLARS ( Iniciació a l’esport, futbol, basquet,
patinatge...)
NATACIÓ
AEROBIC, DANSA,
KÀRATE
ROBÒTICA

Quota aprovada
curs 2020-21
26,00 euros/mes
26,00 euros/mes
26,00 euros/mes
23,00 euros/mes
34,00 euros/mes

RELACIÓ DE SERVEIS ESCOLARS
D’acord amb l’article 51.3 de la Llei Orgànica 8/1985 (LODE), el cobrament dels serveis
escolars podran contribuir al manteniment i a la millora de les instal.lacions.
D’acord amb l’article 51.4 de la Llei Orgànica 8/1995 (LODE), els serveis escolars dels centres
concertats tindran caràcter voluntari.
Serveis escolars

Quota aprovada
curs 2020-21

Menjador – cuina pròpiaAssessorament psicopedagògic

7,60 euros/dia
4,13 euros/mes

Assegurança escolar mèdica i responsabilitat
Servei d’ acollida matinal, a partir de 7:30h
Servei TIC (aules digitals)

3,70 euros/mes
2,00 euros/30'
2,90 euros/mes

Nom del Centre : __PEDAGOGIUM COS____________________________

Informació que el centre concertat considera oportú facilitar sobre el seu
caràcter propi:
-

Escola catalana, laica, innovadora, multilingüe.

-

Formació escolar d’Infantil, Primària i Secundària. (De 3 a 16 anys) i
Llar d' Infants Mireia ( de 8 mesos a 2 anys)

Escola innovadora en l’aprenentatge de les llengües estrangeres:
francès i anglès (iniciació a l’educació infantil, des de P3) i italià a 4t
d'ESO. Intercanvis lingüístics-culturals a l’estranger.
A Primària s’imparteixen dues assignatures en anglès (Ed. Plàstica i
Informàtica) i a Secundària (laboratori de ciències)
-

-

Noves tecnologies aplicades a l’ensenyament. Pissarres digitals a
les aules. Robòtica

-

Projecte ECO-COS. Escola verda I sostenible. Hort escolar. Euronet
50X50

-

Metodologia d'innovació educativa Programa COSXXI: Treball per
projectes i racons d’aprenentatge i joc. Treball cooperatiu i
intergeneracional. Projectes COLORS i Vida Social Escolar

-

Educació emocional. Tècniques de relaxació aplicades a l'aula.
Programa Pedagogium COR

-

Programa Família-Escola: AMPA

-

Atenció individualitzada amb una gran tasca tutorial.

-

Servei psicopedagògic i de logopèdia.

-

Servei de mediació escolar

-

Servei d’orientació vocacional.

-

Espais i equipaments adequats als diferents nivells. Utilitzem també
les instal·lacions esportives del Complex Esportiu Baldiri Aleu

-

Esports: natació, rugby, bàsquet, futbol, Kàrate..

-

Sortides culturals: teatre, museus, colònies a tots els cursos.

-

Casal d’estiu en anglès (mètode Kids&Us).

-

Extraescolars: robòtica, natació, dansa, teatre, aeròbic, kàrate....

