
OBJECTE  FUNDACIONAL 

Article 5è: La Fundació, conscient que la persona és un valor per ella mateixa, 

independentment de la raça, ideologia, religió, posició social i qualitats, vol col•laborar en la 

seva formació integral des d’una concepció cristiana de la persona, la vida i el món. Per això, 

la Fundació té per objecte la concessió de tota mena d’ajuts a les tasques docents, 

educatives, culturals i formatives, actuals i futures, desenvolupades pels centres escolars 

d’espiritualitat cristiana, especialment el Centre Docent Jesús-Maria de Badalona, perquè 

puguin continuar realitzant objectius molt diversos: 

a) La promoció d’activitats d’ensenyament, activitats complementàries i de serveis, 

de cara a una educació i formació integral dels membres de la comunitat educativa 

b) L’ajut a la formació permanent del professorat 

c) L’accés a la formació permanent dels pares d’alumnes i del personal d’administració 

i serveis pel que fa a la seva corresponsabilitat en les tasques educatives 

d) La millora en l’ensenyament i en els serveis de les escoles 

e) El manteniment i l’adequació de la infraestructura dels centres, per tal 

d’aconseguir la correcta aplicació del seu projecte educatiu 

f) La cobertura del pagament de quotes dels alumnes que es trobin en situació 

d’infortuni familiar 

g) L’assessorament i sosteniment d’experiències en l’àmbit de la renovació i 

investigació pedagògica 

h) La realització d’activitats de temps lliure que promoguin la formació integral, el 

contacte amb l’entorn familiar i social, i l’ajut i solidaritat amb els més necessitats 

i) La promoció i desenvolupament de la participació en la realització d’exposicions, 

concerts, representacions i altres activitats culturals 

j) La promoció i desenvolupament de la pràctica esportiva entre els membres de la 

Comunitat Educativa, especialment entre els alumnes 

k) Col•laborar en les activitats de pastoral de diversos àmbits i en la promoció del 

diàleg entre fe i cultura 

l) La promoció d’activitats conjuntes de lleure i formació entre els membres de la 

Comunitat Educativa dels centres beneficiaris de la fundació 

m) Qualsevol altra activitat dirigida a les finalitats formatives que ofereix el model 

educatiu definit en l’ideari i el caràcter propi dels centres de la Congregació 

Religiosa Jesús Maria i que comportin una labor que estigui d’acord amb els 

següents principis generals: visió de la persona des de l’humanisme cristià; 

l’educació en els valors de la llibertat, responsabilitat i sentit crític; de justícia i 

solidaritat; de pau i convivència; d’interioritat; i des d'una perspectiva catalana dels 

continguts educatius. 

 

 

Article 6è:  Pel compliment dels seus fins, la Fundació disposa dels següents mitjans: 

a) Les rendes del seu capital. 

b) Els donatius que rebi de particulars, persones físiques i jurídiques, amb l'exprés 

desig de ser directament aplicades al sosteniment dels centres escolars 

relacionats a l'article 8è, sense incorporar-se al capital fundacional. 

c) Les subvencions d'Organismes Públics que rebi amb l'objecte previst en l'apartat 

anterior. 

d) Les ajudes i col•laboracions de particulars i entitats públiques o privades sempre 

que no condicionin o desvirtuïn els fins fundacionals. 

 

Els recursos hauran d'aplicar-se a la realització de l'activitat fundacional, destinant-hi, 

almenys, el setanta per cent de les rendes i altres ingressos  nets anuals que obtingui la 

Fundació, i la resta s'ha de destinar,  o bé al compliment diferit de les finalitats, o bé a 

incrementar-ne la dotació, d'acord amb el que estableix l'article 33 de la Llei 5/2001, de 2 de 

maig, de Fundacions. 

BENEFICIARIS DE LA FUNDACIÓ 

Article 7è:  Els beneficis, ajudes, beques de la Fundació s'atorgaran discrecionalment  pel 

Patronat en la forma que lliurement determini, a les persones físiques o jurídiques que, 

reunint les condicions indicades en l'article següent, cregui que en són mereixedores. Ningú 

no podrà imposar al Patronat l'atribució de beneficis, ajudes de la Fundació a persones 

determinades. 

Article 8è:  En particular, i d'una manera directa, són beneficiaris: 

a) Els Centres Escolars que segueixen els valors cristians en el seu projecte d'escola, 

especialment  el Centre Docent Privat Concertat Jesús Maria (Badalona). 

b) Els alumnes de les escoles esmentades en qualsevol dels seus nivells educatius 

actuals i dels nous que s'implantin en el futur i totes les persones que rebin 

formació en les activitats promogudes i dirigides per la Fundació. 

c) Els professors i professores i personal no docent de les mateixes escoles que 

necessitin ajuda pel seu  perfeccionament professional i personal. 

GOVERN  I  ADMINISTRACIÓ 

Article 9è:  El govern i l'administració de la Fundació corresponen al Patronat, sense perjudici 

de la facultat d'aquest de crear comissions per regir i administrar les seccions o centres 

d'activitat que consideri convenient, delegar a d'altres òrgans o al personal adequat 

aquelles funcions que siguin delegables legalment i establir els reglaments de règim interior 

que calguin o en cada moment consideri oportuns. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els estatuts estan a la vostra disposició 

A la Direcció del Col•legi 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

C. Lepant, 3 

08917 Badalona 
 

Gràcies per col•laborar en l’educació dels vostres fills i 

contribuir a que el Col•legi JESÚS – MARIA de Badalona 

tingui una bona qualitat educativa, que permet formar els 

nens i joves en els valors cristians 


