
142 anys al servei de la docència 

El Col·legi Asunción de Ntra. Sra. va ser fundat per Anna Ravell el 1876.  

Va néixer amb la voluntat de donar servei educatiu a les persones del seu temps. 

El compromís docent continua vigent, arrelat al barri de Poblenou i donant resposta a les necessitats educatives 
del segle XXI. 

És una escola de l’Església catòlica i la titularitat correspon a l’Institut de Religioses Franciscanes. 

Té definit un caràcter propi que proporciona a l’alumnat una Educació Integral. 

EL NOSTRE CARÀCTER PROPI 

Promovem el desenvolupament progressiu i sistemàtic  de les Facultats Afectives, Psicomotrius i Intel·lectuals 
del nostre alumnat.  

Cultivem Actituds de gratitud, alegria, creativitat, amor pel treball, sinceritat, lleialtat, respecte per la creació. 

Afavorim el creixement de la Dimensió Social de l’alumnat per mitjà de l’experiència del grup viscuda amb mutu 
respecte, valoració i solidaritat. 

Impartim ensenyament religiós i posem l’accent en els Valors Evangèlics  com la llibertat, la justícia, la solidaritat, 
la convivència, la pau... 

Concebem l’escola com una Comunitat Educativa animada pels educadors, amb la participació dels pares i mares, 
en la qual l’alumnat és l’objectiu compartit a fi que cada infant se senti atès, orientat, valorat i... estimat sense cap 

discriminació.  

SERVEIS 

Menjador escolar 

L’escola disposa de cuina pròpia i ofereix un menjar de 
qualitat  per al seu alumnat. A més, prepara dieta espe-
cial quan és necessària temporalment per motius de 
salut. El preu, per a qui opti per utilitzar el servei de 
menjador  el  curs  sencer,  és de 147€ / 10 mesos. 
L’alumnat que es quedi algun mes, pagarà  9’15€ pels 
dies lectius del mes que es quedi. Qui utilitzin el servei 

de menjador en dies esporàdics pagarà 9’35€ per dia. 

Servei d’Acollida al Matí 

S’ofereix  servei  d’acollida a l’escola, entre les 8 i les 9 
del matí. L’import d’un mes és de 35€; l’import d’una 

hora o fracció  és de 3€.  

  Departament d’orientació psicopedagògica 

Per oferir una resposta educativa adequada segons 
les necessitats de l’alumnat, de les famílies i del pro-
fessorat, l’escola disposa d’un grup de professionals 
de la Psicopedagogia i Logopèdia.   

Assegurança d’accidents 

Els accidents que pugui patir l’alumnat en l’escola po-
den ser atesos per la Seguretat Social de les famílies. 
No obstant això, l’escola  té  contractada  amb Catala-
na d’Occident una pòlissa que cobreix els accidents 
que es produeixen a l’escola, a les sortides  i  a  les  
activitats extraescolars.  

ACTIVITATS  COMPLEMENTÀRIES 

Per  tal  d’enriquir la formació  del nostre  alumnat i afavorir el rendiment acadèmic, oferim  diverses  activitats  
complementàries. Estan aprovades pel Consell Escolar i autoritzades  per  l’Administració  Educativa. Es realitzen 
en el marc de l’horari escolar, tenen  caràcter voluntari per a l’alumnat. No estan subvencionades pel Departament 

d’Educació i les quotes les han de satisfer les famílies. 

Educació Infantil 52’35€              
Dep. Psicologia i Logopèdia 7’15€                     

Assegurança d’accidents 2’50€    
Material escolar 13€  

 TOTAL QUOTA INFANTIL 

75€ 

Educació Primària 58’50€            
Dep. Psicologia i Logopèdia 7’15€    

Assegurança d’accidents 2’50€    
Material escolar 6’85€  

 TOTAL QUOTA PRIMÀRIA 

75€ 

Educació Secundària 56’50€       
Dep. Psicologia i Logopèdia 7’15€    

Assegurança d’accidents 2’50€    
Material escolar 6’85€  

 TOTAL QUOTA SECUNDÀRIA 

73€ 

INFANTIL   

8:55h a 12:45h 

 14:55h a 16:45h 

PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA  

8:55h a 13:00h 

 14:55h a 17:00h 

HORARI LECTIU MATINS I TARDES UNIFORME 

L’ús  de  l’uniforme  és  obligatori  dins de l’escola des 
d’Educació Infantil fins a 6è de Primària.  

L’equipament esportiu és obligatori a tot l’alumnat en la 
classe d’Educació Física.  

L’alumnat d’Eduació Infantil pot optar per utilitzar ambós 
uniformes o només l’equipament esportiu. 



Col·legi  

       Asunción de Ntra. Sra. 

FRANCISCANES POBLENOU 

 

Metro  

Línia 4: Poblenou 

Bus 

H14, H16, 36, 92 

Bicing  

Rambla-Pujades 

Una idea… 

un objectiu,   

un equip per fer-ho realitat. 

 


