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La imatge fàcil d’identificar, les nenes mig d’esquena, fent visible el logo Vedruna, so-
bre un color de fons blau, un color fiable que dóna confiança i serenor al diàleg, com 
tranquil·la i planera ha de ser la comunicació amb els altres.

Un parell de bafarades de diàleg prou grans, per fer gran i important la comunicació 
amb els altres, una no pren protagonisme a l’altra, ja que aquesta és entre iguals. 
Aquestes bafarades emmarquen unes lletres majúscules, com és habitual en les bafa-
rades, i una paraula de cos més gran per reafirmar la importància dels ALTRES.
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1. BENVINGUDA

Benvinguts al Pla Anual de l’escola.

El Pla Anual és el document de l’escola que recull amb detall tot el conjunt d’objectius 
i d’activitats que el claustre de professors de l’Escorial, des dels 0 als 18 anys, ha plani-
ficat de forma concreta per al curs escolar 2016-2017.

Les propostes que consten en aquest Pla Anual parteixen de dues realitats: l’existència 
per a cada etapa d’unes competències pròpies a assolir en el marc de cada àrea i la 
voluntat de fer realitat el Projecte Educatiu de l’Escola Vedruna en aquest curs escolar, 
concretant les grans intencions educatives de la seva proposta educativa en unes acti-
vitats i uns projectes determinats.

El Pla Anual d’aquest curs reflecteix en alguns casos la continuïtat de projectes i as-
pectes educatius nascuts en els cursos anteriors. Mentre que en d’altres presenta pro-
postes noves que els claustres de cada etapa, o tota l’escola en conjunt, s’han plantejat 
de tirar endavant.

Al llarg del curs escolar ens proposem de fer una revisió continuada dels aspectes 
subratllats en aquest Pla, de manera que en acabar el curs puguem avaluar la conse-
cució dels objectius marcats.

Així mateix, en el Pla Anual l’escola presenta altres aspectes clau de l’organització 
escolar com són l’organigrama de responsabilitats, les persones concretes que duen a 
terme cada una de les tasques que hi ha en l’organigrama, la relació de pares, mares 
i alumnes delegats de curs, els serveis escolars i extraescolars i el calendari de curs.

Aquest Pla Anual es fa públic (a la web de l’escola) després de la seva presentació i 
aprovació en el Consell Escolar.

Equip de Direcció de l’Escorial

Vic, octubre de 2016
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2. ACOMPANYEM ELS ALUMNES. EQUIP DE PASTORAL

Acompanyar els alumnes en el seu procés de creixement vital. Aquest és un dels objectius clau 
de l’Escola Vedruna i de la nostra escola. Una de les eines organitzatives per aconseguir 
aquest objectiu és el de disposar d’un equip, anomenat tradicionalment de «pastoral», 
que elabora propostes de treball per als tutors, els alumnes i les famílies. Es tracta 
d’aconseguir que, mitjançant diverses accions educatives, es fomentin oportunitats 
relacionades amb el creixement personal per tal que els infants, nens i nenes, joves, 
educadors i educadores i famílies se sentin acompanyats en el camí per descobrir la 
seva interioritat, des del respecte a la llibertat personal i a la diversitat.

Per a aquest curs ens proposem els següents objectius:
•	 Treballar l’objectiu educatiu, «Em comunico amb els altres», mitjançant propostes 

en l’espai «Bon dia». 
•	 Mantenir la proposta de «Bon dia» com un moment d’aturada abans de l’inici de les 

classes. A Infantil i a Primària alguns grups el fan amb el tutor al llarg del dia. A Se-
cundària i a Batxillerat, sempre és en la primera hora de classe. El «Bon dia» exigeix 
un determinada actitud del mestre que, a través dels suggeriments diaris que hi ha 
en el full, ajuda al creixement integral de la persona. 

El full del «Bon dia» està estructurat d’aquesta manera de forma setmanal, per a 
cada un dels dies (web: https://bondiaescorial.wordpress.com/):

Una frase o un conte curt.
Un vídeo o una cançó.
Un fragment de l’Evangeli o d’un text amb sentit transcendent.
La lectura simbòlica d’una imatge o fotografia.
Una proposta de relaxació o una dinàmica de grup.

•	 Potenciar a l’escola l’ús de l’oratori amb aquestes tres finalitats:
1. Un espai per a la interiorització i la relaxació.
2. Un espai de reflexió.
3. Un espai que ofereixi calma i aïllament. 

•	 Proporcionar materials i elements per a les festes i accions del calendari litúrgic que 
animem durant el curs, aportant a tota la comunitat educativa elements de reflexió 
sobre el sentit de les principals festes que celebrem a l’escola. 
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3. OBJECTIU EDUCATIU DE CURS 

L’objectiu educatiu de curs és un aspecte propi de les Escoles Vedruna, que con-
sisteix a escollir un aspecte de valor que volem treballar amb tots els alumnes de 
manera transversal durant curs. Enguany, l’objectiu segueix emmarcat dins un de 
més ampli que volem desenvolupar en tres cursos. Sota l’expressió «COMUNICAR 
PER SER», volem treballar els tres aspectes següents:

Curs 2015-2016: em comunico amb mi mateix, m’escolto.

Curs 2016-2017: em comunico amb els altres. el valor de saber trobar.

Curs 2017-2018: Comunico a la societat. el valor de compartir, de l’anunci i de la 
denúncia.

Certament, les persones som éssers que necessitem la comunicació, entesa des de for-
mes molts diverses, per ser i per desenvolupar-nos. La idea de l’expressió «EM COMU-
NICO AMB ELS ALTRES» vol ajudar els alumnes a créixer en LES RELACIONS HUMANES, 
per poder viure i conviure en societat.

A l’escola, en funció de les edats de cada alumne, hem preparat propostes de desen-
volupament d’aquest objectiu, que concretem en diverses activitats al llarg del curs.

Tot seguit, ho desglossem.

llar d’infants (0-3 anys)

A la Llar hem adaptat el lema treballat aquest curs, «EM COMUNICO AMB ELS ALTRES», 
per tal que sigui més proper als nostres alumnes, amb la següent frase:

«ens relacionem, juguem i parlem» 

Per a l’infant és fonamental crear una imatge positiva de si mateix i fomentar la 
seva autoconfiança i autoestima, ja que això contribuirà de manera significativa 
en la seva intel·ligència emocional, cognitiva i social.
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Per això, des de la Llar, en la nostra tasca com a docents, mirem d’acompanyar 
l’infant al llarg del curs premiant de forma afectiva (amb petons, abraçades…) i de 
forma verbal tot allò que afavoreix la comunicació.

De forma quotidiana volem animar els infants davant de les seves petites dificultats i 
crear confiança en ells mateixos per ajudar-los a sentir-se part d’un grup.

objectius que ens proposem

•	 Créixer emocionalment, tot interactuant amb els altres.
•	 Conèixer la manera de ser dels altres companys/es i relacionar-s’hi.
•	 Enriquir-se de la relació amb els altres companys/es i educadores.

activitats que proposem per aconseguir-ho

•	 Els meus companys i jo
•	 Emociona’t
•	 Caixes de les emocions
•	 Biblioteca de les emocions
•	 El protagonista
•	 Coneixem les famílies

educació infantil (3-6 anys)

Tenint en compte el lema que es treballa aquest curs, «EM COMUNICO AMB ELS AL-
TRES», des d’Infantil l’hem adaptat perquè els nostres alumnes se’l sentin propi i sig-
nificatiu amb la frase:

«Parla’m, t’escolto»

L’etapa d’Infantil engloba un procés de creixement important, on l’infant va establint 
les bases del seu caràcter i on conèixer-se i valorar les seves aptituds i límits l’ajuda 
a desenvolupar-se amb més autonomia i seguretat. D’altra banda, això li permet re-
lacionar-se amb els altres i adquirir competències i habilitats socials que li serviran 
per a la vida.
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Des de l’escola i des de casa, cal que l’ajudem a descobrir i potenciar les relacions 
interpersonals, per tal que siguin capaços de conèixer-se a si mateixos i a la resta d’in-
fants per tal d’establir relacions sanes i satisfactòries.

Una altra de les idees principals de l’objectiu educatiu d’aquest curs és adquirir habilitats 
comunicatives i empatia. Per tant, creiem que és bo acompanyar els infants a descobrir 
aquests camins… D’aquesta manera podem fomentar la bona resolució de conflictes.

El nostre projecte educatiu es basa en la teoria de les intel·ligències múltiples de 
Howard Gardner, que en descriu vuit. Les dues últimes fan referència a la interpersonal 
i la intrapersonal, que ocuparan part del nostre objectiu de curs. 

El nostre repte és que en tot moment, ja sigui en el joc lliure, en els moments de tre-
ball, etc., els nens i les nenes es puguin conèixer i relacionar-se amb els altres. Aquesta 
escolta envers els altres facilita el seu benestar emocional, desenvolupa l’assertivitat i 
afavoreix un bon clima escolar.

El treball cooperatiu, les activitats en grup, el joc, les sortides, l’esbarjo… són activitats 
que tenen com a objectiu potenciar aquestes competències comunicatives.

Tenim clar que les possibilitats de cadascú són moltes, només falta tenir confiança en 
un mateix i saber-les utilitzar per establir relacions. L’acompanyament de la família i 
de l’educador/a serà clau en aquest procés.

objectius que ens proposem

•	 Assolir el grau d’afectivitat i emocional corresponent al seu moment maduratiu.
•	 Aprendre a actuar d’una manera autònoma.
•	 Conèixer la seva personalitat i la dels altres.
•	 Establir la base de les habilitats socials. 
•	 Adquirir els valors del respecte i la tolerància.
•	 Potenciar les aptituds que ens ajuden a ser feliços amb els altres.

activitats que proposem per aconseguir-ho

•	 Decorar l’entrada fent referència a l’objectiu educatiu.
•	 Dinàmiques de grup: jocs que fomentin la descoberta de l’altre.
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•	 Treball dels valors amb la DUNA.
•	 Activitats i contes.
•	 Sessions de relaxació: ens fem massatges.

educació Primària: cicles inicial, Mitjà, superior

Cicle inicial

Per treballar l’objectiu educatiu d’aquest curs partim del lema:

«Parles i t’escolto»

Posarem atenció en el diàleg i l’escolta atenta per aconseguir l’entesa i una bona co-
municació. Descobrirem les emocions amb l’altre i aprendrem a empatitzar. Ens ado-
narem de la importància de l’escolta per poder establir una bona comunicació.

objectius que ens proposem

•	 Fomentar el diàleg com a mitjà de comunicació.
•	 Aprendre a posar atenció en la relació amb els altres.
•	 Desenvolupar la capacitat de trobar entesa de manera assertiva.
•	 Ser capaç de donar arguments en les pròpies decisions.
•	 Afavorir un entorn de confiança que permeti expressar i respectar les emocions.

activitats que proposem per aconseguir-ho

•	 Debats a l’aula a l’entorn de les pròpies vivències a l’escola.
•	 Cada alumne explicarà a la resta de companys una experiència pròpia.
•	 Elaborar un telèfon amb material reciclat per fer activitats de comunicació i escolta.
•	 Presentar als alumnes imatges on puguin observar diferents situacions de conflicte 

per a les quals hauran de trobar la solució més assertiva.
•	 Elaboració d’un mural fent referència al lema: «Parles i t’escolto».

Cicle Mitjà 

Per treballar l’objectiu educatiu d’aquest curs partim del lema:



12

PLA ANUAL 2016/2017

«Parlem?»

En un món on tot va molt de pressa i hi passen tantes coses, pensem que és important po-
der-nos aturar per treballar aquest principi bàsic: LA COMUNICACIÓ. Comunicar-nos amb els 
altres ens permetrà, entre d’altres coses, no sentir-nos sols enmig d’aquest vaivé d’estímuls.

objectius que ens proposem

•	 Saber transmetre el que es vol dir.
•	 Saber posar-se en el lloc de l’altre, tenir empatia.
•	 Ser respectuós i amable en la conversa.
•	 Saber dir les coses.
•	 Fer companyia i acompanyar els altres.
•	 Ser conscient de la comunicació no verbal.
•	 Aprendre que una bona comunicació ajuda a resoldre conflictes.
•	 Tenir i valorar les estratègies comunicatives.

activitats que proposem per aconseguir-ho

•	 Treball de reflexió aprofitant el moment del «Bon Dia», partint de textos de diferent 
tipologia proporcionats per l’equip de pastoral.

•	 Elaboració d’un mural, entre tota la classe, amb l’opció preferent d’aquest curs.
•	 Treball de reflexió sobre diferents textos, imatges i vídeos que facin referència a l’ob-

jectiu educatiu d’aquest curs.
•	 Mirar la pel·lícula Charlie i la fàbrica de xocolata per fer-ne un comentari i un debat a 

classe tot relacionant-la amb l’objectiu educatiu.
•	 Sessions trimestrals destinades a parlar de diferents hàbits i normes de comporta-

ment i de joc.

Cicle superior

Objectiu del curs:

«em comunico amb els altres»

Partint del missatge treballat en el curs anterior, «M’escolto», en aquest curs volem 
centrar-nos en la importància que té també saber escoltar els del nostre voltant i co-
municar-nos-hi.
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Així doncs, amb el lema «Em comunico amb els altres» ens proposem fer entendre als 
nostres alumnes que escoltar, entendre i saber-se posar al lloc dels altres és necessari 
per a una bona relació i un bon creixement personal.

objectius que ens proposem

•	 Treballar l’empatia.
•	 Valorar les opinions dels companys i companyes.
•	 Ser capaç d’expressar el que pensem i sentim obertament i respectar el que opinen 

els altres.
•	 Saber diferenciar entre sentir i escoltar.
•	 Aprendre a escoltar els altres per tal de saber també com comunicar-se amb ells.

activitats que proposem per aconseguir-ho

•	 Activitat: Regalem comunicació.
•	 Treballar les formes de comunicació existents en un mural.
•	 Taller d’educació emocional amb els alumnes.
•	 Debats, activitats i exercicis diversos a tutoria.
•	 Mirar una pel·lícula relacionada amb el tema, comentar-la i fer-ne un debat a l’aula.
•	 Treball de reflexió aprofitant el moment del «Bon dia», partint de textos de diferent 

tipologia proporcionats per l’equip de pastoral.

educació secundària

1r eso

objectius que ens proposem

•	 Conèixer-se a un mateix per poder-se comunicar.
•	 Saber escoltar i posar-se al lloc de l’altre.
•	 Prendre actituds per conèixer i escoltar: atenció, paciència, amor, responsabilitat, empatia.
•	 Prendre consciència d’allò que podem trobar dins nostre: emocions (alegria, por, tris-

tesa), pensaments, idees, creences, desitjos, dons i habilitats per així poder compren-
dre els altres.

•	 Respectar la diferència i veure-la com una font de riquesa en comptes de veure-la 
com una amenaça.
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activitats que proposem per aconseguir-ho

•	 El «Bon dia» de les 8.15 h del matí, dut a terme a partir del material de l’equip de 
pastoral.

•	 Les tutories individuals i col·lectives.
•	 Les jornades de convivències.
•	 Els aprenentatges més deductius, participatius, cooperatius i transversals treballats 

des de les diferents matèries.
•	 La participació en l’activitat de Cinema espiritual.
•	 Les sortides en grup relacionades amb els aprenentatges.

2n eso

objectius que ens proposem

Partint de l’opció preferent del curs passat en què es treballava el coneixement d’un 
mateix, enguany es persegueix el foment i la millora de les relacions entre els com-
panys. Tractarem de fomentar la comunicació responsable, ferma i sincera, que impul-
si els valors positius de cada persona i els propis de l’edat; tot plegat, amb l’objectiu 
final de la millora de la convivència i la continuació del creixement personal.

activitats que proposem per aconseguir-ho

•	 El «Bon dia» de cada matí que prepara l’equip de pastoral.
•	 Les sessions de tutoria.
•	 Les activitats de convivències. Se’n faran dues al llarg del curs, cadascuna d’elles 

pensada per treballar els aspectes més importants a partir d’activitats dissenyades 
específicament.

•	 La participació en l’activitat de Cinema espiritual.
•	 Les sortides que es faran al llarg del curs relacionades amb els aprenentatges.

3r eso

objectius que ens proposem

L’objectiu d’aquest any, a partir de la frase «Em comunico amb els altres», és ajudar 
els nois i noies a ser conscients dels altres, aprendre a escoltar-los, valorar-los i accep-
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tar-los. Per fer aquest procés de relació amb els altres, treballarem estratègies per fer-
los adonar que la bona relació amb el seu entorn els fa créixer com a persones. Amb 
una escolta atenta dels altres som capaços de fer-nos responsables del nostre propi 
creixement, i això ajuda a entendre la pròpia personalitat i també la dels altres d’una 
manera més sensible i empàtica.

activitats que proposem per aconseguir-ho

•	 Fer el «Bon dia» de les 8.15 h del matí amb els materials proporcionats per l’equip de 
pastoral de l’escola.

•	 Treballar a les tutories activitats que ajudin a la reflexió i el silenci, un primer pas per 
fer-se conscient del propi espai interior.

•	 Participar a les convivències. És una sortida que permet fer activitats fora de 
l’aula pensades per afavorir l’autoconeixement i millorar la relació amb els al-
tres.

•	 Participar en l’activitat de Cinema espiritual.
•	 Convidar els alumnes a fer ús de l’espai remodelat de l’oratori que ofereix la possibi-

litat de trencar una mica amb el ritme acadèmic habitual i trobar espais de serenor 
i tranquil·litat.

•	 Participar en el projecte «Five days to dance» per tal de fomentar l’autoestima i la 
relació amb els altres.

4t eso

objectius que ens proposem

•	 Donar a conèixer la importància que té una bona comunicació en tots els àmbits 
(escola, família, societat…).

•	 Fomentar espais de diàleg i convivència on la comunicació esdevingui fonamental i 
la puguem practicar.

•	 Ensenyar als alumnes que una bona comunicació té conseqüències positives i facili-
ta l’entesa i evita confusions.

•	 Mostrar que existeixen diferents formes de comunicació i que si ens en fem cons-
cients podem aprofitar-les i treure’n un benefici que repercuteix positivament en 
tots.

•	 Fer conscients els alumnes dels espais de comunicació de què disposem a l’escola i 
ensenyar-los a utilitzar-los.
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activitats que proposem per aconseguir-ho

•	 Reflexió del «Bon dia» que fem cada matí durant tot el curs.
•	 Jornades de convivències on, entre altres activitats, farem dinàmiques per conèixer i 

potenciar la comunicació.
•	 Mural de classe que serà actiu durant tot el curs i que s’anirà renovant de forma con-

tínua amb aportacions dels alumnes que s’explicaran –comunicaran– a les tutories 
grupals.

•	 Reunions de delegats i assemblees de classe. Espais ideals per practicar la comuni-
cació.

•	 Fer conscients els alumnes que les tutories individuals són un espai de bona comu-
nicació. 

Batxillerat

1r BaT

objectius que ens proposem

•	 Fer una reflexió sobre el valor de la comunicació verbal i no verbal com a font de co-
neixement propi de la persona i dels altres per tal d’integrar-se de manera adequada 
i respectuosa amb l’entorn.

•	 Aprofundirem la descoberta de les pròpies capacitats, com a projecció de futur per a 
uns alumnes que aviat deixaran l’escola i s’endinsaran en el món adult. Poder pro-
porcionar-los eines i pautes de reflexió els permetrà saber què volen fer i on volen 
anar.

•	 Aprendre a expressar les pròpies emocions i opinions i a compartir-les amb els altres 
amb respecte.

•	 Cultivar el silenci, la meditació i el saber escoltar com a base per bastir una vida 
pròpia i plenament feliç.

activitats que proposem per aconseguir-ho

•	 Sortida d’inici de curs.
•	 Convivències.
•	 Reflexions del «Bon dia».
•	 Diferents activitats des de l’àrea de Cultura Religiosa.
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•	 Tutories individuals.
•	 Reflexió des de les diferents matèries.
•	 Xerrada sobre la comunicació.

2n BaT

objectius que ens proposem

•	 Tenir espais per escoltar, ser escoltats i comunicar-nos amb els altres.
•	 Aprendre a treballar la comunicació verbal i no verbal per tal de prendre consciència 

d’un mateix.
•	 Atès que els alumnes d’aquest curs han de prendre decisions molt importants per al 

seu futur, és necessari que siguin capaços de comunicar les seves inquietuds i dubtes 
referents a la seva orientació acadèmica.

•	 Ser conscients que en el món actual és important i necessari tenir un conjunt d’ha-
bilitats comunicatives ben assolides.

•	 Descobrir que és a través de la comunicació verbal i no verbal que s’expressen i es 
reben vincles emocionals amb els companys i els professors.

activitats que proposem per aconseguir-ho

•	 Sortida d’inici de curs: activitat relacionada amb aprendre a escoltar i ser escoltats.
•	 Convivències.
•	 Tutories individuals. L’acompanyament personal i acadèmic permet per una banda 

que l’alumne sigui capaç de descobrir els propis interessos i les pròpies capacitats, 
i per l’altra, que l’alumne aconsegueixi la maduresa per decidir sobre el seu propi 
futur, expressant els seus dubtes i inquietuds.

•	 Trobada d’alumnes de 2n Batxillerat de les Escoles Vedruna.
•	 Celebració del Nadal. Representació dels Pastorets per a les etapes d’Infantil i Primer 

Cicle de Primària.
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4. LÍNIES D’ESCOLA

Entenem per línies d’escola el conjunt d’aspectes transversals que l’escola treballa 
de forma lineal a través de les diferents edats i etapes. Aquestes línies pretenen 
donar coherència i unitat a tota la feina que fa l’escola. La selecció d’aquestes línies 
neix, bàsicament, del Projecte Educatiu Vedruna i intenten concretar, curs a curs, les 
activitats que es projecten per assolir cada una d’aquestes línies. Per al Pla Anual, i com 
a element de difusió entre tota la comunitat escolar, cada línia es presenta visualment 
en format d’organigrama, tot i que internament, per fer-ne un seguiment, s’avalua 
cada un dels punts als quals es fa referència.

Per a aquest curs escolar, hem establert sis línies de treball:

Educació integral
Multilingüisme 
Noves tecnologies. 
Sostenibilitat. Escola Verda
Llengua
Educació per a la salut

Tot seguit, esbossem en forma d’infograma cada una de les línies expressades.
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oBJeCTiUs aCaDÈMiCs gloBals D’esCola

Com a claustre d’escola ens hem proposat uns objectius comuns, que també hem fet 
públics a les reunions de pares. Són aspectes que fan referència a l’estil i a la forma 
d’ensenyar i que ens volen conduir cap a uns aprenentatges centrats en fer que l’alum-
ne sigui el protagonista del seu procés d’aprenentatge. Aquests objectius es concreten 
en:

1. la recerca d’un projecte propi d’escola per a l’etapa de 0-6 anys

A partir de procés de formació dut a terme el curs passat, seguit pels equips de mes-
tres de la Llar i de l’etapa d’Infantil, sota l’assessorament de la Universitat de Vic i en 
conveni amb l’Ajuntament, l’escola es proposa per a aquest curs anar redactant (al-
hora que l’anem aplicant) un projecte propi de l’escola per a aquesta etapa. Iniciem, 
doncs, una coordinació entre la Llar i l’escola, entre P2 i P3, per assegurar la continuïtat 
d’aprenentatges i ritmes de treball. D’aquesta manera aconseguim un mateix estil pe-
dagògic respectant al mateix temps les característiques de cada edat. Les mestres de la 
Llar i d’Infantil volem enfocar l’educació d’una manera més globalitzada i fer un canvi 
en la metodologia i l’estructura de l’horari. Canviem l’horari fraccionat en hores, que 
hi havia en alguns cursos, per passar a treballar el dia en tres franges. En un d’aquests 
espais de temps es crearan els ambients que representen una manera diferent d’or-
ganitzar l’espai i els materials de l’escola. Aquests espais propicien situacions d’apre-
nentatge on els nens participen d’una manera activa, així l’infant és el protagonista i 
el constructor del seu propi aprenentatge. Són espais tranquils que respecten la diver-
sitat i que tenen en compte en tot moment el ritme individual de cada nen.
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En cada ambient s’ofereixen diverses propostes d’aprenentatge amb materials variats i 
rics per tal que proporcionin una diversitat de respostes i d’accions per part dels nens. 
Els infants hi accedeixen de manera rotativa, i la mestra és qui acompanya els alumnes 
a l’espai de treball. A través de l’observació, la manipulació, l’experimentació i el joc, 
desenvolupen habilitats, capacitats i competències pròpies de l’edat. La mestra afavo-
reix i facilita aquest aprenentatge tot orientant i ajudant l’infant quan ell ho necessita.

Els ambients que es crearan són: artístic, música i dansa, ciències i expressió corporal. 
A la vegada, en totes dues etapes, anem fent passos per tal que el pati esdevingui cada 
vegada més un nou espai d’aprenentatge. 

amb quins mitjans ho farem?

•	 Creant un càrrec nou a l’escola de coordinació de l’etapa 0-6. La persona responsable 
serà la Judit Esquís que farà la coordinació del treball educatiu entre els cicles de 0-3 
anys i de 3-6 anys. 

•	 Es faran sessions periòdiques setmanals per anar escrivint el projecte 0-6 i es comp-
tarà amb la col·laboració de diversos assessoraments.

•	 Hi haurà persones vinculades als dos cicles.
•	 Es procurarà escriure i documentar el projecte per escrit amb el coneixement de tots 

els mestres de l’etapa 0-6. 

2. la recerca de la interdisciplinarietat

Des d’Educació Infantil i fins a Batxillerat, ens proposem afavorir propostes peda-
gògiques a l’aula que afavoreixin el treball de forma relacionada dels continguts 
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de les diverses àrees. Aquest estil de treball, que ja apliquem a les etapes de la Llar 
d’infants i d’Infantil, volem que es faci extensiu a les diverses àrees. Entenem que 
la recerca de treballs i propostes didàctiques que impliquin la interdisciplinarie-
rat esdevenen camins útils per afavorir que l’aprenentatge sigui més significatiu, 
constructiu i competencial. L’objectiu final és aconseguir alumnes que sàpiguen 
entendre el seu entorn i respondre-hi, i som conscients que l’entorn no està «com-
partimentat» en àrees, sinó que és el resultat de múltiples interaccions. Per això, 
més enllà dels Projectes de cada curs a Primària, dels Treballs de síntesi a Secun-
dària i dels Crèdits de recerca i interdisciplinaris que es treballen a Batxillerat, 
ens proposem, des de cada àrea, ser afavoridors d’aquest fet. Un fet que ens ha de 
conduir gradualment a introduir el treball competencial des de les àrees. 

amb quins mitjans ho farem?

Volem promoure les «bones pràctiques» entre els mestres i els professors de l’es-
cola essent capaços de compartir tasques i propostes metodològiques que impli-
quen interdisciplinarietat i competències. Per això ens proposem «compartir» bo-
nes pràctiques fent-ne un recull intern que, a la vegada, es pugui compartir. Hem 
dissenyat un full en el qual demanem que cada mestre o professor aporti les seves 
experiències seguint un model, que constarà d’aquests elements:

1. Títol de l’experiència. Nom del mestre/a que fa l’aportació.
2. Curs i etapa.
3. Descripció (entre 140 i 150 paraules).
4. Funcionament: detalls que creguem interessant esmentar (70 paraules).
5. Opcionalment s’hi poden incloure enllaços web o altres recursos on veure l’ex-
periència (només si és possible).

Posem un exemple:
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3. Millora d’eines i instruments

Entenem que l’ús de les TIC és una eina d’interès per a totes les etapes. L’escola ha op-
tat per l’ús d’Ipads a les etapes 0-6 i 6-12 i per l’ús de les eines que ofereix el sistema del 
Google Chrome per a Secundària i Batxillerat. Ens sembla que també en aquest camp 
és important compartir els instruments i les eines que posem a l’abast dels alumnes.

aMB QUiNs MiTJaNs?

Volem promoure les «bones pràctiques» entre els mestres i els professors de l’escola 
essent capaços de compartir experiències d’ús a l’aula de noves tecnologies. Per això 
ens proposem «compartir» bones pràctiques fent-ne un recull intern que, a la vegada, 
es pugui compartir. Hem dissenyat un full en el qual demanem que cada mestre o pro-
fessor aporti les seves experiències seguint un model, que constarà d’aquests elements:

1. Títol de l’experiència. Nom del mestre/a que fa l’aportació.
2. Curs i etapa.
3. Descripció (entre 140 i 150 paraules).
4. Funcionament: detalls que creguem interessant esmentar (70 paraules).
5. Opcionalment s’hi poden incloure enllaços web o altres recursos on veure l’ex-
periència (només si és possible).
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oBJeCTiUs aCaDÈMiCs Per eTaPes

Primària

En el marc de l’anàlisi i el seguiment dels resultats acadèmics dels alumnes ens propo-
sem treballar aquests aspectes per al curs 2016-2017:

ÀMBiT resUlTaTs aCaDÈMiCs

objectius actuacions previstes responsables indicadors

llengua catalana

- Aconseguir millo-
rar els resultats 
de català de les 
proves de compe-
tències bàsiques 
de 6è en la banda 
baixa i mitja-
na-baixa en re-
lació amb el curs 
2015-2016.

- Aconseguir mi-
llorar el nivell de 
lectura de tots els 
alumnes amb el 
treball de Pacbal.

- Aconseguir millo-
rar les proves de 
fluïdesa lectora i 
de comprensió de 
tots els alumnes 
de Cicle Mitjà.

llengua catalana

- Tallers d’estra-
tègies lectores a 
tots els cursos de 
Primària.

- Passar proves a 5è 
i 6è de competèn-
cies bàsiques de 
cursos anteriors.

- Seguir recoma-
nant lectures als 
alumnes tres cops 
per trimestre, 
amb indicacions 
per als pares.

- Mitja hora de lec-
tura diària.

- Participació ac-
tiva en el segui-
ment dels mate-
rials de llengua 
editats per la 
Fundació Privada 
Educativa Vedru-
na-Barcelona. Se-
minari de treball: 

llengua catalana

- Tots els mestres.
- Grup Impuls a la 

Lectura: Marga-
rida Tió, Lourdes 
Molet i Noemí 
Vila per a reco-
manacions de 
llibres.

- Direcció: David 
Muntadas, Marta 
Salarich, Roser 
Pugès i Mariona 
Parareda.

- Noemí Vila, coor-
dinadora del pro-
jecte Pacbal.

llengua catalana

- Aconseguir que 
el percentatge 
d’alumnes que 
tenen un nivell 
baix o un nivell 
mitjà-baix en els 
resultats de com-
prensió lectora de 
català de les pro-
ves de competèn-
cies bàsiques de 
6è sigui més baix 
que en el curs an-
terior en tots els 
tres àmbits.

- Comprovar que 
s’han passat les 
proves de compe-
tències bàsiques 
en els cursos indi-
cats en el 100 %.
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dues sessions 
trimestrals, amb 
manteniment de 
l’aplicatiu web. 

- Lectura d’un llibre 
trimestral a casa 
amb control de 
comprensió lec-
tora. 

- Ús dels diaris 
literaris.

- Ús de la 
plataforma Xim i 
Xesca.

- Tallers de lectura.
- Passar proves a 

3r i 4t d’avaluació 
diagnòstica de 
cursos anteriors.

- Posar en pràctica 
els materials de 
lectoescriptura 
per a l’Educació 
Infantil «La vol-
ta al món en sis 
contes».

- Passar trimestral-
ment les proves 
Pacbal a 1r i 2n.

- Portar a la pràc-
tica el projecte 
Pacbal a Infantil.

- Comprovar que 
s’han fet el 90 % 
de les actuacions 
previstes en aspec-
tes de formació del 
professorat. 

- Comprovar que el  
resultat de les pro-
ves de comprensió 
lectora i fluïdesa de 
3r i 4t en referèn-
cia al curs anterior 
sigui més alt o es 
mantingui.

- Comprovar que 
s’han passat les 
proves d’avaluació 
diagnòstica, les pro-
ves de comprensió 
i les de fluïdesa en 
els cursos indicats 
en el 100 %.

- Que el 90 % dels 
alumnes de 1r i 2n 
hagin millorat el 
seu nivell de lectura 
en el tercer trimes-
tre respecte a les 
proves Pacbal del 
primer trimestre.

- Comprovar que 
s’han passat les 
proves de Pacbal 
a P5, 1r i 2n en el 
100 %.
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Matemàtiques

- Millorar les 
estratègies de 
lògica, de càlcul 
i de resolució de 
problemes.

Matemàtiques

- Aplicar les estratè-
gies i els recursos 
de la formació dels 
mestres en temes 
de lògica, de càl-
cul i de resolució 
de problemes del 
curs anterior. 

- Dedicar una hora 
a la setmana a 
adquirir diferents 
mètodes per en-
tendre, resoldre i 
crear problemes. 
Es manté en re-
lació amb el curs 
passat.

- Passar proves de 
matemàtiques 
de competències 
bàsiques de 
cursos anteriors 
per preparar-nos-
les.

- Treball de lògica i 
de càlcul a través 
de les Proves 
Cangur.

- Dedicar una 
hora setmanal a 
trobar estratègies 
per resoldre 
problemes i 
treballar la lògica 
matemàtica.

Matemàtiques

- Tots els Mestres 
que treballen les 
matemàtiques, 
assegurant que 
n’hi ha un per 
curs.

Matemàtiques

- Millora del (80%) 
percentatge 
d’aprovats en 
competències 
matemàtiques.

- Millora de la 
resolució de 
problemes de les 
competències 
matemàtiques.

- Comprovar que 
s’han fet un 90 % 
de les actuacions 
previstes.

- Comprovar que 
s’han passat 
les proves de 
competències 
bàsiques en els 
cursos indicats en 
el 100 %.
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anglès

- Aconseguir 
augmentar el 50% 
d’alumnes que 
tenen un nivell 
alt de comprensió 
lectora en anglès 
de les proves de 
competències 
bàsiques de 6è.

anglès

- Treball de com-
prensió lectora a 
4t, 5è i 6è.

- Seguir treballant 
a 6è de Primària 
els materials de 
«Great Explorers», 
on es treballa a 
fons la compren-
sió lectora, fent 
ús de diferents 
estratègies lecto-
res. 

- Treball amb di-
ferents tipus de 
textos, tant pel 
que fa a la llarga-
da, com la tipolo-
gia...

- Passar proves de 
competències 
bàsiques de 
cursos anteriors i 
corregir-les amb 
ells.

anglès

- Tots els mestres 
d’anglès.

anglès

- Comprovar que 
s’han fet el 90% 
d’actuacions 
previstes.

- Mantenir els 
resultats del curs 
anterior, amb una 
petita reducció de 
la banda baixa i 
mitjana-baixa.

Castellà

- Aconseguir 
reduir el 19,2% 
d’alumnes 
que tenen un 
nivell baix de 
comprensió 
lectora en 

Castellà

- Passar proves 
a 4t, 5è i 6è de 
competències 
bàsiques i 
d’avaluació 
diagnòstica de 
cursos anteriors.

Castellà

- Tots els mestres 
de castellà.

- Grup Impuls 
a la Lectura: 
Margarida Tió, 
Lourdes Molet i 
Noemí Vila per a

Castellà

- Reduir el 
percentatge 
d’alumnes que 
tenen un nivell 
baix o un nivell 
mitjà-baix en els 
resultats 
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castellà de 
les proves de 
competències 
bàsiques de 6è.

- Tallers 
d’estratègies 
lectores a tots 
els cursos de 
Primària.

recomanacions de 
llibres.

de comprensió 
lectora de castellà 
de les proves de 
competències 
bàsiques de 6è.

- Comprovar que 
s’han fet el 90 % 
de les actuacions 
previstes.
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secundària

ÀMBiT resUlTaTs aCaDÈMiCs

llengua anglesa

objectius actuacions previstes responsables indicadors

Millora global dels 
resultats d’anglès 
en les proves de 
competències en 
comprensió lectora 
i comprensió audi-
tiva.

Mantenim els objec-
tius i les actuacions 
del curs passat. No 
hi ha hagut diferèn-
cies significatives en 
els resultats.

Comprensió lectora:

- Lectura de textos 
de tipologia diver-
sa.

- Treball del vocabu-
lari i expressions.

- Exercicis de com-
prensió lectora 
variats.

Comprensió audi-
tiva: 

- Vídeos i audicions 
de temàtica dife-
rent.

- Treball del vocabu-
lari i expressions.

- Exercicis de com-
prensió auditiva 
variats.

Professors del De-
partament d’an-
glès i professors 
d’optatives que 
s’imparteixen en 
anglès.

Una prova per 
trimestre per me-
surar l’evolució 
dels alumnes en el 
camp de la com-
prensió lectora i en 
el camp de la com-
prensió auditiva.
Reducció d’un 5 % 
d’alumnes en la 
banda baixa i mit-
jana-baixa en els 
resultats generals 
de la competència 
en llengua anglesa. 
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Per a tots els cursos 
de Secundària:

- Aplicació de l’ús 
de l’auxiliar de 
conversa. 

- Introducció de ví-
deos i exercicis en 
optatives d’altres 
àrees en anglès.

- Ús i enfortiment 
de recursos de 
consulta, amplia-
ció i reforç a tra-
vés de recomana-
cions en línia.

llengua castellana

objectius actuacions previstes responsables indicadors

Ens adonem que 
s’han ampliat les 
franges dels dos 
extrems. Tenim 
més alumnes a la 
franja alta i més 
alumnes a la bai-
xa. Els alumnes 
d’aquest curs era 
un grup molt po-
laritzat, per tant, 
esperem el resul-
tat d’enguany per 
saber quina és la 
tendència.

Mantenim les es-
tratègies del curs 
passat. 

1. Lectura a la clas-
se de textos de di-
ferents tipologies.
2. Exercicis de com-
prensió. També de 
diferents tipologies 
i temes propers a 
ells (preguntes tan-
cades, preguntes 
obertes, vertader/
fals, preguntes amb 
opcions...).

Professors de cas-
tellà 

Veure i escoltar 
textos amb el tre-
ball comprensiu. 
Compliment del 
80% de totes les 
sessions.
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Millorar les audi-
cions comprensi-
ves

1. Veure i escoltar 
vídeos de temàtica 
diversa i extreure 
les idees principals.
2. Exercicis de com-
prensió oral. Pre-
guntes a partir del 
que han vist i sentit 
de diferents tipo-
logies (preguntes 
tancades, preguntes 
obertes, vertader/
fals, preguntes amb 
opcions...).

Es faran dues 
sessions al mes. 
Compliment d’un 
80 % de totes les 
sessions.

Millora del lèxic 
i el vocabulari en 
llengua castellana.

1. A partir dels tex-
tos llegits o escol-
tats, treballarem el 
lèxic i el vocabula-
ri: sinònims, antò-
nims, definicions...

Millora del treball 
de la coherència, 
cohesió i adequa-
ció del text.

1. Exercicis de 
completar oracions 
o textos amb els 
temps verbals adi-
ents.
2. Exercicis de 
completar oracions 
o textos amb els 
connectors correc-
tes.

Millora de l’orto-
grafia.

1. Realització d’un 
dictat cada quinze 
dies o tres setma-
nes.

Seguiment de les 
sessions de dictats 
preparats. Compli-
ment del 80 % de 
totes les sessions.
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Millora de la lectu-
ra competencial.

1. A totes les pro-
ves escrites de pro-
cediments hi haurà 
un text amb exer-
cicis de compren-
sió similars als que 
es poden trobar en 
les proves de com-
petències bàsiques. 
Les preguntes se-
ran dels diferents 
àmbits treballats.

Cada vegada que 
es faci una prova 
escrita. Assaig de 
proves semblants 
a les de competèn-
cies en el 100 % de 
les proves.

2. Passar proves 
de competències 
bàsiques d’anys 
anteriors.

Les actuacions 
definides anterior-
ment aniran enca-
minades a millorar 
la comprensió 
lectora i l’expressió 
escrita. L’objec-
tiu seria reduir el 
nivell baix i mit-
jà-baix, mantenint 
el nivell alt.

llengua catalana

objectius actuacions previstes responsables indicadors

Els resultats indi-
quen que el curs 
anterior es van mi-
llorar els resultats 
de comprensió lec-
tora de les compe-
tències bàsiques de 
4t; malgrat tot s’hi 
hauria d’insistir 
una mica més.

- La primera actua-
ció ha estat analit-
zar l’estructura de 
les proves diagnòs-
tiques i tenir pre-
sents els resultats 
dels alumnes per 
veure’n l’evolució. 

- Constatem la da-
vallada de la com-
prensió

Professors de llen-
gua de Secundària 
i Batxillerat.

Constatem la ne-
cessitat de conèixer 
els resultats dels 
nostres alumnes 
per saber quin és 
exactament el ni-
vell dels estudiants 
i del centre. 
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A partir dels resul-
tats, ens adonem 
que caldria millorar 
l’expressió escrita. 
Així doncs, procu-
rarem no escriure 
només a nivell 
creatiu. El que re-
alment els costa 
és transmetre con-
ceptes que saben, 
la qual cosa fa que 
no aconsegueixin 
expressar-se ade-
quadament.

lectora. Els resul-
tats reflecteixen la 
poca atenció que 
mostren els alum-
nes a l’hora de lle-
gir textos que han 
d’interpretar. Per 
tant, potencia- 
rem la pràctica 
de la comprensió 
lectora, utilitzant 
models de les com-
petències bàsiques.

- Ens plantegem 
adaptar els con-
tinguts dels grups 
1 per treballar a 
nivell competen- 
cial perquè arri-
bin a assolir els 
mínims al final de 
l’ESO.

- També ens pro-
posem l’ús dels 
textos en paper 
amb l’objectiu 
d’afavorir la con-
centració que de-
mana la compren-
sió lectora. 

- Finalment, s’ha 
dut a terme la cre-
ació d’un club de 
lectura voluntari 
que afavoreixi la 
comunicació oral 
i la comprensió de 
textos.

Considerem posi-
tiu el fet d’incloure 
tots els alumnes en 
els percentatges, ja 
que si no hi són in-
closos el plans in-
dividualitzats, com 
en el curs anterior, 
la mitjana és irreal.

Hem notat una 
certa millora dels 
alumnes, en relació 
amb el curs passat, 
en la banda mitja-
na-alta i alta de les 
competències en el 
seu resultat global.
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Matemàtiques

objectius actuacions previstes responsables indicadors

Millorar els resul-
tats en l’apartat 
d’espai, forma 
i mesura de les 
competències bàsi-
ques del curs pas-
sat, 2015-2016.

Millorar el coneixe-
ment de geometria 
en tots els cursos 
d’ESO. 

- Fer, periòdicament, 
proves de compe-
tències bàsiques de 
cursos anteriors, 
relacionades amb 
els temes concrets 
de cada moment. 

- Introduir assajos de 
proves de compe-
tències bàsiques, un 
mínim de tres per 
curs, dirigits  
especialment a 
treballar les com-
petències bàsiques 
d’espai, forma i me-
sura i d’estadística. 

- Mantenir el treball 
en competències 
bàsiques dels alum-
nes de l’itinerari C 
de 4t d’ESO, especí-
ficament les com-
petències d’espai, 
forma i mesura i 
d’estadística. 

- Introduir una hora de 
matemàtiques més 
a tercer d’ESO a la 
setmana, un trimes-
tre, dedicades a espai, 
forma i mesura.

- Introduir activitats 
de geometria a 4t 
d’ESO.

Tots els professors 
d’ESO de matemà-
tiques.

Reduir la suma 
dels percentatges 
del nivell baix i 
mitjà-baix a un va-
lor del 25 %.

Aconseguir que el 
80 % dels alumnes 
aprovin els assajos.

Aconseguir que el 
90 % dels alumnes 
aprovin l’àrea de 
Matemàtiques.

Obtenir un mínim 
d’un 60 %, entre els 
nivells mitjà-alt i 
alt, a la competèn-
cia d’estadística. 
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Científico-tecnològica

objectius actuacions previstes responsables indicadors

Millorar aquells 
aspectes en els 
quals després de 
la primera prova 
efectuada tenim 
un encert inferior 
a la mitjana cata-
lana.

Donar un en-
focament més 
competencial 
a les activitats 
d’ensenyament-
aprenentatge de 
les matèries del 
departament.
Millorar la com-
prensió lectora i 
l’anàlisi crítica de 
textos científics.

1. Reforçar totes les 
activitats relaciona-
des amb:

- Interpretació i 
elaboració de grà-
fiques.

- Canvis d’unitats i 
factors de conver-
sió.

- Discriminació de 
dades.

- Notació científica.
- Saber seguir les 
indicacions d’un 
protocol científic.

- Potenciar la lec-
tura científica i 
l’anàlisi de textos. 

2. Preparar activitats 
d’anàlisi de textos 
que incloguin: cer-
car les idees prin-
cipals, les paraules 
clau, saber distingir 
si una afirmació 
està o no argumen-
tada científicament, 
discriminar dades, 
fer càlculs a partir 
d’unes dades dona-
des, identificar la 
font del text, fer-ne 
una lectura crítica. 

Tots els professors 
del departament 
pedagògic.

En la propera pro-
va de CB, obtenir 
un millor resultat 
en aquells aspec-
tes que ara hem 
detectat que eren 
fluixos i que hem 
detallat en el punt 
1 de les actuacions 
previstes. 
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3. Preparar un mí-
nim d’una activitat 
per trimestre i per 
a totes les matèries 
en tots els cur-
sos que incloguin 
aquests ítems. 

· Acordem mantenir els mateixos protocols del control d’absentisme escolar per a 
totes les etapes, seguint el model del curs anterior. 

· Així mateix, mantenim les mesures d’atenció a la diversitat per a les dues etapes. 
Utilitzem com a document de treball el model aprovat en el curs anterior.
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5. ORGANIGRAMA

Equip de
pastoral

Equip de
qualitat

serveis:
secretaria, administració, porteria, manteniment, fotocòpies,

acollida matinal, biblioteca, infermeria.

Coordi-
nació
FPEVB

Equip de
psicope-
dagogia

AMPA
Consell
Escolar

Equip directiu
Director general

Equip de
coordinació

Infantil

Equip de
mestres
i tutors

Coordinació
Llar - Infantil

0-6

Equip de
tutores i

educadores

Equip de
coordinació

Primària

Equip de
mestres
i tutors

Equip
coordinació

Infantil

Equip
coordinació

Primària

Equip de
coordinació

ESO / Batxillerat

Equips de 
curs tutors i 
professors

Direcció
Llar

Direcció
ESO i Batxillerat

Direcció
Infantil
Primària
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6. FORMACIÓ DEL PROFESSORAT

Des de l’escola volem promoure la formació del professorat mitjançant les propostes de 
formació que arriben des de diferents Institucions. Per al curs 2016/2017 està previst:

· Que tot el claustre de mestres de l’escola (des de la Llar infantil fins a Batxillerat) 
participi en la FORMACIÓ INSTITUCIONAL que s’organitza des de Vedruna Catalunya 
Educació. Es tracta d’una formació de 30 hores.

· Participació en trobades de FORMACIÓ i coordinació proposades per l’Equip de For-
mació de les ESCOLES VEDRUNA, com a XARXA EDUCATIVA. Està previst participar 
dins l’horari escolar en aquestes trobades formatives: psicopedagogia, administra-
dors google, xarxa d’escoles sostenibles, trobades de coordinadors multilingües, tro-
bades de coordinació de llars d’infants, equip de coordinació de Batxillerat, trobades 
d’equips de pastoral, coordinació d’educació física i membres d’equips de direcció. 

· FORMACIÓ DERIVADA DEL SECRETARIAT DE L’ESCOLA CRISTIANA. Al llarg del curs 
s’estudiaran les formacions que es derivin d’aquesta institució.

· FORMACIÓ EN CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE VIC, bàsicament per a la creació 
del Projecte Educatiu de l’etapa 0-6 anys (amb la UVic) i per al Projecte FET de llengua 
entre Educació Infantil i Primària, amb coordinació de l’Escola Estel. 

· FORMACIÓ DERIVADA/OFERTA PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT, a partir de 
propostes del Centre de Recursos Pedagògics. Està prevista la formació en l’ILEC i en 
Voluntariat, a més de les trobades formatives que s’ofereixen a l’entorn del Batxibac.

· L’escola resta oberta a la participació de mestres i professors en congressos i trobades 
formatives que puguin ser d’interès per al centre.

PrÀCTiQUes i CoNVeNis aMB iNsTiTUCioNs

Des de l’escola existeix la voluntat i l’obertura a ser centre acollidor d’alumnes de 
pràctiques que estiguin cursant estudis reglats. Per a aquest curs està previst:

· Acollir alumnes de la Universitat de Vic (Facultat d’Educació, graus d’Infantil i Primà-
ria) per fer el model de pràctiques I, II i III. També, pràctiques setmanals d’alumnes de la 
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UVic que cursen el doble grau d’Infantil i de Primària i alumnes de pràctiques de CAFE.

· Acollir alumnes de la Universitat de Vic (Facultat de Ciències de la Salut) en pràcti-
ques d’infermeria escolar.

· Acollir alumnes d’universitats per fer pràctiques de màster en Secundària. De mane-
ra especial, està previst acollir alumnes de la UNIR.

· Acollir alumnes de pràctiques de TEI (Tècnic d’Educació Infantil) a la Llar d’infants 
provinents de la comarca (Vic i Manlleu). 

· L’escola participa del conveni de col·laboració amb l’Hospital de Sant Joan de Déu en 
la detecció de dificultats en el curs de P5, de les quals es fa un seguiment fins a 3r de 
Primària. 
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7. SORTIDES I ACTIVITATS PER AL PLA ANUAL

Entenem les sortides com una part integrada en el procés d’aprenentatge dels alum-
nes. Per aquesta raó demanem que els alumnes i les famílies participin activament en 
totes les propostes que s’ofereixen per a cada curs. 

Juntament amb l’aspecte de l’aprenentatge acadèmic, les sortides són una part impor-
tant de l’educació en valors i de l’educació integral. Ajuden els alumnes a un ple desen-
volupament d’habilitats que no es treballen a l’aula. Entre altres aspectes, oferim una 
visió esquemàtica del conjunt de caminades i d’activitats d’entorn natural que l’escola 
fa al llarg de l’escolaritat: 

relació de sortides i activitats 

La previsió de sortides i activitats per al curs 2016/2017 és la següent:

(Es farà la valoració de cada activitat a través de la plataforma digital.)
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P2

Sortida en carrilet (setmana de Sant Jordi).
Sortida a la granja Casablanca de Taradell (3r trimestre).
Pendent d’activitats de l’Atlàntida.

P3

Primer trimestre
· Sortida de tardor a la Damunt de Folgueroles. Passejarem per l’entorn per observar 

l’estació.
· Sortida de Nadal. Enviar la felicitació de Nadal. 

segon trimestre
· Espectacle a l’Atlàntida. 
· Alitaptap. Contes i cançons populars a través de la llum ultraviolada.
· Visita a la biblioteca Triadú. Visitar la biblioteca de la nostra ciutat i conèixer el que 

ens ofereix.

Tercer trimestre
· Sortida de primavera pels voltants de l’escola. Observarem el canvi d’estació. 
· Visita al Museu de l’Art de la Pell de Vic. La Pellufa i el Príncep. 
· Sortida al Tipicamp de Seva. Activitat de tancament de fi de curs.

P4

Primer trimestre
· Sortida de tardor a la Damunt de Folgueroles. Passejarem per l’entorn per observar 

l’estació.
· Sortida de Nadal. Enviar la felicitació de Nadal.

segon trimestre
· Activitat de teatre amb anglès.
· Sortida a la biblioteca Joan Triadú. Visitar la biblioteca de la nostra ciutat i conèixer 

el que ens ofereix.
· Espectacle a l’Atlàntida.
· Sortida adaptada al projecte. Aprofundir en el coneixement del tema escollit.
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Tercer trimestre
· Museu de l’Art de la Pell Vic. Viatjar per la pell del món a partir d’un personatge de 

la Kekacauan.
· Sortida al circ medieval a Llinars del Vallès.

P5

Primer trimestre
· Activitat «Menja fruita» que organitza Osona contra el Càncer. Prendre consciència 

de la bona alimentació per tenir una bona salut.
· Sortida de tardor a la Damunt de Folgueroles. Passejarem per l’entorn per observar 

l’estació. Observar i gaudir del paisatge de tardor en un entorn diferent. 
· Sortida de Nadal. Enviar la felicitació de Nadal. Observar els carrers i places de la 

nostra ciutat amb l’ambientació nadalenca.

segon trimestre
· Activitat de teatre amb anglès. Gaudir d’una obra de teatre amb anglès. 
· Espectacle a l’Atlàntida de Vic. Gaudir d’un espectacle al teatre de la nostra ciutat. 
· Sortida adaptada al projecte. Aprofundir en el coneixement del tema escollit.

Tercer trimestre

· Visita a l’exposició del Caos al Centre d’Arts Contemporànies de Vic. Observar i 
gaudir dels treballs que han fet les altres escoles sobre el caos i veure part del nostre 
projecte sobre el tema escollit.

· Sortida a la biblioteca Joan Triadú. Conèixer la biblioteca de la nostra ciutat i 
aprofundir sobre el gust per la lectura. 

· Museu Episcopal de Vic, el cavaller, la princesa i el drac. Conèixer un dels museus de 
la nostra ciutat emprant com a fil conductor una història. 

· Sortida a Molló Parc. Activitat de tancament de final de curs.

aCTiViTaTs De ToTa l’eTaPa D’iNFaNTil

· Celebració del Carnestoltes amb un espectacle d’animació (2n trimestre).
· Activitat de fi de curs (3r trimestre).
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sorTiDes CiCle iNiCial

PriMer

1r trimestre
· MATINAL: Sortida de tardor. Al parc de l’Era d’en Sellés, Vic. 14 d’octubre. Els 

alumnes podran descobrir el paisatge de tardor i endinsar-s’hi. Aprofitarem 
l’ocasió per conèixer els diferents arbres del parc i fer activitats relacionades amb 
la natura.

· TOT EL DIA: Sortida a l’Hípica EQUUSVIC relacionada amb el tema de Coneixement 
del Medi: Els animals. Visitarem aquesta escola de formació eqüestre, on coneixerem 
les seves instal·lacions i tot el món dels cavalls. 

2n trimestre
· TOT EL DIA: Sortida al Parc de les Olors, de Santa Eulàlia de Ronçana (Vallès Oriental), 

relacionada amb el tema de Coneixement del Medi: Les plantes. Els alumnes faran 
diferents tallers on podran conèixer el món de les plantes aromàtiques i medicinals 
a través dels sentits.

· MATINAL: Visita al casc antic de Vic. Farem una ruta passant per la plaça Major, 
el Temple Romà, el Museu Episcopal, la Catedral, la plaça de l’Estudiant... i ens 
fixarem en els monuments emblemàtics de la nostra ciutat.

3r trimestre
· MATINAL: Sortida a l’obrador de la bomboneria El Brunni, de Tona, relacionada 

amb el projecte interdisciplinari, sobre els aliments, i concretament els que són 
elaborats amb cacau. 

· TOT EL DIA: Sortida a la casa Can Miqueló, de Sant Martí de Centelles. Per 
acomiadar-nos i celebrar el final de curs farem una gimcana d’aigua. 

segoN

1r trimestre
· TOT EL DIA: Passeig amb carro per la Fageda d’en Jordà i descoberta de la fageda. 
· MATINAL: Descobrim l’entorn proper caminant per l’anella verda fins a la Font 

dels Frares. 
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2n trimestre
· MATINAL: Dijous llarder. Sortida pel casc històric de la ciutat i observació del porc 

rostit a la plaça del Mercadal.
· TOT EL DIA: Viatge en tren fins a Manlleu i visita al Museu Industrial del Ter. 

3r trimestre
· MATINAL: Visita al Museu Episcopal de Vic (taller de la Primavera).
· TOT EL DIA: Sortida al Circ Cric (projecte interdisciplinari). 
· MATINAL: Visita a la Biblioteca Joan Triadú i activitat «pintura efímera» a la Bassa 

dels Hermanos.

aCTiViTaTs CoMUNes Del CiCle iNiCial

· Teatre en anglès.
· Teatre a l’Atlàntida.

sorTiDes CiCle MiTJÀ

TerCer 

1r trimestre
· TOT EL DIA: Sortida a Palamós. Visita relacionada amb el projecte (Paisatge de costa).
· MATINAL: Sortida Agent Forestal Ciutat de Vic.
 
 2n trimestre
· TOT EL DIA: Visita a Aventurina: Observar el treball del vidre i totes les seves 

possibilitats.
· MATINAL: Taller del pa: Conèixer el procés d’elaboració d’aquest aliment bàsic.

3r trimestre
· TOT EL DIA: Visita a una granja de bestiar i d’elaboració dels productes derivats, 

relacionada amb l’àrea de Medi Natural.
· MATINAL: Visita a l’Ajuntament de Vic. Conèixer l’edifici i les tasques que s’hi 

desenvolupen.
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QUarT 

1r trimestre
· TOT EL DIA: Sortida a «La casa de les abelles», Can Panosa, a Sant Pere de Torelló. 

Conèixer el món de les abelles i la importància que tenen per a la pol·linització.
· MATINAL: Visita i taller al Museu Industrial del Ter de Manlleu. Entendre la 

importància del riu com a font generadora d’energia. 

2n trimestre
· MATINAL: Visita al Museu Episcopal de Vic. Conèixer les diferents manifestacions 

artístiques al llarg de la història. 
· TOT EL DIA: Congrés Mediambiental d’Escoles Vedruna. 

3r trimestre
· TOT EL DIA: Sortida del projecte a Viladrau. Conèixer les característiques de la flora 

i la fauna pròpies d’aquest tipus de bosc.

aCTiViTaTs CoMUNes Del CiCle MiTJÀ

· Obra de teatre en anglès.
· Espectacle a l’Atlàntida: L’endrapasomnis.
· Activitat de Dijous Llarder. Anar a berenar al parc de Sant Llàtzer, de Vic.
· Sortida a Sant Julià de Vilatorta per acomiadar plegats el curs.

sorTiDes CiCle sUPerior

CiNQUÈ

1r trimestre
· MATINAL: Sortida a l’estació meteorològica de la comarca d’Osona. Estudi dels aparells 

i fenòmens meteorològics i explicació del funcionament d’una estació meteorològica. 
· TOT EL DIA: Colònies del 2 al 4 de novembre a Besalú, al Mas Gircós, on es treballa 

l’edat mitjana.

2n trimestre
· TOT EL DIA: Visita a l’Aquàrium de Barcelona. Estudiar i reconèixer la fauna marina 

i realització d’un taller sobre els taurons.
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3r trimestre 
· MATINAL: Sortida relacionada amb el medi social.
· TARDA: «Esport a l’escola». Pràctica esportiva en algunes instal·lacions de la ciutat. 

Activitat organitzada per l’Ajuntament de Vic.
· TOT EL DIA: Trobada Vedruna. Relacionar-se amb altres alumnes de la mateixa 

institució.
· MATINAL: Mercat d’emprenedoria: es fan diverses sortides a Creacció, al Sucre, i 

a l’Ajuntament per tal d’obtenir el NIF de la cooperativa, el permís per parar al 
mercat..., i també es munta una parada al mercat un dimarts del tercer trimestre.

· MATINAL: Sortides per Vic per observar diferents edificis treballats a l’aula des de 
l’assignatura de medi social, ja que es treballa l’edat antiga i l’edat mitjana.

sisÈ

1r trimestre
· MATINAL: Visita als horts municipals de les Casasses. Conèixer els treballs i les 

eines de l’hort.

2n trimestre
· TOT EL DIA: Caminada a Sant Sebastià.
· TOT EL DIA: Visita als camps d’aviació de Balenyà.
· MATINAL: Visita al Museu Episcopal de Vic. Treball de l’art religiós.
· MATINAL: Visita a la Congregació i a l’església dels Dolors de Vic. Treball de l’art 

religiós.

3r trimestre
· TOT EL DIA: Sortida al volcà Croscat i a la Fageda d’en Jordà, a la Garrotxa. Estudiar 

i conèixer un volcà i una fageda.
· TOT EL DIA: Jornada esportiva a Vic. Participar en una jornada esportiva organitzada 

per l’Ajuntament de Vic.
· TARDA: «Esport a l’escola». Pràctica esportiva en algunes instal·lacions de la ciutat. 

Activitat organitzada per l’Ajuntament de Vic.

aCTiViTaTs CoMUNes Del CiCle sUPerior

· Espectacle musical a l’Atlàntida.
· Teatre en anglès.
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· Sortida lúdica de final de curs caminant.
· Colònies a Besalú, Mas Gircós.

PriMer eso

sortides

· Caminada a Sant Jordi de Puigseslloses. Conèixer la prehistòria, concretament el 
neolític, a Osona. Observar, mentre caminem, la transformació de l’entorn i gaudir de 
la natura.

· Museu arqueològic i mines de Gavà. Conèixer a partir de la seva pròpia experiència 
al Parc l’entorn natural i l’estil de vida de la comunitat neolítica.

· Monestir de Montserrat. Visitar l’exposició sobre l’orient bíblic que permet conèixer 
i interpretar bona part de la història i els indrets on se situen els fets narrats en la 
Bíblia. Conèixer el santuari, la vida dels monjos i l’escolania.

· MACBA. Aproximació a l’art contemporani complementada amb una experiència 
performàtica dirigida per un artista plàstic i conceptual.

· Sortida a la Catalunya Nord des de l’àrea de Francès, amb l’objectiu de tenir un 
primer contacte amb la llengua i la cultura franceses.

· El camí. Coneixement i manteniment del tram adoptat pel centre en el projecte de 
conservació de www.elcami.cat.

· Museu de les Matemàtiques. Aprendre a veure les matemàtiques des d’un punt de 
vista diferent. Descobrir que tot el que ens envolta està ple d’elements matemàtics.

· Caminada de Dijous Llarder. Conèixer les nostres tradicions i participar-hi, fomentar 
la convivència i gaudir d’una estona a l’aire lliure.

· Sortida de tardor - Tots Sants al Puigsacalm, per celebrar la castanyada i 
caminar tots junts observant la natura i reconeixent els elements geogràfics 
més destacats.

Convivències

· Colònies a la Garrotxa al primer trimestre per treballar la cohesió de grup i la 
comunicació amb els companys.

· Jornades al segon i al tercer trimestre per seguir treballant els diferents aspectes de 
l’objectiu educatiu.
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Concursos literaris i activitats relacionades amb la lectura

· Participació al premi Àngels Viladomat de narrativa i poesia en català, organitzat 
per l’Institut Jaume Callís de Vic.

· Participació al concurs «Protagonista Jove», de lectura i puntuació de quatre obres 
literàries.

Matèria de síntesi

· Sortida per treballar la matèria de síntesi a Sau.

altres activitats

· Cinema espiritual. Treballar els valors de superació personal, perseverança, autoes-
tima, etc.

· Màgia en anglès. Assistir a la representació de màgia i practicar la part oral de 
l’anglès.

· Museu Episcopal de Vic. Conèixer, aprendre i interpretar l’art i relacionar-lo amb la 
Bíblia (Antic Testament).

· Sortida del Sol. Observar i relacionar els conceptes socials relacionats amb aquest 
fenomen.

· Taller «Què em poso aquest matí», organitzat per l’Agència Catalana de Consum, 
en el qual s’identifiquen els factors que influeixen a l’hora d’escollir tots aquests 
productes. Se segueix la pista als texans (des del camp on es cultiva el cotó fins a 
l’armari de casa), per tal de descobrir els diferents criteris que es poden considerar 
a l’hora de prendre la decisió de compra: econòmics, ecològics, legals, de salut, de 
moda…

· Xerrada «Internet Segura», a càrrec dels Mossos d’Esquadra.
· Xerrada «Stellarium», a càrrec de Joan Mercader, professor de l’escola i membre de 

l’Agrupació Astronòmica d’Osona.
· Natació: activitat física dins l’àrea curricular d’Educació Física.

segoN eso

sortides

· Muralla de Vic. Activitats des de l’àrea de Socials en relació amb el tram de muralla 
de Vic que l’escola té adoptat.
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· Riu Mèder. Sortida al tram del riu Mèder que l’escola té adoptat en el marc de la 
matèria de ciències.

· Monestir de Sant Pere de Casserres. Visita al monestir per conèixer un espai religiós 
de gran importància a l’edat mitjana. Sortida conjunta de les matèries de Socials, 
Música i Cultura Religiosa.

· Museu Episcopal de Vic. Visita al MEV per conèixer, aprendre i interpretar l’art 
medieval i relacionar-lo amb la Bíblia (Nou Testament).

Convivències

· Primera jornada de convivències tot fent una gimcana per Vic pensada per dur a 
terme activitats relacionades amb la part de l’objectiu educatiu que es treballarà en 
aquest curs (Em comunico amb els altres).

· Segona jornada de convivències tot fent una ruta Vedruna al Montseny, també per 
treballar l’objectiu educatiu que es treballarà en aquest curs.

Concursos literaris

· Participació al concurs literari «Relat breu», en català i en castellà. La participació al 
concurs inclou la visita a la fàbrica de la Coca-Cola.

· Participació al premi Àngels Viladomat de narrativa i poesia en català, organitzat 
per l’Institut Jaume Callís de Vic.

· Participació al concurs «Protagonista Jove», de lectura i puntuació de quatre obres 
literàries.

· Francès. Sortida a la Catalunya Nord des de l’àrea de Francès, amb l’objectiu de tenir 
un primer contacte amb la llengua i la cultura franceses.

· Estada lingüística a Anglaterra. Estada amb famílies angleses i classes de llengua 
anglesa als matins. Paral·lelament, per als alumnes que no hi vagin, realització del 
projecte English week, que durarà tota la setmana.

· Presentació de la ciutat a una escola Vedruna de Valladolid amb l’objectiu 
de conèixer altres alumnes Vedruna, d’una altra ciutat, i practicar la llengua 
castellana.

· Sortida a determinar per celebrar el dijous llarder. (*)

Des de la matèria de síntesi

· Planta de triatge. Assistència a la planta de triatge de Vic per tal de veure el tractament 
del residu multiproducte.
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· Centre de Tractament de Residus (CTR) i Abocador Comarcal d’Orís. Visita a 
les dues instal·lacions per tal de veure el tractament del residu orgànic a la 
comarca d’Osona.

· Xerrada sobre la gestió municipal de residus a Vic.

altres activitats

· Xerrada sobre xarxes socials: Què comunico als altres?
· Xerrada de l’Agència Catalana de Consum.
· Xerrada sobre identitat sexual (Vic Dones).
· Màgia en anglès. Assistència a una representació de màgia en anglès amb l’objectiu 

de practicar la part oral de la llengua anglesa.

TerCer eso

sortides

· Sortida a Sant Salvador de Bellver: des de l’àrea de Cultura Religiosa, per entrar en 
contacte amb un model de vida molt diferent del nostre.

· Visita al Parlament de Catalunya: des de l’àrea de Socials, per conèixer l’organització 
política del país.

· Dijous llarder: caminada cap a la Guixa i celebració de la nostra festa tradicional.
· Sortida a la Catalunya Nord des de l’àrea de Francès, amb la intenció de practicar 

l’idioma i conèixer aquest indret.
· Sortida interdisciplinària cultural (lloc a determinar).
· Sortida a PortAventura per celebrar el final de curs.

Convivències

· Convivències a Santa Pau i castanyada.

Concursos literaris i activitats relacionades amb la llengua i la lectura

· Participació al concurs literari Sambori d’Òmnium Cultural.
· Participació al concurs Picalletres al EL9TV: concurs de lletrejar paraules en català.
· Participació voluntària al club de lectura de Secundària.
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altres activitats

· Assistència a una conferència i col·loqui sobre emprenedoria a la UVic: des de 
l’optativa d’emprenedoria. 

· Cinema espiritual: per treballar els valors de perseverança, autoestima, superació 
personal…

· Assistència a un judici de faltes als jutjats de Vic per conèixer el funcionament del 
sistema judicial.

· Taller sobre afectivitat/sexualitat (impartit per Vic Dones).
· Participació a les proves Cangur de matemàtiques.
· Participació al projecte «five days to dance»: coreografia amb els alumnes dirigida 

per Wilfried van Poppel i Amaya Lubeigt per treballar aspectes com la solidaritat, la 
comunicació, la seguretat i l’autoestima.

QUarT eso

sortides

· Portada del pessebre a la Creu de Gurb.

Primera sortida per itineraris.

· it. Científico-tecnològic - Visita al Cosmocaixa i realització dels tallers «Reaccions 
químiques» i «Busquem la vacuna del VIH».

· it. Humanístic - Visita guiada a la Barcelona romana.
· it. de Cicles Formatius - Ruta per empreses.

· Dijous llarder. Camí de Vidrà a Sant Pere de Torelló per Bellmunt.
· Assistència a la representació de l’obra de teatre La senyora Florentina i el seu amor 

Homer, al Teatre Nacional de Catalunya.

Segona sortida per itineraris.

· it. Científico-tecnològic - Tallers d’ecologia al Museu del Ter. Pesca elèctrica i 
identificació de macroinvertebrats al laboratori del Centre d’Estudis dels Rius 
Mediterranis (ubicat als locals del Museu del Ter).

· it. Humanístic - Visita guiada a les ruïnes d’Empúries.
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· it. de Cicles Formatius - Activitat d’emprenedoria per conèixer realitats empresarials 
de diferents tipus a la comarca.

· Visita guiada al Museu d’Història de Catalunya i realització de tallers que 
complementen el que hem vist a classe.

Sortida de les matèries optatives.

· Visual i plàstica i llengua - Visita al Zoo per treballar el dibuix artístic i les descripcions 
literàries.

· Filosofia i Tecnologies de la Informació i Comunicació TIC - Activitat de reflexió i 
debat per treballar la imatge des del punt de vista tècnic i de continguts.

· Francès - Visita d’una escola de la Catalunya Nord.

· Sortida lúdica i de convivència de final d’etapa a Andorra.

Convivències

· Primera jornada de convivències a Savassona per fer la presentació de les 
activitats de treball de l’objectiu educatiu de curs. 

· Segona jornada de convivències tot fent el camí de ronda de S’Agaró per 
continuar treballant l’objectiu educatiu. 

· Assistència (voluntària) a l’activitat «Més enllà de l’aula», on es troben alumnes 
de 4t de Secundària de les diferents Escoles Vedruna de Catalunya per compartir 
experiències i aprofundir en l’espiritualitat.

Concursos literaris i activitats relacionades amb la lectura

· Participació al concurs Llegim Ciència de la UVic.
· Lectura del llibre Juguem a ser Déus, de Salvador Macip, i assistència a la 

conferència de l’autor a la UVic.

altres activitats

· Xerrades sobre orientació acadèmica per a després de 4t de Secundària.
· Taller sobre afectivitat i sexualitat a càrrec del CAP.
· Classes d’Educació Financera per a tots els alumnes impartides per professionals 



59

PLA ANUAL 2016/2017

del món de l’economia (Programa EFEC).
· Cinema Espiritual. Activitat per treballar els valors de superació personal, 

perseverança i autoestima.
· Màgia en anglès. Assistència a una representació de màgia en anglès amb 

l’objectiu de practicar la part oral de la llengua anglesa. 
· Participació a les proves Cangur.
· Taller per als alumnes de la matèria optativa de limnologia: «L’aigua està sempre 

en equilibri?»

PriMer BaTXilleraT

sortida d’inici de curs

· Jornada de convivències a la Vall de Núria. És una sortida de cicle.

sortides

Treball dels projectes interdisciplinaris:
· Iniciació a l’Astronomia i Educació Física (Sau).
· Educació Física i simulació arqueològica (Sau).
· Gestió del territori - Programa d’Intervenció Social (Viladrau).
· Tècniques narratives i cinema (Girona/Terrassa).

· 1a Jornada de Cultura Religiosa i Convivències a Arbúcies.
· 5a Jornada de Cultura Religiosa: Caminada a Montserrat.

· Els alumnes de Batxibac faran un intercanvi amb alumnes francesos que també 
estan fent el mateix programa d’estudis. Estem preparant les jornades.

Concursos literaris i activitats relacionades amb la lectura

· Participació a les Tertúlies de Literatura Científica de la UVic.
· Participació en diferents concursos literaris: Premi Sambori, Premi Antoni Pous.
· Ruta verdagueriana (lectura i comentari de textos dels llocs més emblemàtics de 

Verdaguer i visita a la Casa Museu de Folgueroles).
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altres

· Cinema espiritual.
· Activitats de la Setmana de la Ciència organitzades per la UVic.
· Participació a les proves Cangur de matemàtiques.
· Xerrada informativa sobre la Marató de TV3.
· Xerrada sobre la comunicació a càrrec d’un periodista.
· Assistència a una obra de teatre relacionada amb les lectures de Llengua Catalana.
· Visita al Bon Preu i a alguna altra empresa de la comarca (des de l’assignatura 

d’Economia d’Empresa).
· Participació al Junior Achievement (des de l’assignatura d’Economia d’Empresa).
· Assistència a la xerrada INNY sobre Emprenedoria a l’Atlàntida.

segoN BaTXilleraT

sortida d’inici de curs

· Jornada lúdica i de convivències a la Vall de Núria. És una sortida de cicle.

Trobada d’alumnes de 2n de Batxillerat de les escoles Vedruna

· Participació a la Trobada. 3 de novembre al Teatre Atlàntida de Vic.

sortides

· Visita a la colònia de Borgonyà. (Matèria comuna d’Història)
· Visita a exposicions d’art. Segons programació a Vic i Barcelona. (Matèria d’Història de 

l’art)
· Visita al Bon Preu i a Creacció. (Matèria d’Economia i Organització d’Empresa)
· Ruta literària Pilar Prim a Puigcerdà: lectura, comentari de textos i visita als indrets 

més emblemàtics de l’obra de Narcís Oller. (Matèria de Literatura Catalana)
· Assistència a l’obra de teatre Invasió subtil i altres contes, de Pere Calders, al teatre 

Poliorama. (Matèria de Literatura Catalana) 

Convivències

· Jornada de convivències a Cantonigròs. 
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Viatge de final d’etapa

· Viatge lúdic i de convivència, els dies 5, 6 i 7 d’abril. Lloc a determinar.

activitats d’orientació acadèmica

· Xerrada informativa a l’escola sobre Cicles de Grau Superior a la comarca:

La Salle de Manlleu
Fundació Soler i Palau

· Xerrada informativa a l’escola de les següents Universitats de Catalunya:

Universitat de Barcelona (UB)
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Universitat de Vic (UVic)
Universitat de Girona (UdeG)
Universitat Ramon Llull (URL)
Facultat Antoni Gaudí

· Assistència a les Portes Obertes de la Universitat Autònoma de Catalunya (UAB).

· Participació als tallers de l’IQS.

altres

· Cinema Espiritual: 14 de novembre.
· Participació a les activitats de la Setmana de la Ciència organitzades per la UVic.
· Xerrada de la UVIC-FCRI de ciència. Per als alumnes de la modalitat de ciències.
· Participació a les proves Cangur de matemàtiques.
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PreUs iNDiCaTiUs De les sorTiDes

Curs Preus indicatius

Llar P2 30 €

P3 50 €

P4 50 €

P5 50 €

Primer de Primària 50 €

Segon de Primària 50 €

Tercer de Primària 50 €

Quart de Primària 50 €

Cinquè de Primària 70 € (més colònies. Entorn de 120 €)

Sisè de Primària 70 € (més colònies. Entorn de 120 €)

Primer de Secundària 140 € 

Segon de Secundària 120 € (Opcionalment, estada lingüística, a l’entorn de 700 €)

Tercer de Secundària 140 €

Quart de Secundària 120 € (Opcionalment, viatge final d’etapa. Entorn de 250 €)

Primer de Batxillerat 120 € + Crèdit interdisciplinari (140 €)

Segon de Batxillerat 120 € (Opció viatge final d’escola)
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8. PARES, MARES I ALUMNES DELEGATS DE CURS

llar D’iNFaNTs

P0 Sr. Eudald Díaz
P1 Sr. Damià Amblàs
P2 Srs. Mas Camps

iNFaNTil

P3 a Sr. Àngel Solé
P3 B Sra. Mireia Colina i Sra. Marta Salarich 
P3 C Sr. José Garcia 

P4 a Sra. Sylvia Pérez Carrera i Sra. Maria del Mar Amayuelas Álvarez 
P4 B Sra. Francesca Márquez Olmo i Sra. Anna Molist Fernández 
P4 C Sra. Beatriz Teixeira i Sra. Marta Vila 

P5 a Sra. Laia Juanola i Sra. Anna Terricabras 
P5 B Sra. Marta Seguranyes i Sra. Ester Martínez 
P5 C Sr. Jordi Homs 

1a Sra. Mariona Cassassas i Sra. Anna Castells. 
1B Sra. Gemma Marco i Sr. Josep Garcia
1C Sra. Sylvia Pérez i Sr. Joan Bertran 

2a Sra. Isabel Claveria i Sra. Tatiana Elices 
2B Sra. M. del Mar Amayuelas i Sra. Montserrat Costa 
2C Sra. Anna Matavacas i Sr. Alexis Santamaria 

3a Sra. Núria Serrabasa i Sra. Eva Horno
3B Sra. Anna Castells i Sra. Montse Vila
3C Sra. Núria Costa i Sra. Mireia Pagès

4a Sra. Cèlia Aparicio i Sra. Montse Pallarès
4B Sra. Roser Masó Martí i Sr. Carles Balsells 
4C Sra. Maria Casassas i Sra. Berna Comas
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5a Sra. Lídia Vila i Sra. Cristina Rovira
5B Sra. Montse Noguer i Sra. Maria Mercè Ruaix

6a Sra. Agnès Pons i Sra. Montse Vila 
6B Sra. Rosa M. Padrós i Sra. Rosa M. Parra

1r eso a Sílvia Vila 
1r eso B Mireia Pujol
1r eso C Anna Crivillés

2n eso a Marta Buch
2n eso B Srs. Antentas Vernis / Fina Casassas / Emili Quilez
2n eso C Marta Tura
2n eso D Srs. Pujols Ferrandiz

3r eso a Sra Maite Raventós i Sra. Alicia Villanueva
3r eso B Sra. Gemma Blasi
3r eso C Sra. Lina Pratdesaba

4t eso a Francesc Escabia
4t eso B Trini Serra
4t eso C David Roura / Maria Dalmau

1r BaT a Srs. Puig Masseguer
1r BaT B Sra. Neus Barfull i Margarida Barfull
1r BaT C Jacqueline Garreta Ferrer.
Batxibac Srs. Salau Grau i Srs. Autet Codinach

2n BaT a Núria Puig i Jordi Roma 
2n BaT B Margarida Mayor i Jordi Cassany
2n BaT C Srs. Tomàs Miguel

alUMNes DelegaTs

1r eso a Gael Cidoncha i Ona Noguer
1r eso B Mei Shu Sánchez i Ferran Vila
1r eso C Ot Font i Laia Morató
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2n eso a Laia Baulenas i Ariadna Roura 
2n eso B Júlia Font i Laura Quilez
2n eso C Mireia Pladevall i Sandra Franch
2n eso D Pau Amblàs i Àlex Armadans

3r eso a Biel Roca i Joan Sánchez
3r eso B Carla Casas i Carla Rubio
3r eso C Eloi Garcia i Martí Moraleda

4t eso a Xavier Casanovas i Cristina Adell
4t eso B Jordi Claramunt i Nell Aguilar
4t eso C Clara Bou i Clàudia Jiménez

1r BaT a Jana Lüscher i Aina Pagès
1r BaT B Arnau Molas i Berta Serracanta
1r BaT C Pol Cassany i Laura Garcia
1r Batxibac Bruna Autet i Bruna Salau

2n BaT a Mariona Espona i Claudia Codina
2n BaT B Alba Mataró i Àlex Garcia
2n BaT C Carla Vilalta i Elagi Josep
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9. TUTORIES, MESTRES I PROFESSORS

llar

P0  Marietes: Tatiana Elices i Mireia Molet
P1 Tortugues: Èrica Verdaguer i Maria Musach
 Orenetes: Mèrcè Raurell i Núria Montalban
 Pollets: Núria Santanach i Coloma Pineda
P2 Cangurs: Laura Camarasa, Imma Basagaña i Marta Azaustre
 Esquirols: Míriam Dieñas i Griselda Riera
 Dofins: Alícia Santos, Meritxell Fiter i Mari Morcillo
 Pingüins: Laia Esplandiu, Marta Bordallo i Gisela Pratdesaba

SUPORT A P2: Moisès Alzina
Equip de coordinació de la Llar: Anna Puigdollers, Judit Esquís, Miriam Dueñas i Èrica 
Verdaguer

ed. infantil

Tutores
P-3 A Sols: Argila Crous
P-3 B Llunes: Alba Currubí
P-3 C Estrelles: Elisabet Creus (coordinadora de P3)
P-4 A Dinosaures: Mireia Riera (coordinadora de P4)
P-4 B Cocodrils: Ester Verdaguer
P-4 C Dracs: Marta Codinachs
P-5 A Mags i Fades: Anna Canellas
P-5 B Cavallers i Princeses: M. del Mar Garolera (coordinadora de P5)
P-5 C Pirates i Sirenes: Elisabet Sellés

Altres mestres:
Judit Esquís, Elisabet Dalmau, M. Teresa Puig, Moises Alsina, Tina Vicente, Berta Masra-
mon, Imma Solà, Roser Sierra, Mireia Erra
Atenció a la diversitat: Mireia Erra
Vetlladora: Sònia Hermoso
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Primària

MesTres CiCle iNiCial
 
Tutories
1r A: Carme Tria
1r B: Margarida Rifà
1r C: Noemí Vila

2n A: Joana Pujol
2n B: Sira Puig
2n C: Maite Collell

Mestres que intervenen a CICLE INICIAL a més de les tutores:
Montserrat Tort, Tina Vicente, Arnau Cirera, Roser Sierra, Roser Pugès, Lourdes Monteis, 
Mònica Espona, Núria Canals, Imma Solà, Laura Vila, Marta Salarich, Eva Galik, Mònica 
Espona, Dolors Padrós i David Muntadas.

MesTres CiCle MiTJÀ

Tutories

3r A Miquel Roquet
3r B Maria Molas
3r C Remei Solà

4t A Montserrat Caballeria
4t B Teresa Vilaregut
4t C Glòria Prat

Mestres que intervenen a CICLE MITJÀ a més dels tutors:
Roser Sierra, Roser Pugès, Lourdes Monteis, Mònica Espona, Xevi Martí, Imma Valls, 
Núria Canals, Jaume Bardolet, Laura Vila, Eva Galik, Arnau Cirera, Montse Coromina, 
Mònica Espona i David Muntadas.
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MesTres CiCle sUPerior

Tutories

5è A Elisabeth Prat
5è B Mariona Parareda

6è A Àngel Marginedas
6è B Lourdes Molet

Mestres que intervenen a CICLE SUPERIOR a més dels tutors:
Roser Pugès, Lourdes Monteis, Mònica Espona, Jaume Bardolet, Núria Canals, Laura 
Vila, Imma Valls, Xevi Martí, Jordi Sala, Margarida Tió, Arnau Cirera, Mònica Espona i 
David Muntadas.

Vetlladora: Mònica Freixas
Atenció a la diversitat: Núria Canals

seCUNDÀria-BaTXilleraT (12-18 anys)

Coordinadors

1r de Secundària: Raquel Solà
2n de Secundària: Sònia Canudas
3r de Secundària: Margarida Casanovas
4t de Secundària: Joan Mercader
1r de Batxillerat: Lídia Gutiérrez
2n de Batxillerat: Núria Mas

1r de secundària Tutors
1r A: Raquel solà
1r B: Mercè Molas
1r C: Maria Ona Terradellas
Roser Canela
Carme Capdevila
Xavier Martí
Eduard Selva

2n de secundària Tutors
2n A: Àngels Verdaguer
2n B: Marta Ricart
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2n C: Sònia Canudas
2n D: Montse Molist
Toni Ortega
Lluís Llord

3r de secundària Tutors
3r A: Gemma Barniol
3r B: Margarida Casanovas
3r C: Berta Vilageliu
Eudald Díaz
Eduard Jiménez
Pilar Calvache

4t de secundària Tutors
4t A: David Cidoncha
4t B. Sílvia Baquero
4t C: Joan Mercader
M. Àngels Mata
Jordi Sala
Xavier Sánchez

Vetlladors Dolors Valldeneu, David Vicente

1r de Batxillerat 1r A: M. Jesús López
1r B: Ricard Mercader 
1r C: Lídia Gutiérrez
Batxibac: Montserrat de Rocafiguera
Raquel Vázquez
David Vicente
Alba Pallarols
Natàlia Sevilla

2n de Batxillerat 2n A: Amàlia Alemany
2n B: Núria Mas
2n C: Montse Tarrés
Marta Alibés
Rosa Campalans
Montse Mialet
Pilar Pous
Victòria Pujol

altres professors Imma Valls (robòtica), Dalibor Velickovic (alemany), David 
Muntadas (Educació Física) i Jaume Bardolet (música)

atenció 
psicopedagògica

Xavier Sánchez
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DIRECCIÓ DE L’ESCOLA

Director general: Ramon Rial
Directora pedagògica de Secundària i Batxillerat: Eulàlia Ylla-Català
Director pedagògic d’Infantil i Primària: David Muntadas
Directora pedagògica de la Llar: Anna Puigdollers
Cap d’Estudis de Secundària i Batxillerat: Joan Mercader
Cap d’Estudis de Primària: coordinadors de cicle: Marta Salarich (Inicial), Roser Pugès 
(Mitjà), Mariona Parareda (Superior)
Coordinació Infantil (3-6): Elisabet Sellés
Coordinació Etapa 0-6: Judit Esquís

SERVEIS D’ESCOLA

Servei de secretaria i administració de la Llar (0-3 anys): Gabi Sánchez
Servei de secretaria de l’escola (3-18 anys): Roser Rifà
Servei general d’administració: Gemma Oliva i Mireia Riera
Servei d’atenció i recepció: Gabi Sánchez, Anna Bover i Núria Hernández
Servei d’acollida matinal: Sònia Hermoso i Dolors Valldeneu
Servei de manteniment: Albert Mir, Pau Solà i Pere Pareja
Servei de fotocòpies i material: Núria Hernández
Servei de neteja: Matilde Linares, Encarna Jiménez, HOSTESA i TAPÍS
Servei de biblioteca: Elena Lasheras, Freda Yaana i Rafael Gil
Servei de voluntariat: Pili Carrascal i Roser Canela
Servei de menjador: DGust. Coordinació, Carme García
Servei d’Infermeria: Vanessa Pedró
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10. CALENDARI ESCOLAR

Calendari llar 

12 d’octubre El Pilar

31 d’octubre (dilluns. Festa lliure elecció)

1 de novembre Tots Sants

6 de desembre La Constitució

8 de desembre La Immaculada

9 de desembre (divendres. Festa lliure elecció)

26 de desembre a 1 de gener vacances de Nadal (ambdós inclosos)

5 de gener (Festa lliure elecció)

10 a 17 d’abril vacances de Setmana Santa

1 de maig Festa del treball

5 de juny (dilluns. Pasqua Granada)

27 de juny (Formació Vedruna Catalunya)

5 de juliol (dimarts, Festa Major)

escola

12 d’octubre El Pilar. Dimecres

31 d’octubre Festiu de lliure disposició a Vic. Dilluns

1 de novembre Tots Sants. Dimarts

6 desembre Festa oficial. Constitució. Dimarts

8 desembre Immaculada. Dijous

9 desembre Festiu de lliure disposició a Vic. Divendres

27 de febrer Festiu de lliure disposició a Vic. Dilluns

7 d’abril (tarda) Festiu a Vic. Mercat del Ram

1 de maig Sant Josep Obrer. Festa del Treball. Dimarts

2 de maig Festiu de lliure disposició a Vic

5 de juny Festa local. Pasqua Granada. Dilluns

5 de juliol Sant Miquel. Dimecres

Nadal del 23 de desembre al 8 de gener, inclosos

Setmana Santa del 7 d’abril a la tarda al 17 d’abril, inclosos



Llar Infantil
Educació Infantil
Educació Primària
Educació Secundària
Batxillerat

www.escorialvic.cat

Vedruna 
Escorial Vic
C.Santa Joaquima de Vedruna, 6
08500 Vic
T 938863612
escorialvic@vedruna.cat


