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COL·LEGI Santo Tomás





Salutació 
Us donem la benvinguda al nostre col·legi. Som un centre 
concertat per la Generalitat de Catalunya especialitzat en les 
etapes d’Educació Infantil i Primària.  

Un col·legi acollidor i familiar amb un tracte molt proper; una 
escola a la mida dels infants on cada detall importa per 
aconseguir l’excel·lència.   

El nostre projecte educatiu està dirigit a fer competents els 
nostres alumnes en tot allò que serà la seva base futura tant 
en l’àmbit personal com en l’acadèmic. 

Sòlidament arrelats ens projectem cap al futur assumint nous 
reptes incorporant  innovacions que ens enriqueixen i ens 
impulsen a millorar cada dia.  

És un autèntic plaer comptar amb la vostra atenció. 
Gràcies per la vostra visita. 

Joaquín Martín Andorrà, 
Director

Benviguts/des!



Els orígens 
El col·legi Santo Tomás va néixer l’any 1964 per iniciativa del 
matrimoni de mestres Tomás Martín i Mª Rosa Andorrà. 

En aquells temps Sant Boi estava creixent molt i li mancaven 
escoles. Amb molta il·lusió i esforç van començar el seu 
col·legi a una casa que ocupava l’actual  núm.  35 del carrer 
d'Eusebi Güell. 

Actualment, el seu fill, Joaquín Martín Andorrà, continua al 
capdavant del projecte pedagògic adaptant-lo a les noves 
realitats educatives. 

Una escola cinquantenària 
Durant aquests més de 55 anys l’escola ha anat creixent i s’ha 
consolidat com un referent educatiu a Sant Boi. Dues grans 
ampliacions han donat forma a l’actual col·legi.  

Aviat les nostres instal·lacions es completaran amb un pati 
addicional de 200m² amb zones d'esbarjo per als més petits i 
un hort escolar.

Les nostres arrels



Utilitzem metodologies  innovadores; volem que els 
infants aprenguin amb motivació i entusiasme. 

Atenem  les seves necessitats amb tutories,  classes de 
reforç en grups reduïts i un seguiment individualitzat. 

Els infants tenen diàriament classe d’anglès des de P3.  A 
5è i 6è incorporem també l’aprenentatge del francès. 

Eduquem en la convivència, el respecte, l’esforç personal 
i la responsabilitat per a créixer com a persones. 

Incorporem les noves  tecnologies a les aules: pantalles 
digitals, tauletes i programes  interactius: Snappet, aula 
virtual Santillana, Ninus i Be Boot. 

Volem que els nostres alumnes es preparin per al futur, 
esdevenint persones competents. 

Oferim un ampli ventall de serveis: acollida matinal, 
menjador (cuina pròpia), extraescolars, Summer Camp… 

Mantenim vives les  festes i tradicions:  la Castanyada, el 
Nadal, la rua del Carnaval, els Jocs Florals…

1

2

3

4

5

6

7

8

Caràcter propi



Treball cooperatiu 
Promovem  la iniciativa, la creativitat, l'esperit crític i el gust 
per aprendre. A les nostres classes els nens i nenes treballen 
en  grups  de  quatre, realitzen  activitats de forma conjunta 
i troben solucions plegats. 

Àrees temàtiques 
L'aprenentatge per projectes desenvolupa la seva capacitat 
per investigar i construir coneixement generant un ambient 
de treball dinàmic i positiu. 

A l’hort de l’escola coneixen les verdures i hortalisses i també 
adquireixen hàbits alimentaris saludables. Al laboratori posen 
en pràctica els continguts teòrics amb l’experimentació. 

Sortides pedagògiques i colònies 
Fem dues sortides pedagògiques cada curs. Les sortides i les 
colònies estan relacionades amb el centre d’interès del 
col·legi. Les colònies tenen lloc a la primavera i són tres dies 
per a Primària i dos per a Infantil.

Projecte educatiu



Noves tecnologies 
Totes les classes tenen pantalles digitals interactives on  es 
desenvolupa l’aula virtual associada a cada matèria. 

A educació infantil utilitzem Ninus, un mètode  interactiu que  
genera atenció, motivació i dinàmiques col·laboratives entre 
els infants que interactuen amb tot el cos mitjançant una 
projecció al terra. Els continguts també es treballen en anglès.  

A 5è i 6è de primària les matèries de castellà, català, anglès  i 
matemàtiques s’imparteixen amb tauletes digitals des d'on 
els  nois  i noies aprenen continguts i realitzen activitats de 
forma personalitzada, veient els seus progressos a l’instant.  

Aprenentatge d’idiomes 
Des de P3 els infants tenen classe d’anglès diàriament. A cicle 
superior també s’estudia una segona llengua, el francès. 

Per ensenyar a llegir realitzem el projecte “padrins de lectura” 
on els alumnes de 6è ajuden als seus fillols/es de P5 i cicle 
inicial creant una experiència positiva al voltant de la lectura.

Preparant per al futur



Acollida matinal 
És un servei gratuit que el col·legi ofereix al seu alumnat 
durant tots els dies lectius del curs de 7:50 a 9:00h. 

Menjador 
Tenim cuina pròpia on cada dia s’elabora el dinar. El menjar és 
acabat de fer amb productes de temporada i de qualitat. El 
menú compte amb la supervisió de dietistes professionals.  

Extraescolars 
Les extraescolars són clau en la socialització  i en l'adquisició 
de noves habilitats i competències. Es  realitzen tots els dies 
de la setmana, excepte els divendres, de 17 a 18:15h. Oferim 
judo, ajuda a l’estudi, minichef i gimnàstica rítmica. 

Summer Camp 
Té lloc al col·legi durant 6 setmanes, des de la fi del curs fins a 
l’agost. De 8:30 a 16:00h es realitzen activitats en anglès al 
voltant d’un centre d’interès. Inclou servei de menjador.

Serveis escolars



Horari: de 9 a 13h i de 15 a 17h. Servei d’acollida matinal de 
7:50 a 9h gratuït. 

Quota mensual: 72€ durant 10 mensualitats, de setembre a 
juny. No hi ha despeses de matrícula. 

Servei de menjador: usuaris esporàdics 8€/dia i usuaris fixos 
130€/mes (a descomptar 7,40€ per dinar no realitzat). 

Material escolar: llibretes, fotocòpies, cartolines, colors, 
retoladors...  Import: 40€ al novembre + 40€  al març. 

Llibres de text: es compren al col·legi. Cada lot inclou una 
part d’obsequi. 

Equipament tèxtil: bata, samarreta i xandall. Es compren a la 
botiga Multifil (carrer de Montmany, 25) 

Activitats extraescolars: tots els dies de 17:00 a 18:15h amb 
un cost per activitat de 18€/mes. A partir dels 4 anys. 

Sortides: Es fan dues excursions; el seu preu està al voltant 
dels 20€. El cost de les colònies per a Infantil és de 150€ i per a 
Primària de 185€.

Informacions del centre



Procés de preinscripció 
Presentació de sol·licituds: del 15 al 24 de març de 2021 
Horari: de 8:30 a 10h del matí i de 17 a 18h de la tarda 
Altres hores a convenir trucant al telèfon 93 640 04 86  

Cal portar:  
Original i fotocòpia del DNI o NIE del pare, mare o tutor/a legal 
que realitza la preinscripció 
Original i fotocòpia del llibre de família  

Us podeu descarregar la sol·licitud de preinscripció i trobar 
més informació al web: queestudiar.gencat.cat 

Carrer d’Eusebi Güell 31-35, Sant Boi 
De dilluns a divendres de 7:50 a 19:30h 
93 640 04 86 
www.santotomas.cat

Contacte





Fins aviat!


