
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La MISSIÓ del col·legi Arcàngel Sant Rafel és educar i formar els seus alumnes des 
d'una visió humanista cristiana, i fer que l’ensenyança sigui un diàleg entre la fe, la 
cultura i la vida en un clima configurat per la vivència cristiana. 

ASR ha d'educar i formar les dimensions espirituals, intel·lectuals, afectives, 
cognitives i socials dels seus alumnes per tal d’assolir una formació sòlida. 

Aquesta missió inclou el compromís i l'esforç per part de la direcció i de tot  el 
personal de formar-se i millorar contínuament per fer realitat aquesta missió.  

 

VISIÓ del col·legi Arcàngel Sant Rafel.  

Vol ser un centre educatiu cristià de referència per la qualitat de l’educació integral 
dels alumnes, el clima familiar i l’organització; tot plegat es concreta en: 

• Assolir un bon nivell de competència acadèmica, hàbits d’estudi, disciplina 
i motivació per a la feina ben feta 

• El conreu dels valors humans i l’obertura a l’experiència cristiana 
• La convivència, el treball en equip, la disciplina i l’organització, en un clima 

adient per a l’aprenentatge 
• El foment de la competència de les llengües pròpies i de l’anglès 
• La implantació d’innovació educativa en els continguts, metodologies i 

organització. 
• Assolir una comunitat educativa (famílies, alumnes, personal docent i 

personal auxiliar) compromesa amb la missió i valors de ASR. 
 

La cultura organitzativa de ASR, el clima de les relacions i el comportament dels 
membres de la comunitat educativa estan conformats pels següents VALORS FINALS:  

• La convicció que la persona val més pel seu ser autèntic que per la seva 
riquesa material. 

• El respecte a totes les persones, qualssevol siguin les seves idees i accions. 
• La solidaritat i, més radicalment, la fraternitat amb totes elles, intentant veure-

les com a filles de Déu i germanes en Crist. 
• La pau, les relacions humanes i humanitzadores entre tots els homes i les 

dones i els pobles; amb un esperit obert, dialogant, flexible i allunyat de tota 
forma de violència. 

 

ASR, per fer realitat la missió, en la gestió i actuació diària, es guia pels   següents 
VALORS INSTRUMENTALS:   

• La responsabilitat personal, el sentit del deure, l'assumpció del treball com a 
enriquiment de la pròpia persona i com a ineludible aportació a la societat. 

• El sentit de la justícia i el compromís en el servei a la comunitat humana. 
• La llibertat personal; el respecte a la llibertat dels altres;  la inquietud i el 

rebuig davant tota restricció, manipulació i opressió de la  llibertat dels 
individus, dels grups i dels pobles. 

• La visió positiva de la persona i de l'esdeveniment humà; tot motivant sempre 
l'esperança i l’alegria. 

• El diàleg, l'acollida, l'autenticitat, la responsabilitat, la coherència, 
l'autoestima, la senzillesa, el respecte, la tolerància, la comprensió, l'esperit 
de servei i la generositat. 

 



 

 

� Vegeu al nostre web el document “Caràcter propi”. 

 

 

 

El Col·legi Arcàngel Sant Rafel és un centre concertat a tots els nivells. 

� Etapes educatives:  

Infantil, de 3 a 6 anys. 

Primària, de 6 a 12 anys. 

ESO, de 12 a 16 anys. 

� Alumnat mixt. 

� Equip docent amb les especialitats corresponents. 

� Orientador escolar. 

� Uniforme des de 3 anys. 

� Tots els alumnes de les tres etapes cursen religió catòlica. 

 

 

 

La llengua vehicular del centre és la catalana. 

� És objectiu del centre que tot l’alumnat, en finalitzar l’ensenyança bàsica, 

comprengui i s’expressi de forma oral i per escrit correctament en català i en 

castellà. 

� Fomentam la competència lingüística en la llengua anglesa, tot iniciant-ne 

l’aprenentatge des dels 3 anys. 

� A Primària, s’imparteixen una o dues àrees no lingüístiques en anglès. 

� A Secundària, l’àrea de ciències socials s’imparteix en ANGLÈS. 

� S’ofereix com a segona llengua estrangera l’alemany, a partir de 2n d’ESO. 

� Vegeu al nostre web el Projecte Lingüístic de Centre. 

 

 

 

 

� Vegeu al nostre web “Normativa i reglaments”. 

 



 

El centre ofereix els serveis escolars de contractació voluntària següents: 

 

� Menjador escolar (tiquet diari). 

� Assegurança d’accidents. 

� Aula Matí (Guarderia des de les 7:30h del matí, fins a les 9h.) 

Els preus dels serveis escolars són aprovats pel Consell Escolar del centre i rebreu 

puntual informació en contractar-los. 

Els serveis escolars no tenen caràcter lucratiu i amb els seus imports es contribueix al 

manteniment i millora de les instal·lacions, per la qual cosa vos estarem molt agraïts en 

cas de contractar-los (Article 51.3 LODE). 

 

 

 

El centre ofereix les activitats extraescolars de contractació voluntària següents: 

 

TALLERS per als usuaris de menjador (de 13:45 a 14:45h.): 

� Aula Migdia (Infantil) 

� Taller d’estudi -A- (1r a 4t de Primària) 

� Taller d’estudi -B- (5è i 6è d’EP) 

INFANTIL: 

� Tallers en anglès (Programació nova cada curs): 

-Magic Box YELLOW (infantil 4 anys) 

-Magic Box ORANGE (infantil 5 anys) 

 

� Customitza’t (manualitats) 

� Tardes divertides 

 

PRIMÀRIA: 

� Tallers de Teatre (diferents nivells): 

- Teatre iniciació (1r i 2n EP) 

- Teatre I (3r i 4t EP) 

- Teatre II (5è i 6è EP) 

 

� Tallers en anglès (diferents nivells i temàtiques): 

- BEE-BOT (1r i 2n EP) 

- FUN ENGLISH (3r i 4t EP) 

- LET’S GO TO LONDON (5è i 6è EP) 

 



� Coral (4t – 6è EP) 

� Customitza’t (manualitats) 

� Tardes divertides 

 

ESO: 

� Teatre 

� Coral 

� Preparació per el First Certificate (diferents nivells) 

 

Els preus de les activitats extraescolars són aprovats pel Consell escolar del centre i 

rebreu puntual informació en contractar-les. 

Les activitats extraescolars no tenen caràcter lucratiu i amb els seus imports es 

contribueix al manteniment i millora de les instal·lacions, per la qual cosa us estarem 

molt agraïts per la vostra decisió de contractar-les (Article 51.3 LODE). 

La programació d’activitats extraescolars s’actualitza al setembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

� Infantil i Primària, de 9 a 12 hores i de 15 a 17 hores. 

 

� ESO, de 8 a 14 hores.  


