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).

