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El nostre col·legi naix davant l'emergència 
educativa d'una societat montcadina  
sense recursos per a ser formada. Liderada 
per Sr. Jesús Pla, la comunitat cristiana va 
fundar el Patronat d'Educació i Cultura, que 
va transformar de manera profunda i 
decisiva la realitat de Montcada. 

Hui, com a hereus d'aquesta història, el 
nostre Col·legi Parroquial continua fent 
una opció fonamental per a donar resposta 
als nostres joves, més enllà de les seues 
dificultats socials i econòmiques. Volem 
acompanyar-los en aquest itinerari 
formatiu en el qual, desenvolupant totes 
les seues competències i vivint una nova 
concepció de l'home i del món, basada en 
l'amor de Déu, puguen enfrontar-se al món 
com a persones íntegres, lliures i capaces 
de transformar la societat.

Oferim un únic projecte formatiu de centre, 
que acompanya tot el procés de maduració 
de l'alumne des d'infantil fins a batxiller o 
cicles formatius.

Treballem des de la realitat de cada 
alumne, ajudant-lo a reconéixer i valorar 
totes les seues intel·ligències i des d'elles a 
desenvolupar-se.

La nostra educació ajuda un 
desenvolupament harmònic de tota la 
persona, sense deixar fora la interioritat i 
la transcendència de cada alumne.

Tenim un compromís amb la transformació
de la societat, educant en la llibertat, en la
justícia, en una visió crítica de la realitat, 
en la responsabilitat i en la caritat. 

Som un centre catòlic i concertat en tots els 
nostres nivells: des d'Infantil fins a 
batxillerat i cicles formatius.

“Acompanyant-te a convertir-te
en allò que eres”  (Benedicto XVI) 

Excel·lents resultats acadèmics
Plataforma educativa ALEXIA
Plurilingüisme
Estades a l'estranger

  Programa de Mobilitat Internacional
Projecte d'Innovació Pedagògica de Centre
Centre promotor d'activitats físiques i de 
salut
C. formatius de GM y GS i borsa de treball
Gabinet Psicopedagògic Escolar

Aposta per la conciliació familiar
Escola matinera/vespertina
Esmorzars i menjador escolar (cuina pròpia)
Ampli horari d'activitats escolars. 
Escola d'estiu. 

Gran oferta d'activitats extraescolars: 
esportives, robòtica, ràdio, teatre, 
soldadura, disseny en 3D...
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