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APRENDRE A VIURE

Aquesta setmana coneixerem el compromís que va tenir 
Joaquima de Vedruna en relació a l’educació.
En el seu temps, les noies no anaven a l’escola i només uns 
pocs nois, de cases riques, hi podien anar.  
Disposar d’escola és un dret de tots els nois i noies. 
Expresseu en veu alta, què us sembla que aporta anar a 
l’escola. 

Joaquima de Vedruna va treballar perquè totes les nenes 
poguessin anar a l’escola. Fa molts anys no totes les nenes 
tenien accés a l’educació. Sobretot si eren de famílies 
senzilles, sense recursos.

Mireu el vídeo mentre i penseu en aquest fet.

https://www.youtube.com/watch?v=uz-AaxOtEMk

Els esforços i la dedicació de Joaquima han continuat i 
en l’actualitat hi ha moltes escoles en tot el territori 
català. 
Qui sap quantes escoles Vedruna hi ha a Catalunya?....
Demà us direm quantes. De moment mira el vídeo i 
prova de comptar-les.
https://www.youtube.com/watch?v=AGq3DWIPK8M

Joaquima de Vedruna va deixar moltes frases escrites 
sobre la manera d’educar.
Has vist aquesta frase en algun lloc de l’escola?...
“Aconseguiràs més amb l’amor que no pas amb la
 força” 
Qui vol explicar què significa?...
Qui ha llegit altres frases de Joaquima en alguns 
espais de l’escola i les recorda?

A Catalunya hi ha 36 escoles Vedruna. I també hi ha 
una cançó que les uneix a totes. Avui és santa 
Cecília, patrona de la Música. Entre tots, la podem 
cantar. 

https://www.youtube.com/watch?v=

CRÉIXER ÉS COMPROMETRE’S

Seguint el recorregut que fem durant aquest mes per conèixer i emmirallar-nos 
en persones que s’han compromès en diferents camps, aquesta setmana en 
fixarem amb persones que han dedicat la seva vida en bé de l’educació i de la 
igualtat de gènere, uns dels dons més preuats que hi ha en la nostra societat.

https://www.youtube.com/watch?v=uz-AaxOtEMk
https://www.youtube.com/watch?v=AGq3DWIPK8M
https://www.youtube.com/watch?v=A7nO7H9XR9Q

