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El nostre agraïment a totes les famílies 
que confien en el projecte educatiu 

marista i que, amb la seva col·laboració i 
suport, fan possible el desenvolupament 

de l’acció educativa, pastoral, social 
i formativa de la Fundació Champagnat.



PRESENTACIÓ

Presentar la memòria anual és un exercici de rendició de 
comptes i de transparència. També és una bona oportunitat 
per fer balanç del treball dut a terme.

Acabat el curs 2014-15 estem molt satisfets amb els projec-
tes i iniciatives que hem pogut desenvolupar. Les pàgines 
que segueixen mostren les principals activitats realitzades.

Enguany ha estat un any d’anàlisi, reflexió i definició del Pla 
estratègic 2015-21. La VISIÓ per a aquest horitzó 2021 s’ex-
pressa en aquestes dues frases:

ESDEVENIR EXPERTS EN L’EVANGELITZACIÓ A TRAVÉS DE 
L’EDUCACIÓ I EN LA PROMOCIÓ I DEFENSA DELS DRETS 
DELS INFANTS 

EN XARXA, PRIORITZANT LA PERSONA

En aquests temps de canvi d’època i de paradigmes, la voca-
ció educativa i social de la Fundació Champagnat ens impul-
sa a estar atents a les necessitats dels infants i joves d’avui i 
a ser creatius per aportar-los respostes adequades.

El nostre agraïment a totes les famílies que confien en el 
projecte educatiu marista i que amb la seva col·laboració i 
suport fan possible el desenvolupament de l’acció educati-
va, pastoral, social i formativa de la Fundació Champagnat.

Els principals objectius desplegats al llarg del curs 2014-15 
han estat:

• Desenvolupar el procés d’acompanyament de persones i 
equips.

• Impulsar projectes d’ApS en el marc del pla de voluntariat.

Assolir aquests objectius ha estat possible gràcies al com-
promís i al saber fer de totes les persones que, amb l’esforç 
de cada dia, fan viure la missió marista.

Sr. Llorenç Claramunt Goya
Director de la Fundació Champagnat

G. Gabriel Villa-Real Tapias
President de la Fundació Champagnat

EN XARXA, 
PRIORITZANT LA PERSONA



MISSIÓ I VISIÓ

MISSIÓ

La missió marista és l’evangelització dels infants i joves a tra-
vés de l’educació, des d’una visió integral de la persona, a l’estil 
de Maria de Natzaret i Marcel·lí Champagnat. Els acompanyem 
en el seu creixement personal ajudant-los a ser-ne protagonis-
tes i cercant que esdevinguin persones compromeses amb la 
construcció d’una societat justa i solidària. Oferim una educa-
ció propera i atenta a cadascú, amb una atenció particular pels 
més vulnerables.

VISIÓ 

ESDEVENIR EXPERTS EN L’EVANGELITZACIÓ A TRAVÉS DE 
L’EDUCACIÓ I EN LA PROMOCIÓ I DEFENSA DELS DRETS 
DELS INFANTS 

EN XARXA, PRIORITZANT LA PERSONA

La visió expressada amb dues frases, de manera que es re-
marquen les grans paraules o idees contingudes a les línies 
de visió.

Esdevenir experts... 

Indica un objectiu, una meta on volem arribar. Important per 
donar sentit a la direcció de l’esforç.

...evangelització... 

El cor de la missió, comprensió actualitzada del procés pasto-
ral i dels valors maristes.

... educació... 

El nostre medi, excel·lent per ser i fer-nos propers als infants i 
joves en diversos àmbits.

...drets dels infants... 

Els infants i joves com a subjectes de dret, al centre de la nos-
tra missió. Al servei del seu acompanyament com a persones. 
Punt més nou en el llenguatge, arrelat en els valors de la nos-
tra tradició. Capta l’atenció i interroga.

En xarxa... 

Treballant conjuntament, donant-nos suport i avançant junts 
per arribar més lluny en la nostra missió.

... persona. 

La clau de volta. Acompanyant els infants i joves, també els 
educadors i tot el personal en el seu desenvolupament perso-
nal i professional.



LA NOSTRA ACCIÓ
La Fundació Champagnat du a terme la seva acció principal-
ment a través de les escoles i obres socials, i també desenvolu-
pa projectes en el món del lleure i de la solidaritat.

També durant aquest curs hem acompanyat 1.194 infants i jo-
ves i les seves famílies en les diferents presències en les obres 
socials, ja sigui en medi obert o en medi residencial.

A més a més de la tasca diària us volem ressaltar els principals 
projectes desenvolupats aquest any.

Impulsar projectes d’ApS en el marc del pla de voluntariat.

L’Aprenentatge i Servei és una proposta educativa que combina 
processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol 
projecte ben articulat en el qual els participants es formen tot 
treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de 
millorar-lo. Al llarg del curs 14-15 les obres educatives maristes 
han desenvolupat diferents projectes d’ApS i especialment les 
escoles han planificat la inserció d’aquests projectes en el currí-
culum de 4t d’ESO per començar l’aplicació al llarg del curs 15-16.

Afavorir experiències en educació per la interioritat i concre-
tar un pla comú a nivell local.

En el marc d’afavorir una educació integral als infants i joves 
s’ha continuat amb el treball de l’educació de la interioritat a 
partir del document marc marista “Atreveix-te a mirar”. Al llarg 
del curs 14-15 s’ha dut a terme la formació dels educadors i 
s’han començat a concretar experiències concretes amb els in-
fants i joves.  

Promoure la participació dels alumnes i usuaris en la vida del 
centre, de manera que en siguin protagonistes.

Des de fa uns anys, les obres educatives maristes miren d’afa-
vorir i potenciar la promoció i defensa dels drets dels infants i 
joves. La participació és un dret fonamental recollit en la Con-
venció dels Drets dels Infants. En aquest sentit, al llarg del curs 
14-15, s’han elaborat els plans locals de participació dels alum-
nes a partir d’una diagnosi i una reflexió dels mateixos claustres 
i equips d’educadors. En els propers cursos s’anirà concretant 
el pla amb iniciatives concretes de participació dels alumnes i 
usuaris en la vida del centre. 

Afavorir la implantació de projectes pedagògics curriculars 
per a l’alumnat amb dificultats. (PIs, diversificació curricular: 
projectes singulars, aules obertes...).

Durant aquest any hem elaborat les concrecions locals del Pla 
d’Atenció a la Diversitat de les escoles maristes. S’ha actualitzat 
el model de Pla Individualitzat (PI) i les guies per a la definició 
de Projectes de Diversificació Curricular (PDC).

El curs 2014-15 hem educat 9.583 infants 
i joves d’edats compreses entre els 0 i 18 
anys i 7.760 famílies han confiat en nosal-
tres per educar els seus fills i filles.



LA NOSTRA ACCIÓ

Hem compartit i donat a conèixer bones pràctiques i experièn-
cies d’èxit relacionades amb l’orientació educativa: personalit-
zació de l’aprenentatge, pràctiques restauratives, promoció de 
l’autoestima de l’alumnat i el professorat, etc. 

Finalment, s’ha començat a elaborar un catàleg en línia amb la 
descripció de les mesures d’atenció a la diversitat especials i 
específiques que es desenvolupen a les nostres escoles. Aques-
ta guia inclou: referents normatius, descripció de les mesures, 
destinataris, professionals implicats, estratègies de coordinació 
i seguiment, etc.

Elaborar la concreció  curricular comuna del PAT a les obres 
educatives d’acord amb la nostra missió.

En el procés de revisió i reelaboració del Pla d’Acció Tutorial de 
les escoles maristes a partir del caràcter propi de les escoles i 
del marc provincial de pastoral vocacional “Es posà a caminar 
amb ells”, s’ha continuat amb el treball de concreció del PAT a 
partir de quatre eixos essencials: l’educació per al desenvolupa-
ment, l’educació de la interioritat, l’educació emocional i l’auto-
coneixement i l’educació afectiva. 

Impulsar la mediació com a estratègia de gestió de la convi-
vència de la comunitat educativa.

El curs 14-15 hem acabat el cicle de formació per als educadors 
d’escoles i d’obres socials en mediació i gestió positiva de con-
flictes. S’han format un total de 69 mediadors/es i en cadascu-
na de les escoles s’ha configurat i s’ha posat en funcionament 
un servei de mediació escolar. També s’ha avançat en desenvo-
lupament de programes de formació per a alumnes mediadors 
i sessions de sensibilització i difusió per a les famílies. 

Finalment, totes les escoles han elaborat les concrecions locals 
del pla de mediació.

Acompanyar la implantació del projecte PAIDÓS Sta. Coloma.

Paidós és un projecte de Càritas gestionat per la Fundació 
Champagnat que té com a objectiu trencar amb el cicle de 
transmissió intergeneracional de la  pobresa infantil  i preve-

nir-ne els factors de cronificació, mitjançant un treball intensiu, 
integral i integrat amb les famílies, els agents socials i la comu-
nitat, per a l’enfortiment de les potencialitats, tant de l’infant 
com de la seva família. Des de l’obertura de portes al gener de 
2015, el seu equip multidisciplinari, conformat per la direcció, 
una psicòloga, un educador i una educadora social, una treba-
lladora social i una treballadora familiar ha atès un total de 12 
famílies (51 persones: 21 adults i 30 infants), amb uns resultats 
més que satisfactoris. 

Desenvolupar el procés d’acompanyament de persones i 
equips.

Al curs 2014-2015 el projecte d’implantació del sistema de Ges-
tió de persones ha entrat en la seva fase de comunicació a tot 
el personal de les obres educatives i de serveis centrals, alhora 
que anem reflexionant sobre la mateixa pràctica. S’han descrit 
de nou tots els llocs de treball integrant-hi el seu perfil com-
petencial i s’ha planificat l’inici de l’acompanyament personal 
als centres. Els equips directius i altres càrrecs intermedis han 
continuat formant-se en les tècniques i el sentit del projecte, 
que pretén potenciar el talent de les persones en el desenvolu-
pament de la missió marista.

Promoure la vivència del camí vers el bicentenari marista.

L’any 2017 se celebra el bicentenari de la fundació de l’Insti-
tut Marista. Amb motiu d’aquest esdeveniment i en el marc 
d’aquesta celebració s’ha proposat el lema “Un nou comença-
ment” i s’ha triat un símbol relacionat amb la fundació maris-
ta per a cadascun dels tres cursos anteriors a la celebració del 
bicentenari. El curs 14-15 s’ha centrat en l’any Montagne. Jean 
Baptiste Montagne va ser un jove moribund a qui va atendre 
Marcel·lí Champagnat i que va ser el motiu que el va impulsar a 
fundar els Germans Maristes. Al llarg d’aquest curs i, especial-
ment, al voltant del 6 de juny, festa de Sant Marcel·lí, s’han dut 
a terme diferents iniciatives de celebració a partir de propostes 
didàctiques comunes a les escoles i les obres socials. 

Hem compartit i donat a conèixer bones 
pràctiques i experiències d’èxit relaciona-
des amb l’orientació educativa.



MOVIMENTS JUVENILS MARISTES ESCOLA MIRALL

La missió marista també té una presència privilegiada en l’edu-
cació en el lleure. Al voltant de cada escola marista comptem 
amb els moviments juvenils (CMS i FAJMACOR) que desenvolu-
pen la seva funció educativa i pastoral tot contribuint a l’educa-
ció integral dels infants i joves amb els recursos que ofereixen 
les activitats pròpies del lleure educatiu (activitat setmanal, 
campaments, colònies, rutes, camps de treball...). Els movi-
ments juvenils estan animats per un grup de joves voluntaris 
que dediquen bona part del seu temps a l’educació i l’acom-
panyament dels infants i joves que hi participen. L’Associació 
Mirall dóna suport a aquest àmbit de l’educació i la formació en 
el lleure marista. Així, tant els moviments juvenils maristes com 
l’Escola Mirall, que atén la formació dels animadors i animado-
res, formen part d’aquesta Associació. 

Centre Marista d’Escoltes (CMS)
El Centre Marista d’Escoltes és una associació 
de lleure educatiu que busca el desenvolupa-
ment dels infants i joves a través del mètode 
escolta tot seguint l’estil educatiu marista. El 
projecte educatiu del CMS parteix d’una visió 
cristiana de la persona i del món i està basat en l’autogestió 
progressiva de l’infant i del jove a partir del treball de diferents 
valors com l’estima a la natura, l’esforç, el compartir... per tal 
que arribi a assumir un compromís de servei a la societat. El 
CMS el formen vuit agrupaments escoltes repartits pels col·le-
gis maristes de Catalunya. 

Durant aquest curs escolar 1.255 infants i joves han format part 
dels 8 agrupaments del CMS i han estat acompanyats per 165 
animadors/es. 

Federació d’Associacions Juvenils Mà 
Oberta-Cor Obert (FAJMACOR)
La Federació d’Associacions Juvenils Mà 
Oberta-Cor Obert de Catalunya és una 
entitat de lleure educatiu que té per objectiu principal educar 
infants i joves a partir dels valors de l’evangeli seguint l’estil 
educatiu marista. El projecte educatiu de la FAJMACOR es basa 
a ajudar a créixer els infants i joves a partir de quatre pilars 
bàsics: persona fraterna, persona lliure, persona solidària i per-
sona filla de Déu. La FAJMACOR agrupa 5 associacions de dife-
rents escoles maristes de Catalunya.

Durant aquest curs escolar 502 infants 
i joves han format part de les cinc asso-
ciacions Mà Oberta- Cor Obert i han estat 
acompanyats per 115 animadors/es. 

L’Escola Mirall és una escola de formació 
d’educadors en el lleure homologada per la 
Secretaria General de Joventut de la Gene-
ralitat de Catalunya, vinculada a la Fundació 
Champagnat, i és escola reconeguda per im-
partir cursos del Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya 
(PFVC). 

Al llarg d’aquest curs 2014-15, 402 persones han participat de 
les diferents accions formatives de l’escola. Aquesta és la rela-
ció de cursos que s’han realitzat:

Cursos homologats per la Secretaria General de Joventut:
- Cursos de monitors/es de lleure: 3 cursos (82 persones)
- Cursos de directors/es de lleure: 2 cursos (33 persones)

Al llarg d’aquest curs 2014-15, 83 persones que van seguir els 
cursos a l’Escola Mirall han rebut el títol d’educadors en el lleure:
- Monitors/es en el lleure: 58 persones
- Directors/es en el lleure: 33 persones

Cursos del Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya 
(PFVC):
- Cursos d’Iniciació al Voluntariat: 8 cursos (214 persones)
- Cursos d’Iniciació a la Solidaritat Internacional (ISI): 1 curs (11 
persones)

Altres cursos monogràfics:
- “Formació a l’abast” per a animadors/es maristes: 41 persones
- Curs de premonitors a l’Associació Gabella – Centre Compar-
tir: 21 persones

La missió marista també té una presència 
privilegiada en l’educació en el lleure.



Destaquem algunes activitats significatives que s’han dut a 
terme durant el curs, com la trobada formativa de FAJMACOR, 
les convivències d’aprofundiment per als alumnes dels col·legis 
maristes, propostes temàtiques segons el moment del curs i 
per edats (la verema, la castanyada...), la Pasqua Familiar i el 
campament Nen Déu.
També la casa de colònies és centre receptor per a joves estu-
diants d’arreu d’Europa relacionats amb el món de les arts dins 
de programes com SVE (Servei Voluntari Europeu) o el Progra-
ma ERASMUS +. 

jiz

CASA DE COLÒNIES MOGENT 
(LLINARS DEL VALLÈS)

ONGD SED 
(SOLIDARITAT, EDUCACIÓ
 I DESENVOLUPAMENT)

La casa de colònies és centre receptor per 
a joves estudiants d’arreu d’Europa rela-
cionats amb el món de les arts.

La Fundació Champagnat col·labora amb 
SED (ONGD marista de cooperació al des-
envolupament) que coordina i promou  
accions de solidaritat en favor de països 
empobrits i posant especial atenció als in-
fants i joves més vulnerables. 

Principals projectes desenvolupats
Cooperació
- Campanya de millora de l’educació que promou l’accés d’in-
fants i joves a programes educatius i la formació del professo-
rat a Tanzània i al Paraguai. D’aquest projecte se n’han benefi-
ciat 252 persones.
- Projectes de desenvolupament a Tanzània, el Paraguai, la Re-
pública Centreafricana i Madagascar. S’han beneficiat d’aquest 
projecte 665 persones.

Voluntariat
- Formació de voluntaris d’Introducció a la Solidaritat Interna-
cional (ISI). Les persones que han dut a terme aquesta formació 
han realitzat una experiència de camp de treball al Paraguai, 
Tanzània o a la República Centreafricana. Al llarg del curs 2013-
2014, 16 persones han participat en aquestes experiències de 
solidaritat.

Educació pel Desenvolupament
- Campanya anual “El menjar no es llença. Consumeix amb res-
ponsabilitat”, lema sobre el qual s’han realitzat diferents ac-
cions educatives a les obres educatives a Catalunya.



FORMACIÓ

La proposta formativa per a tots els edu-
cadors i altre personal de la Fundació es va 
concretant any rere any en els processos 
de formació inicial, continuada i especialit-
zada.

Durant el curs 2014-2015, han estat 609 persones les que han 
participat en alguna de les accions formatives que ha organit-
zat l’Equip de Formació de la Fundació.
- Pel que fa a la formació bàsica, és a dir formació en prevenció 
de riscos laborals, manipulació d’aliments, atenció als infants de 
migdia, s’han format 265 treballadors.
- A la formació inicial hi han participat 103 educadors, repartits 
en els tres itineraris de formació destinats a educadors de les 
escoles, educadors de les obres socials i al personal d’adminis-
tració i serveis i de serveis centrals.
- Algunes propostes de formació continuada han estat el Mar-
cel·lí punt i seguit, a les Avellanes i a L’Hermitage, formació en 
interioritat, formació per a la mediació, i d’altres. Un total de 111 
persones hi han participat.
- A la formació especialitzada, com a nous directius, actua-
lització, ERE, administradors, tutors... 130 educadors se n’han 
beneficiat.

Destacar dues accions formatives que s’han fet per primer cop 
aquest curs:
- Formació provincial sobre la missió evangelitzadora maris-
ta. És un curs destinat a membres dels equips directius i dels 
equips de pastoral dels centres de tota la Província marista 
L’Hermitage. És a dir, hi han participat educadors de França, 
Grècia, Hongria i Catalunya. Una formació que ajuda a crear 
xarxa entre els diferents centres dels països on som presents.
- Experiència per a directius. Una formació destinada als direc-
tius de les nostres obres. Se’ls ofereix un temps i un espai per 
potenciar la vivència des de la interioritat de la responsabilitat 
que s’exerceix, afavorint el lideratge espiritual i el protagonisme 
en el desenvolupament de la missió marista.
En l’àmbit de la formació cal subratllar tota la tasca que des de 
cada centre, d’acord amb el propi Pla de formació local, es du a 
terme i on tots els educadors estan implicats.

Formació bàsica 
Formació inicial 
Formació continuada 
Formació especialitzada 
 

Participants a la formació:

265
103
111
130
609



PUBLICACIONS

La Fundació Champagnat disposa de diver-
ses publicacions que li permeten difondre 
la seva missió al servei dels infants i joves 
així com divulgar les diferents accions i ini-
ciatives de la xarxa d’obres educatives ma-
ristes. 

Documents de la Fundació Champagnat
Col·lecció impresa que recull diferents documents de re-
ferència de la missió marista a Catalunya. Al llarg del curs 
2014-15 s’han publicat dos números de la col·lecció: El desè: 
“Gestionem el talent al servei de la missió” i l’onzè: “Dicciona-
ri de competències”. 

Els documents d’aquesta col·lecció són:

1. Projecte TIC Marista 
2. Escola-Moviments a les escoles Maristes 
3. Pla estratègic 2008-2011 
4. Trets d’identitat de les Obres Socials Maristes 
5. Les Obres Socials Maristes 
6. Pla general de formació 2008-2013 
7. Fem Pastoral! Claus per a l’evangelització a l’escola 
    marista 
8. Pla general de formació 2013-2016
9. Atreveix-te a mirar. Educar la interioritat
10. Gestionem el talent al servei de la missió
11. Diccionari de competències

Butlletí de la Fundació Champagnat 
Butlletí digital de la Fundació Champagnat de periodicitat 
mensual adreçat a tots els educadors de les obres maristes 
amb informacions d’interès dels diferents àmbits de la mis-
sió marista. Al llarg del curs 2014-15 s’han publicat 6 butlle-
tins (del número 11 al 16). 

Butlletí “Batec”
Butlletí digital de periodicitat mensual adreçat als socis, vo-
luntaris i col·laboradors de l’ONG SED i als educadors de les 
obres maristes amb informacions i propostes de la delega-
ció de SED-Catalunya. Al llarg del curs 2013-14 s’han publi-
cat 6 butlletins (del número 68 al 73).

Butlletí “enxarxa’t” 
Butlletí digital de periodicitat mensual adreçat als anima-
dors i animadores dels moviments juvenils maristes, als 
exalumnes que han participat de les convivències d’aprofun-
diment, als participants de la Pasqua Jove de les Avellanes i 
als educadors de les obres maristes. El butlletí recull tot un 
seguit d’informacions, propostes i recursos de l’àmbit de la 
pastoral juvenil. Al llarg del curs 2014-15 han sortit publi-
cats 10 butlletins, del número 37 al 46. El “butlletí enxarxat” 
així com els continguts de la web “www.maristesenxarxa.
cat” es poden seguir per twitter (@maristesenxarxa) i face-
book (http://www.facebook.com/Enxarxat).



La Fundació Champagnat sotmet els comptes anuals a una au-
ditoria externa. L’empresa Faura-Casas Auditors-Consultors SL 
realitza l’informe d’auditoria tot validant els comptes anuals. 
Creiem que és una molt bona eina per assegurar – encara més 
– l’òptima gestió dels recursos de la Fundació.

L’informe de l’auditoria comptable es pre-
senta al Protectorat de Fundacions de la 
Generalitat de Catalunya. Aquest Protec-
torat –que depèn del Departament de 
Justícia– vetlla pel compliment de les obli-
gacions legals i estatutàries de les funda-
cions. 

INFORMACIÓ ECONÒMICA

8.357 famílies han confiat en 
la missió marista a Catalunya 
durant el curs 14-15, als col·le-
gis i a les obres socials maris-
tes.

1.396 persones han format 
part del personal contractat 
pels col·legis maristes de Ca-
talunya, les obres socials ma-
ristes, els serveis centrals de 
la Fundació i la Casa de Colò-
nies Mogent durant el curs 
14-15.
420 persones han col·laborat 
setmanalment amb la mis-
sió marista a Catalunya, com 
a animadors dels diferents 
moviments juvenils maristes i 
com a voluntaris de les obres 
socials maristes, durant el 
curs 14-15.

BENEFICIARIS

FAMÍLIES

PERSONAL 
CONTRACTAT

COL·LABORADORS

Els ingressos i les despeses dels vuit col·legis maristes de Ca-
talunya, de la Casa de Colònies i de les obres socials maristes 
durant el curs 2014-2015 han estat els següents: 

Concert
educatiu
45,72%

Donacions
de les
famílies
9,44%

Quotes
escolars
i serveis
43,00%

Serveis públics
Obres socials
1,48%

Subvencions
0,36%

Inversions
i manteniment
6,10%

Funcionament
20,64%

Formació
0,62%

Personal
72,64%

INGRESSOS: 49.392.180,64 €

Concert educatiu
22.582.190,51 €
Quotes escolars i serveis
21.236.748,04 €
Subvencions
179.442,40 €
Serveis públics. Obres socials
729.805,14 €
Donacions de les famílies
4.663.994,55 €

DESPESES: 49.392.180,64 €

Personal
35.876.953,29 €
Formació
308.476,35 €
Funcionament
10.192.904 €
Inversions i manteniment
3.013.847 €

10.777 infants i joves han es-
tat beneficiaris de la missió 
marista a Catalunya durant el 
curs 14-15, als col·legis i a les 
obres socials maristes.



• FUNDACIÓ CHAMPAGNAT 
SERVEIS CENTRALS
C/ Evarist Arnús, 44 
08014 Barcelona
Tel. 93 490 81 46
A/e: fchampagnat@maristes.cat

• MARISTES CHAMPAGNAT
Educació Infantil
Educació Primària
Educació Secundària Obligatòria
Batxillerat
Infantil i Primària: 
C/ Temple, 8-10
Tel. 93 384 21 54
Secundària i Batxillerat: 
C/ Dos de Maig, 67
Tel. 93 389 56 50 
08912 Badalona
http://www.maristesbadalona.cat 
A/e: badalona@maristes.cat

• MARISTES GIRONA
Educació Infantil
Educació Primària
Educació Secundària Obligatòria
Batxillerat
Av. Josep Tarradellas, 5-7
17006 Girona
Tel. 972 23 22 11 
http://www.maristes.cat/girona
A/e: girona@maristes.cat

• MARISTES IGUALADA
Llar d’Infants (0-3 anys)
Educació Infantil
Educació Primària
Educació Secundària Obligatòria
C/ Salvador Espriu, 10
08700 Igualada
Tel. 93 805 55 75 
http://www.maristesigualada.com
A/e: igualada@maristes.cat

• MARISTES LA IMMACULADA
Educació Infantil
Educació Primària
Educació Secundària Obligatòria
Batxillerat
C/ València, 370
08009 Barcelona
Tel. 93 458 29 04 
http://www.maristes.cat/imma
A/e: immaculada@maristes.cat

• MARISTES MONTSERRAT
Llar d’infants (0-3 anys)
Educació Infantil
Educació Primària
Educació Secundària Obligatòria
Batxillerat
PQPI
Av. Catalunya, 3 – 25002 Lleida
Tel. 973 26 67 99 
http://www.maristes.cat/lleida
A/e: lleida@maristes.cat

• MARISTES RUBÍ
Educació Infantil
Educació Primària
Educació Secundària Obligatòria
Batxillerat
C/ Magallanes, 65
08191 Rubí
Tel. 93 699 12 91 
http://www.maristes.cat/rubi
A/e: rubi@maristes.cat

• MARISTES SANTS-LES CORTS
Educació Infantil
Educació Primària
Educació Secundària Obligatòria
Batxillerat
Infantil i Primària:
C/ Antoni de Capmany, 80
Tel. 93 332 69 00
A/e: sants@maristes.cat
Secundària i Batxillerat:
C/ Vallespir, 160
Tel. 93 490 86 25
08014 Barcelona
http://www.maristes.cat/slc
A/e: santscorts@maristes.cat

• MARISTES VALLDEMIA
Educació Infantil
Educació Primària
Educació Secundària Obligatòria
Batxillerat
C/ La Riera, 124-182
08301 Mataró
Tel. 93 755 48 60
http://www.maristesvalldemia.com
A/e: valldemia@maristes.cat

• CRAE LA LLAR D’IGUALADA
C/ Berga, 9
08700 Igualada
Tel. 93 803 16 56 
A/e: llar@maristes.cat

• LLAR CHAMPAGNAT DE 
BARCELONA
Av. Josep Tarradellas, 44, entl. 3a
08029 Barcelona
A/e: llarchampagnatbcn@maristes.cat

• LLAR CHAMPAGNAT DE RUBÍ
Pl. Pep Rovira, 3, 5è 
08191 Rubí
A/e: com.champagnat@maristes.cat

• LLAR CHAMPAGNAT DE 
SANTA COLOMA
C/ Milà i Fontanals, 23, 2n 3a
08922 Santa Coloma de
Gramenet (Barcelona)
Tel. 93 392 93 90
A/e: rialles@maristes.cat

• CENTRE OBERT RIALLES
C/ València, 3 – 08924 Santa 
Coloma de Gramenet
Tel. 93 392 93 90 
A/e: rialles@maristes.cat

• CENTRE OBERT PAS A PAS
C/ Lluís Millet, 34 
25003 Lleida
Tel. 973 27 46 18
A/e: pasapas@maristes.cat

• CENTRE OBERT CALIDOSCOPI
C/ Pius XII, s/n, baixos 
25003 Lleida
Tel. 973 59 07 25
A/e: calidoscopi@maristes.cat

•CENTRE OBERT “BALÀFIA”
C/ Pius XII, s/n, baixos 
25003 Lleida

• ASSOCIACIÓ GABELLA. 
CENTRE COMPARTIR / CLUB 
FUTBOL SALA CENTRE 
COMPARTIR
C/ Rull, 9 
08002 Barcelona
Tel. 93 301 50 26
A/e: gabella@maristes.cat

• ASSOCIACIÓ COMPARTIR. 
CENTRE COMPARTIR-EL PINAR
Urb. El Pinar. Bloc 6. 
Baixos 3a
08191 Rubí (Barcelona)
Tel. 93 697 44 00
A/e: ccelpinar@maristes.cat

• ASSOCIACIÓ SAÓ-PRAT
Av. del Canal, 110
08820 El Prat de Llobregat 
(Barcelona)
Tel. 93 479 23 78
A/e: saoprat@maristes.cat

• PAIDÓS-SANTA COLOMA
Av. Santa Rosa 1-13, 
baixos 7a 
08924 Santa Coloma de 
Gramenet (Barcelona)
Tel. 93 118 30 84
A/e: paidos@maristes.cat

• ESCOLA MIRALL
C/ Vallespir, 162 
08014 Barcelona
Tel. 93 490 20 05
A/e: mirall@maristes.cat

• ONGD SED-CATALUNYA
C/ Vallespir, 162 
08014 Barcelona
Tel. 93 490 01 07
A/e: sedcatalunya@sed-ongd.org

• CASA DE COLÒNIES MOGENT
08450 Llinars del Vallès
Tel. 93 841 26 00
http://www.maristes.cat/mogent
A/e: llinars@maristes.cat

• CASA DE COLÒNIES DE PLA-
NOLES
17535 Planoles (Girona)
Tel. 972 73 60 85
http://albergplanoles.com
A/e: planoles@maristes.cat

• CASA DE COLÒNIES LA 
FARGA
17534 Queralbs (Girona)
Tel. 972 72 73 88
http://www.alberglafarga.com
A/e: lafarga@maristes.cat 

• HOSTATGERIA DEL MONES-
TIR DE LES AVELLANES
25612 Monestir de les Avellanes
Tel. 973 43 80 06
http://www.monestirdelesavellanes.com
A/e: avellanes@maristes.org

OBRES ESCOLARS I SOCIOEDUCATIVES

 www.fundaciochampagnat.cat            www.maristes.cat         


