FITXA COMUNITÀRIA: RECURSOS TÈCNICS I CIUTADANIA ORGANITZADA

NOM
DESCRIPCIÓ

ESCOLA SALESIANS MARE DE DÉU DELS DOLORS
El Centre Educatiu Salesians imparteix educació Infantil, Primària i Secundària. L’Escola Salesiana de Sant
Boi és una realitat nascuda l’any 1964 i pertany a la Congregació Salesiana, institució amb presència en 132
països del món i amb més de 150 anys d’experiència educativa.
Com a escola salesiana i seguint l’estil de Sant Joan Bosco (declarat Pare i Mestre de la Joventut), tenen
especial cura de:
Un ambient educatiu acollidor, alegre, creatiu i amb dedicació il·lusionada al treball de cada dia. Amb un
qualificat equip d’Assessorament Psicopedagògic i una acurada formació de l’equip docent donen respostes
diversificades segons la realitat de cada alumne.
Treballen per una relació educativa personalitzada basada en la familiaritat, la confiança i la presènciaconvivència enmig dels infants i joves.
Es defineixen com una escola oberta i acollidora, educant per a la llibertat, la justícia, la solidaritat i la pau.
Pretenen promoure la inserció en la societat de forma responsable i constructiva. Fomenten, respectant la
llibertat de cada persona, el desenvolupament de la dimensió ètica i transcendent tenint en Jesús de Natzaret
un model a seguir.

ADREÇA
ÀMBIT
RECURS1
TIPUS DE
2
RECURS
PERSONA DE
CONTACTE

Carrer Salvador Allende, nº 6
Educació
Recurs tècnic privat

Nom i cognom

Telèfon

Mail

Tipus relació

Salvador Ramos

936401106

dir.stboi@salesians.cat

Director del centre

1

Salut i benestar personal, educació, ocupació, social(social-habitatge, social-oci,social-cultura,social
participació),mediambient,mitjans de comunicació.
2

Recurs tècnic públic, Recurs tècnic privat, ciutadania organitzada

FICHA COMUNITARIA: RECURSOS TÉCNICOS Y CIUDADANÍA ORGANIZADA

NOMBRE

ESCUELA SALESIANA MARE DE DÉU DELS DOLORS

DESCRIPCIÓN

El Centro Educativo Salesians imparte educación Infantil, Primaria y Secundaría. La Escuela Salesiana de
Sant Boi es una realidad nacida en 1964 y pertenece a la Congregación Salesiana, institución con presencia
en 132 países del mundo y con más de 150 años de experiencia educativa.
Como escuela salesiana y siguiendo el estilo de San Juan Bosco (declarado Padre y Mestre de la Juventud),
tenemos especial cura de:
Un ambiente educativo acogedor, alegre, creativo y con dedicación ilusionada al trabajo de cada día. Con
un cualificado equipo de Asesoramiento Psicopedagógico y una cuidadosa formación del equipo docente
damos respuestas diversificadas según la realidad de cada alumno.
Trabajamos por una relación educativa personalizada basada en la familiaridad, la confianza y la presenciaconvivencia en medio de nuestros niños y jóvenes.
Somos una escuela abierta y acogedora.
Educamos para la libertad, la justicia, la solidaridad y la paz. Promovemos la inserción en la sociedad de
forma responsable y constructiva. Fomentamos, respetando la libertad de cada persona, el desarrollo de la
dimensión ética y trascendente y tenemos en Jesús de Nazaret un modelo a seguir.

DIRECCIÓN
ÀMBITO
RECURSO1
TIPO DE
2
RECURSO
PERSONA DE
CONTACTO

Calle Salvador Allende, nº 6
Educación
Recurso técnico privado

Nombre y apellidos

Teléfono

Mail

Tipo de relación

Salvador Ramos

936401106

dir.stboi@salesians.cat

Director del centre

1

Salut i benestar personal, educació, ocupació, social(social-habitatge, social-oci,social-cultura,social
participació),mediambient,mitjans de comunicació.
2

Recurs tècnic públic, Recurs tècnic privat, ciutadania organitzada

