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EDUCACIÓ INFANTIL
A la nostra escola pretenem que els aprenentatges siguin significatius. Com ho fem ?
Per mitjà de la conversa, del diàleg i d’exposicions. Els alumnes poden explicar
activitats familiars, interessos i preocupacions. Dialoguen sobre el que volen
aprendre i exposen als companys la informació que han trobat, sense oblidar-se
mai de les normes, rutines i dels hàbits.

Amb els projectes, que permeten un aprenentatge globalitzat que parteix
dels interessos dels alumnes o bé d’un tema que proposa la tutora. Tots els
aprenentatges els reforcem mitjançant estones de jocs lingüístics i matemàtics,
acompanyats de recursos informàtics.

Amb els ambients, uns espais on la manipulació, la creació i l’experimentació ens
apropen a nous reptes, nous interessos i ganes de seguir provant. Els ambients es
realitzen tres tardes a la setmana i tots els alumnes d’infantil hi participen i en
gaudeixen amb una distribució d’internivells.
Amb els nostres ambients treballem:
- Descoberta de l’entorn		
- Expressió corporal		
- Llenguatge musical		
- Joc i moviment

- Experiències artístiques
- Habilitats lingüísstiques
- Comunicació oral - anglès

Mitjançant l’atenció individualitzada. Posem a l’abast les eines, els recursos i
els suports necessaris per tal que els infants desenvolupin al màxim les seves
capacitats, respectant en tot moment el seu procés maduratiu.

Amb el mètode Aucouturier, per treballar la psicomotricitat; i amb les activitats
lúdiques i properes als alumnes que dissenyen els nostres especialistes per als
àmbits de la música i l’anglès.

“ Tots els aprenentatges més importants de la vida
s’aprenen jugant ”
Francesco Tonucci

“ L’objectiu de l’educació és crear persones
que puguin fer coses noves enlloc de repetir les que
altres generacions han fet ”
Jean Piaget

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
LA TUTORIA. La tutoria es basa en la confiança i la comunicació; i, a través d’un
entorn agradable, acollidor i serè, pretén que els alumnes siguin els protagonistes
del seu dia a dia i se sentin acollits, valorats i estimats. A les sessions de tutoria
compartim les vivències personals viscudes per cadascun dels alumnes, treballem
els valors i les actituds que garanteixen la convivència a l’escola.
APRENENTATGE BASAT EN SITUACIONS REALS. Utilitzem el recurs de proposar
la resolució d’activitats basades en situacions properes i quotidianes. El mestre
esdevé acompanyant d’aquest procés i genera activitats que cal resoldre cercant
informació, cooperant en grup de treball, aplicant els coneixements teòrics i
prenent decisions.
TREBALL COOPERATIU. Per mitjà del treball en grup cooperatiu impliquem els
alumnes en el procés d’aprenentatge i fomentem la manipulació, l’experimentació
i les relacions interpersonals. En aquest tipus d’activitats, els recursos informàtics,
utilitzats sistemàticament i transversalment, esdevenen eines col·laboratives
imprescindibles.
MÈTODE GLIFING. L’aprenentatge de la llengua iniciat a l’etapa d’educació infantil continua durant l’etapa de primària. En aquesta etapa s’intensifica el treball
de comprensió i d’expressió. La metodologia Glifing, de P4 a 3r de primària, aporta un recurs atractiu d’aprenentatge de la llengua amb eines tecnològiques del
segle XXI que permeten millorar els diferents aspectes que conformen el procés
d’adquisició i automatització de la lectura.
ENSENYAMENT INDIVIDUALITZAT. Els desdoblaments a les matèries de català i
matemàtiques ens permeten millorar el seguiment dels alumnes, especialment
dels que presenten dificultats o altes capacitats.
ESPAIS D’APRENENTATGE. El treball en espais d’aprenentatge parteix de tasques
manipulatives i vivencials que busquen crear un impacte emocional en l’alumnat,
per tal que l’aprenentatge sigui més significatiu. Consisteix a crear espais temàtics
per a experimentar, investigar i aprendre. Els alumnes investiguen, proven, assagen, modifiquen, construeixen, destrueixen, parlen, raonen, expliquen… en definitiva, són els constructors del seu propi aprenentatge. Perquè si els alumnes estan
interessats en la tasca, aprenen amb més facilitat.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
TUTORIA. Els docents són els acompanyants dels alumnes en tot el seu procés d’evolució, de manera que han de ser tant transmissors de continguts com
estimuladors de la iniciativa, l’interès i la motivació que faran avançar els nois i
les noies en el seu aprenentatge. L’equip de professors fa un seguiment setmanal
de cada grup classe, i el tutor és la figura que recull tota la informació per tal de
fer-ne el seguiment amb la família.
TREBALL COOPERATIU. Una de les capacitats que més es demana avui des del món
laboral és la de ser capaç de treballar en equip. Aprendre a cooperar és, doncs, una
estratègia pedagògica bàsica que s’utilitza en totes les matèries i que busca la
interacció entre les diferents tipologies d’alumnes. Aquesta metodologia de treball serveix per a reforçar i potenciar les capacitats i habilitats de cadascú, i
alhora requereix treballar eines de gestió del grup que els seran d’utilitat en el món
professional.
TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT. És una tasca compartida per tot l’equip docent.
Comença amb el procés de transició i canvi de primària a secundària. Es fan servir
estratègies per ajustar la programació a les necessitats dels alumnes i es preveuen
activitats de reforç i d’ampliació, així com activitats de recuperació. Es potencia el
treball competencial. S’atén als alumnes amb NEE en sessions de seguiment o en
hores d’atenció individualitzada. I, en els casos necessaris, es determinen adaptacions o plans individualitzats.
LES MATEMÀTIQUES I LA LLENGUA CATALANA. Totes dues matèries es treballen
en grups al més homogenis possible, tot reduint-ne la ràtio per mirar de garantir
que cada alumne, seguint el seu ritme d’aprenentatge, pugui assolir els objectius
mínims del curs. Aquesta distribució en grups més reduïts, ens permet fer un
seguiment més proper dels alumnes, fent una atenció especial a aquells que mostren més dificultats. També facilitem que els alumnes amb talent participin a les
proves Cangur de matemàtiques, organitzades per l’Institut d’Estudis Catalans;
així com a concursos literaris, com el Sambori que organitza Òmnium cultural i el
concurs Ficcions organitzat per l’AMIC.
I DESPRÉS… Oferim la possibilitat de continuar els estudis de batxillerat en
altres centres Vedruna, en alguns dels quals tenen concertat el batxillerat i poden
cursar-ne la modalitat dual (en francès).

“ Un dels principals objectius de l’educació ha de ser
ampliar les finestres per les que veiem el món ”
Arnold Glasow

Cada dilluns comencem la Jornada amb una breu
reflexió. És l’espai que anomenem “Bona setmana”. Una hora que els mestres dediquem amb els
nostres alumnes, a l’inici de la setmana, a centrar-nos, reflexionar i interioritzar els valors que
treballarem. És un espai que pretén fomentar la
necessitat d’estar bé amb nosaltres mateixos i
pensar, a la vegada, amb els altres.
La Duna és un titella que, al llarg de tota
l’etapa d’educació infantil i a partir dels valors
( felicitat, perdó, agraïment, esforç, generositat i
amistat ), explica la cultura religiosa, un dels eixos
del Projecte Educatiu Vedruna.
PROJECTE APRENENTATGE-SERVEI. Tasques de
voluntariat en col·laboració amb entitats de la
nostra ciutat per part dels alumnes de 3r d’ESO,
amb l’objectiu d’adquirir destreses per conviure
amb un sentiment d’identitat compartida.
LA MARATÓ TV3. Participació de tota la comunitat
educativa: Cantata d’alumnes i encesa d’espelmes.
QUINTO SOLIDARI.
REBOST SOLIDARI.

PLURILINGÜISME
Infantil
Psicomotricitat en anglès.
Auxiliar de conversa nadiu (1 h/set).
Cançons i ritmes en anglès.
Festivitats ( English Day, St. Patrick,
Halloween,... ).

Primària
Auxiliar de conversa nadiu (1 h/set).
Tallers de teatre en anglès (Drama).
Projectes interdisciplinaris en anglès.
Visual i plàstica (Art & Craft a Cicle
superior).
Festivitats ( English Day, St. Patrick,
Halloween,... ).

Secundària
Francès com a 2a llengua estrangera, amb
possibilitat de cursar el batxillerat dual en
altres centres Vedruna.
Grups d’anglès segons nivell: estàndard i
avançat.
Projectes interdisciplinaris en anglès.
Edició de curtmetratges (English clips).
Auxiliar de conversa nadiu (1 h/set).
Possibilitat de preparar-se, a final de 4t
d’ESO, per a l’obtenció de títols oficials de
Cambridge ( PET, First, ... ).
Oferta d’estades d’Anglès al Regne Unit
durant l’estiu.

NOVES TECNOLOGIES
Infantil
Introducció a la robòtica amb la Bee Bot.
Aprenentatge
tauletes.

manipulatiu

mitjançant

Utilització de pissarra digital a totes les
aules.

Primària
Robòtica amb Lego We Do.
Llenguatge de programació ( Code, Scratch ).
Aprenentatge
tauletes.
Introducció als
Mitjà i superior.

manipulatiu

mitjançant

Chromebooks

a

Cicle

Utilització d’eines G Suite for Education.
Utilització de pissarra digital a totes les
aules.

Secundària
Intranet com a eina de comunicació
família i escola.
Centre pioner amb utilització de chromebooks a l’aula amb les seves eines G Suite.
Robòtica amb Lego we do, EV3 i Arduino.
Llenguatge de programació ( Scratch ).
App Inventor ( Programa Mschool ).
Utilització de pissarra digital a totes les
aules.
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