Relaciona’t i creix
—Les 3 portades del trienni relacionades entre sí. A través d’unes constants: fons negre, joc amb les lletres del
lema. No obstant la portada d’enguany juga amb més elements per establir una relació entre ells, més complexa
que la de l’any anterior més unitària.
—La r i la e invertida es troben en relació, cara a cara. Així com els re de relaciona’t i de creix es relacionen a
través d’una seqüenciació que juga amb el color, la forma i la posició. Una seqüenciació complexa, com complexes són les relacions.
—El creix de tipografia de cos més gran, creix respecte la resta de la composició.
—Els colors no són primaris, són el resultat de la barreja, la relació entre diferents colors i alhora, es relacionen
en les diferents paraules del lema.
Rosa Campalans
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1. BENVINGUDA
Us presentem el Pla Anual de l’Escola per al curs 2013-2014. És resultat de la planificació que els equips de mestres de cada etapa, amb la coordinació de l’Equip de Direcció
establim per a tota l’activitat educativa i acadèmica del curs. De forma habitual observareu que per a cada àmbit treballat es marquen uns objectius i, molt sovint, unes
maneres concretes de dur-los a terme.
Al llarg del curs escolar, i de forma regular per a cada trimestre, es realitza una avaluació de seguiment dels objectius marcats en el Pla Anual i, a final de curs, una avaluació
final que queda recollida en la memòria de l’escola. Des del centre, el seguiment dels
objectius es realitza a través de l’Equip de Direcció, d’acord amb la previsió que estableix l’Equip de Qualitat, que dóna forma a aquest seguiment.
Més enllà dels objectius marcats en el Pla, i de forma especial en la segona part del
document, es concreten els equips de treball per cursos i etapes, convençuts que dur
a terme una tasca educativa és el resultat de treballar, de forma constant, amb petits
equips. D’aquesta manera, queda referenciada tota l’organització de l’escola per al
curs 2013-2014.
Desitgem que la lectura del Pla Anual (de forma seguida o bé com a document de consulta al llarg del curs) us sigui útil. El Pla Anual és, també, una invitació a participar de
l’escola, donat que entenem que el fet educatiu va més enllà de les aules. Compartir
els objectius amb les famílies, així com l’organització de l’escola, és un convit a sentir-nos, tots, membres actius d’una acció educativa compartida.
L’equip de Direcció
Octubre de 2013
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2. PASTORAL A L’ESCOLA
Des de l’Equip de Pastoral volem ajudar a desenvolupar, en el marc d’una educació integral, les dimensions ètica i transcendent de la persona. L’Equip de Pastoral de l’escola
s’ocupa d’organitzar, animar i coordinar aquestes dimensions, juntament amb tots els
membres de la Comunitat Educativa. Creiem en una espiritualitat integradora, humana i senzilla. Volem ajudar l’infant i el jove a anar més enllà de l’aparença de les coses,
créixer interiorment i trobar sentit a la vida.
En aquest curs ens proposem els següents objectius:
Treballar l’objectiu educatiu: «relaciona’t i creix»
—Elaborar el material del «Bon Dia» i oferir-lo als alumnes i a tota la Comunitat Educativa.
—El «Bon Dia» és un projecte d’escola. Durant els cinc primers minuts del dia, el professor que comença la jornada condueix aquesta activitat, amb l’objectiu que el dia
comenci d’una manera positiva i amb bon esperit.
—Oferir en moments significatius de curs, propostes de celebració relacionades amb
l’objectiu educatiu.
Fer de l’oratori un espai de reflexió i participació:
—Tenir cura d’ambientar l’oratori per tal que ajudi a aprofundir l’objectiu educatiu.
—Durant els temps litúrgics, oferir l’oratori com a espai d’interiorització per als alumnes i, si s’escau, a la Comunitat Educativa fora de l’horari lectiu.
—«L’Arbre de la vida», que en cursos anteriors havia servit com a símbol d’interiorització, ara ens connectarà amb l’objectiu educatiu d’aquest curs. De les branques en
sortiran uns fils que sostindran un estol d’orenetes, agafades enguany com a símbol
perquè són uns animals petits que fan grans gestes, perquè tenen la capacitat de fer-ho
tot cooperativament.
Facilitar materials per a les celebracions
—Celebrar els diferents moments de l’any: Tots Sants, Advent, Nadal, DENIP (dia escolar de la no violència i la pau), Festa Major, Quaresma, Pasqua i Pentecosta. Quan
s’escaigui, es fa arribar materials per a les tutories.
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—Convidar tota la Comunitat Educativa a participar dels diferents moments de l’any a
través dels diferents canals de comunicació de l’escola.
Sensibilitzar en la solidaritat
—L’Equip de Pastoral, al llarg del curs, farà diferents activitats per sensibilitzar en la
solidaritat i fer que alumnes i famílies de l’escola hi participin.
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3 EIXOS DEL CURS
3.1 OBJECTIU EDUCATIU PER ETAPES
Educació infantil: Com entenem l’objectiu educatiu a la nostra etapa?
Tenint en compte el lema que es treballa aquest curs «RELACIONA’T I CREIX», des d’infantil l’hem adaptat perquè els nostres alumnes se’l sentin propi i significatiu amb la frase:
«Caminant junts ens fem grans»
L’etapa d’infantil abraça un procés de creixement important, on l’infant va establint
les bases del seu caràcter i on conèixer-se i valorar les aptituds i límits ajuda que es
pugui desenvolupar amb més autonomia i seguretat.
Des de l’escola i des de casa, cal que ajudem a descobrir i potenciar les relacions entre
persones, basades en el respecte per aconseguir una bona convivència.
Una altra de les idees principals de l’objectiu educatiu d’aquest curs és adonar-se que
tots som diferents i hem d’aprendre a conviure junts.
Basant-nos amb la teoria de les intel·ligències múltiples de Goleman, posarem èmfasi
a treballar les relacions interpersonals, les quals ens ajuden a comprendre’ns els uns
als altres i a interactuar-hi eficaçment.
El nostre repte és que en tot moment, ja sigui en el joc lliure, moments de treball… els
nens i les nenes puguin connectar i prendre consciència que les diferències ens fan grans.
El valor del respecte, l’empatia, l’assertivitat, la tolerància són eines que ens serviran
per assolir l’objectiu proposat. Tenim clar que les possibilitats de cadascú són moltes,
només falta tenir confiança en un mateix i en els altres i saber-les utilitzar.
Objectius que ens proposem:
Assolir el grau d’afectivitat i emocional corresponent al seu moment maduratiu.
Aprendre a actuar d’una manera autònoma.
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Explorar la pròpia personalitat i acceptar-la.
Conèixer la manera de ser dels companys i aprendre a conviure-hi.
Reforçar i valorar l’autoestima.
Potenciar el respecte, l’empatia, l’assertivitat i la tolerància.

Activitats que ens 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.
Decorar els passadissos fent referència a l’objectiu educatiu.
Dinàmiques de grup: jocs que fomentin les relacions entre iguals.
Treball dels valors amb la DUNA.
Activitats i contes amb les TIC.
Sessions de relaxació: ens fem massatges.
Educació primària
CICLE INICIAL:COM ENTENEM L’OBJECTIU EDUCATIU EN EL NOSTRE CICLE?
Per treballar l’objectiu educatiu d’aquest curs partim del lema:
«EM FAIG GRAN AMB TU»
Acompanyarem els nostres alumnes en el procés de creixement i enriquiment tot
afavorint les relacions entre nosaltres. Farem descobrir als alumnes que és important donar-se, creant vincles de confiança, amistat, pertinença… que ens ajudaran
a créixer i adonar-nos de la millora que suposa en un mateix les diferents maneres
de ser i de fer dels altres.
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Objectius que ens proposem:
Conèixer i acceptar les qualitats i limitacions personals i dels altres.
Descobrir que relacionar-se amb els altres ens fa feliços.
Il·lusionar-se pel fet de formar part d’un grup.
Gestionar els conflictes que puguin provocar les nostres relacions amb els altres.
Saber respectar els altres i veure la diferència com a font de riquesa.
Activitats que ens 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.
Treball a partir d’imatges per relacionar-les amb diferents sentiments.
Elaboració d’un mural amb l’opció preferent on hi haurà un arbre format per mans
i peus.
Activitats per treballar la competència social.
CICLE MITJÀ:COM ENTENEM L’OBJECTIU EDUCATIU EN EL NOSTRE CICLE?
Per treballar l’objectiu educatiu d’aquest curs partim del lema:
«JUNTS ENS FAREM GRANS»
Aprendrem a conèixer els altres, a apreciar el que d’ells rebem, a saber que formem
part d’un grup i que cadascun de nosaltres en som una peça important.
Compartirem experiències i sentiments amb els altres i veurem que això ens enriqueix, ens ajuda a créixer i ens fa ser tal com som.
Objectius que ens proposem:
Conèixer la importància de pertànyer a un grup.
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Saber ser respectuosos amb els altres.
Acceptar les diferents maneres de fer i ser.
Afavorir els vincles entre els companys.
Fomentar el treball cooperatiu.

Activitats que ens 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’objectiu educatiu d’aquest curs.
Pràctica de jocs cooperatius.
Visionar les pel·lícules Up i Bee movie per fer-ne un comentari i un debat a classe tot
relacionant-les amb l’objectiu educatiu.
Sessions trimestrals destinades a parlar de diferents hàbits i normes de comportament.
CICLE SUPERIOR:COM ENTENEM L’OBJECTIU EDUCATIU EN EL NOSTRE CICLE?
Per treballar l’objectiu educatiu d’aquest curs partim del lema:
«JUNTS ANEM MÉS LLUNY»
Durant aquest curs ens proposem que els nostres alumnes aprenguin a valorar els altres, a
acceptar-los, a compartir, a cooperar, a treballar en equip… I d’aquesta manera adonar-se
de la riquesa que els companys els poden aportar. Entre tots es pot arribar més lluny.
Objectius que ens proposem:
Descobrir i valorar les qualitats dels altres.
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Ser capaços d’expressar les nostres emocions i sentiments, tot respectant els altres.
Ser conscients que mostrar-nos tal com som afavoreix les relacions amb els companys.
Tenir esperit de cooperació.
Saber escoltar els altres.
Donar importància a la forma com diem les coses.
Treball de la comunicació no verbal.

Activitats que ens 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.
Treball del text «La gent que m’agrada», de Mario Benedetti.
Presentació dialogada amb els alumnes del lema escollit «Junts anem més lluny» i
confecció d’un mural per a la classe.
Debats, activitats i exercicis diversos fets a tutoria i a l’assignatura d’educació per a
la ciutadania.
Visionar la pel·lícula The blind side, de John Lee Hancock, comentar-la i fer-ne un
debat a classe.
Activitats d’educació emocional.
Educació Secundària: COM ENTENEM L’OBJECTIU EDUCATIU A LA NOSTRA ETAPA?
Per treballar l’objectiu educatiu d’aquest curs partim del lema:
«RELACIONA’T I CREIX»
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PRIMER DE SECUNDÀRIA
Objectius que ens proposem:
Pretenem que l’alumne continuï la seva progressió com a persona, ara fomentant les
relacions amb els companys. Creiem que a partir de la comunicació dins de la diversitat
creix l’aprenentatge i alhora es fomenta la reflexió sobre la pròpia personalitat. La
interacció amb els altres ha de facilitar l’autoconeixement i possibilitar la millora de
les habilitats socials.

Activitats que ens proposem per aconseguir-ho:
El «Bon dia» de les 8:30 del matí, realitzat a partir del material de l’equip de
Pastoral.
Les tutories individuals i col·lectives.
Les jornades de convivències.
El treball per projectes, els aprenentatges més deductius, participatius, cooperatius
i transversals.
La participació en l’activitat de Cinema Espiritual.
Les sortides en grup relacionades amb els aprenentatges.
SEGON DE SECUNDÀRIA
Objectius que ens proposem:
Avui en dia, ja s’ha demostrat que, a part de tenir un alt rendiment acadèmic i ser
un expert en una determinada matèria, fan falta altres coses per a aconseguir tenir
una vida feliç. Aquesta societat en la qual vivim cada vegada valora més aquelles
persones que es coneixen a si mateixes, que són equilibrades emocionalment i que
demostren empatia amb els altres. Per això, un dels nostres objectius al llarg d’aquest
curs és establir les bases i dedicar el nostre esforç a educar els nostres alumnes
perquè es relacionin millor, i facilitar-los eines i espais perquè desenvolupin aquesta
capacitat. Això els farà créixer com a persones i els servirà per a tota la vida.
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Activitats que ens proposem per aconseguir-ho:
El «Bon dia» de les 8:30 del matí realitzat a partir del material de l’equip de Pastoral.
Les tutories. Cada trimestre es treballarà una competència. Algunes de les activitats
seran conduïdes per personal qualificat extern a l’escola; per exemple, per aprendre
a relacionar-se a través de les xarxes socials d’una manera correcta.
1r Trimestre: EMPATIA. Capacitat de saber el que una altra persona pot sentir;
l’habilitat de posar-se en el lloc de l’altre.
2n Trimestre: ASSERTIVITAT. Capacitat de fer valer la pròpia opinió davant els altres
sense ferir sensibilitats.
3r Trimestre: FLEXIBILITAT. Capacitat d’adaptar-se a una nova situació i de
gestionar els conflictes.
Les jornades de convivències.
Activitats dissenyades per a treballar específicament les competències citades
anteriorment; per exemple: cadena de favors, la mímica dels sentiments, role playing
de l’assertivitat.
Participació en l’activitat de Cinema Espiritual.
TERCER DE SECUNDÀRIA
Objectius que ens proposem:
Després d’haver dedicat el curs passat al coneixement d’un mateix, enguany
l’expressió «relaciona’t i creix» la centrarem a aprendre a valorar la importància de
la relació amb els altres, que ajudarà a millorar la pròpia estabilitat i el creixement
emocional. També a conèixer tècniques per millorar la relació amb els altres, i fer
adonar als nois i noies que compartir, confiar i obrir-se als altres sense esperar res a
canvi té solidesa, genera benestar a un mateix i millora el tracte amb l’entorn.
Activitats que ens proposem per aconseguir-ho:
Activitats de grup a les hores de tutoria.
«Bon dia» a les 8’30h matí, a partir de propostes de l’equip de Pastoral.
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Convivències: són el marc ideal perquè els alumnes es coneguin millor i es
relacionin fora de l’aula. S’aprofiten per fer dinàmiques que ajuden i milloren la
cohesió de grup.
Participació en l’activitat de Cinema Espiritual.
En el marc de les festes tradicionals catalanes que celebra l’escola, introduir-hi
activitats de lleure (jocs, caminades, àpats compartits, etc.).
QUART DE SECUNDÀRIA
Objectius que ens proposem:
És evident que la relació amb els altres ens enriqueix i a l’escola no podem deixar
passar l’oportunitat de donar a conèixer als alumnes la importància de les relacions
interpersonals. Ens cal, com a educadors, acompanyar els nostres alumnes en aquest
procés de creixement i d´enriquiment, tot afavorint la relació amb els altres. Ens agradaria que, acabat el curs, cadascun dels nois i noies hagués descobert la importància
de donar-se als altres i crear vincles enriquidors. També ens agradaria que haguessin
après a ser respectuosos i dialogants amb les persones del seu entorn i estiguessin
disposats a entendre’s amb aquells que pensen diferent. Tot plegat amb l’objectiu final
d’enriquir-se i poder créixer de manera sana i en relació a l’entorn que ens toca viure.
Activitats que ens proposem per aconseguir-ho:
Durant l’espai diari del «Bon dia», a les 8.30h, els temes de reflexió aniran en el
sentit de potenciar la capacitat de relacionar-se.
També en les tutories grupals dedicarem sessions a treballar aquest tema amb
dinàmiques específiques.
Les jornades i activitats de convivències afavoreixen les relacions interpersonals.
Moltes de les activitats i sortides previstes enguany permeten treballar també
l’objectiu d’aquest curs.
Participació en l’activitat de Cinema Espiritual.
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Batxillerat: COM ENTENEM L’OBJECTIU EDUCATIU A LA NOSTRA ETAPA?
Per treballar l’objectiu educatiu d’aquest curs partim del lema:
«RELACIONA’T I CREIX»
Objectius que ens proposem:
Proporcionar als nostres alumnes una formació humana de qualitat, colze amb
colze amb l’activitat acadèmica. Activitats de grup a les hores de tutoria.
Treballar els aspectes relacionals com a part intransferible de la condició humana,
insistint en l’aprendre a relacionar-nos, demanar ajut, saber estar i altres aspectes
que ajuden a esdevenir persones felices. Activitats de grup a les hores de tutoria.
Aprofundir en el creixement de les relacions per ser conscients del propi jo i
descobrir-nos des de noves perspectives.
Aprofitar les ocasions que proporciona el dia a dia l’escola, en tant que societat en
petit, per treballar sobre la mena de relacions que volem teixir amb els altres, tot
aprenent a cooperar i a buscar el bé comú. Activitats de grup a les hores de tutoria.
Conscients dels privilegi que suposa treballar amb persones joves, també des del
claustre de professors ens proposem créixer juntament amb els nostres alumnes
tot millorant la qualitat de les relacions humanes del nostre entorn.
Activitats que ens proposem per aconseguir-ho:
Ambientació de l’escala recordant el 50è aniversari de la Mafalda.
El 2014 es celebren aniversaris de fets bèl·lics molt dolorosos (1714, caiguda de
Barcelona; 1914, Inici de la primera Guerra Mundial), que ens permeten fer referència
a la importància de saber resoldre els conflictes mitjançant la paraula i les bones
relacions.
Des de la tutoria també dedicarem unes sessions a treballar sobre l’objectiu, i
intentarem proporcionar eines i recursos per millorar el diàleg i la confiança.
L’espai del bon dia que prepara l’equip de Pastoral de l’escola anirà també dedicat a
temes relacionats amb les relacions d’amistat, el diàleg i la cooperació.
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La sortida d’inici de curs té com a finalitat conèixer-nos i bastir llaços entre l’etapa.
Un treball més aprofundit es realitzarà des de les convivències, que, amb caràcter
voluntari, proporcionaran l’espai de reflexió per al coneixement propi i dels altres.
Organització d’una conferència en què una persona especialista en el tema ens
permeti adquirir eines i formació per créixer en aquest aspecte relacional.
Participació a la Setmana del Cinema Espiritual visionant la pel·lícula La vida de Pi.
En el crèdit interdisciplinari d’enguany, a més de les activitats pròpies de cada opció
posarem l’accent en aquest aspecte de relació i de convivència.
3.2 OBJECTIUS ACADÈMICS PER ETAPES
El treball continuat dels aprenentatges, fent força en aspectes de renovació metodològica.
Al costat de l’ensenyament-aprenentatge que es realitza des de les àrees, les diferents
etapes de l’escola han marcat uns treballs d’innovació i experimentació que seran de
seguiment preferent al llarg del curs escolar i que s’avaluaran de forma continuada.
Educació Infantil
Tallers
Educació emocional
La caixa de la DUNA
Educació Primària
Elaboració d’uns llibres-fitxes de llengua catalana per a tota la Primària.
Web Xim i Xesca (cicle mitjà i cicle superior). Treball de comprensió lectora.
Pla d’impuls a la lectura. Treball entorn del diari literari.
Ortografia sense esforç (cicle mitjà).
Matemàtiques: activitats de potenciació del pensament lògic, problemes i càlcul mental.
Web Bones Notes.
Ús dels materials «Vic, la meva Ciutat» (3r) i «Osona,la meva comarca» (4t).
Cicle superior: treball de l’hort escolar, pràctiques de laboratori i seguiment de
l’estació meteorològica.
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Millora de l’aprenentatge de l’anglès a cicle superior a partir del programa CLIL
(Content and Language Integrated Learning).
Suport de l’auxiliar de conversa en els cicles Inicial i Mitjà.
Implementació dels llibres interactius Explorers a l’àrea d’Anglès.
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
Continuació del projecte pedagògic de llengua a 1r i 2n de secundària.
Pla d’impuls a la lectura a 1r i a 2n de secundària.
Millora de l’aprenentatge de la llengua anglesa a partir del programa CLIL (Content
and Language Integrated Learning) a 2n i 3r de secundària.
Suport d’auxiliar de conversa dins del marc d’escola multilingüe.
Pràctiques/seminaris de Biologia i Geologia i de Física i Química a 4t de secundària.
Projecte «Seguim els rius»de 4t de secundària.
Projecte de voluntariat «Joves i gent gran», a 3r de secundària.
Col·laboració amb la Cooperativa Sambucus de Manlleu a 3r de secundària.
Voluntariat de matemàtiques i llengua entre etapes: primària-secundària.
Projecte «Tertúlies de literatura científica» amb la UVIC a 3r i 4t de secundària.
BATXILLERAT
Introducció de manera més sistemàtica de l’ús de l’ordinador a l’aula.
Utilització de l’anglès com a llengua vehicular en algunes matèries.
Projecte «Tertúlies de literatura científica» amb la UVIC.
Suport d’auxiliar de conversa dins del marc d’escola multilingüe.
Participació en el programa d’emprenedoria de la Junior University, a 1r de batxillerat.
Desglossament de les propostes:
EDUCACIÓ INFANTIL
Ens trobem davant la primera etapa d’escolarització del centre, que acull els nens i nenes de 3 a 6 anys, la qual té com a objectiu contribuir al desenvolupament emocional
i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants. És un procés que es treballa juntament amb les famílies i dins d’un clima i un entorn de confiança on els nens i nenes se
sentin acollits i amb expectatives d’aprenentatge.
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Seguint la tasca dels darrers cursos, mantenim l’organització dels tallers i treballs per
projectes, que ofereixen una visió més experimental, oberta i globalitzada del tractament de la llengua, les matemàtiques, les ciències, les noves tecnologies i la plàstica.
Pel que fa a l’educació emocional, darrerament hem vist la necessitat que els nens/
es reconeguin i gestionin les seves emocions. Sentir és tant important com pensar:
som éssers emocionals i racionals alhora. Emoció i raó són dos processos indissociables i simultanis. En la base de tot pensament i tota conducta sempre hi ha alguna
emoció. La bona gestió emocional és bona per la convivència, la felicitat, el bon ús de
la raó i l’aprenentatge significatiu. El llenguatge de les emocions és el llenguatge universal. Aprendre a sentir intel·ligentment requereix el mateix afany i dedicació que
aprendre a raonar adequadament. Per aquest motiu, l’any passat vam començar a
treballar aquest tema i durant aquest curs el continuarem consolidant en tota l’etapa. Mitjançant la cultura religiosa, la caixa Duna, i altres recursos complementem
tot aquest aspecte.
Aquest curs continuem disposant dels serveis professionals de la mestra d’educació
especial que amb el treball conjunt amb la psicòloga de l’escola, portaran a terme una
atenció més concreta i individual dels alumnes.
Els continguts treballats a l’etapa d’Infantil s’emmarquen en quatre grans àrees d’aprenentatge i els tractem globalment, tenint en compte els següents aspectes i activitats
de cada àrea:
Descoberta d’un mateix i dels altres
Autoconeixement i gestió de les emocions
Joc i moviment
Relacions afectives i comunicatives
Autonomia personal i relacional
Descoberta de l’entorn natural, social i cultural
Exploració de l’entorn
Experimentació i interpretació
Raonament i representació
Comunicació i llenguatges
Observar, escoltar i experimentar
Parlar, expressar i comunicar
Interpretar, representar i crear
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Cultura religiosa
Treball de valors i emocions
Coneixement i celebració de les principals festes religioses
PRIMÀRIA
Durant aquest curs continuarem i introduirem algunes novetats pel que fa als aprenentatges.
Alguns mestres de llengua d’escoles Vedruna de Catalunya (vegi’s apartat d’equips)
han elaborat uns llibres-fitxes de llengua catalana per a tota la Primària. Durant els
dos cursos anteriors vam estrenar el material de primer, de tercer i de cinquè que s’ha
actualitzat. Aquest curs estrenem el material de segon, quart i sisè. És un material
innovador on es pretén treballar tots els aspectes de la llengua, però posant especial
èmfasi en la llengua com a mitjà de comunicació i expressió.
Continuarem potenciant la comprensió lectora a través del web de www.ximixesca.
com. Hi participaran els grups-classe de cicle mitjà i superior de Primària. Aquest curs
també hi haurà premis per als millors lectors.
També per tercer any consecutiu participarem en el Pla d’Impuls a la Lectura de la
Generalitat de Catalunya, que té com a objectiu estratègic la millora de l’èxit escolar
de tots els alumnes. Aquest pla potencia la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum, al llarg de tota la Primària, per tal d’augmentar la competència
comunicativa lingüística i el desenvolupament de l’hàbit lector dels infants i joves,
tenint present que la competència lectora és a la base de molts dels aprenentatges
i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta. Dins
d’aquest pla impulsarem a tota la Primària l’ús del diari literari que vam encetar el
curs passat. Aquest diari és una llibreta on els alumnes hi escriuen allò que aprenen
sobre com llegir i escriure millor (llibres llegits, estratègies lectores, paraules màgiques
o poderoses, pensaments propis…). Es treballa, per tant, la lectura i l’expressió escrita.
A Cicle Mitjà -i durant un trimestre- aplicarem una nova metodologia per aprendre
ortografia:«Ortografia sense esforç». És un mètode innovador per reduir les faltes ortogràfiques que ensenya l’estratègia mental que cal per dominar l’ortografia.
Seguirem utilitzant la web www.bonesnotes.cat per treballar el català, el castellà
i les matemàtiques. Hi haurà exercicis obligatoris per realitzar a casa o a l’escola
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i exercicis optatius per aquells alumnes que vulguin reforçar o ampliar els seus
coneixements en les diferents àrees.
A l’àrea de Matemàtiques potenciarem el pensament lògic, els problemes i el càlcul
mental a través de diferents activitats.
Des de l’àrea de Coneixement del Medi, per als cursos de 3r i 4t de Primària, es treballaran els continguts a partir dels materials «Vic, la meva Ciutat» (3r) i «Osona,
la meva comarca» (4t). Totes les famílies podran accedir al material i a les aportacions de la nostra escola a través de les adreces:
www.viclamevaciutat.blogspot.comiwww.osonalamevacomarca.blogspot.com
Continuarem potenciant el pensament científic del nostre alumnat i el seu interès envers la ciència. Per aquest motiu, un cop a la setmana els alumnes de sisè de Primària
aniran al laboratori per a fer experiments i pràctiques amb el material bàsic que s’hi
usa. També seran els responsables de l’hort de l’escola que ja fa uns quants anys que
funciona. Els alumnes de cinquè seguiran essent els responsables de l’estació meteorològica de l’escola i anotaran les dades en una pissarra de la porteria. A partir de
les dades recollides elaboraran un climograma gegant on es veuran les temperatures
màximes i mínimes i la pluviometria de cada setmana.
Seguirem treballant per millorar l’aprenentatge de l’anglès a cinquè i a sisè a partir del
programa CLIL (Content and Language Integrated Learning) on la llengua estrangera és
utilitzada en l’ensenyament–aprenentatge d’un contingut no lingüístic amb un doble
objectiu: usar la llengua estrangera per aprendre, i aprendre a usar la llengua estrangera.
Als cicles inicial i mitjà continuarem tenint el suport d’una auxiliar de conversa d’anglès.
A cinquè de primària s’han introduït uns llibres nous de llengua anglesa: Explorers. Durant
el curs anterior es van començar a utilitzar a cicle inicial i mitjà. Aquest material és d’un
nivell més elevat que el que fèiem servir fins ara. Es tracta d’un material interactiu per
poder treballar amb pissarra digital, fet que el fa més motivador i atractiu per als alumnes.
SECUNDÀRIA
Projecte pedagògic de llengua (1r i 2n de Secundària). Continuar amb el projecte de treballar les llengües catalana i castellana de forma més competencial, donant èmfasi al tre-
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ball cooperatiu, a l’atenció a la diversitat i enfocant alguns aspectes de teoria gramatical de
manera conjunta en tots dos idiomes. Aquest projecte es complementa, a 1r curs, amb el
treball de les matèries optatives, en què els alumnes han de posar en pràctica coneixements
adquirits tot preparant una obra teatral i un estudi d’El petit príncep, la realització d’unes
pel·lícules (amb la documentació escrita que comporta, els treballs complementaris i la preparació d’una gala de premis) i la preparació d’activitats de promoció turística de la ciutat.
En la realització dels treballs es comptarà amb la participació d’alumnes i mestres de primer
de Primària i al final se’n farà una presentació oberta al públic, especialment les famílies.
Impuls a la lectura (1r de Secundària). Enguany, tal com es du a terme a primària, es
dedicarà un especial interès a la lectura, a partir d’activitats, agrupacions i materials
elaborats específicament per als diferents nivells dels alumnes, tant pel que fa referència a la millora de la fluïdesa com de la comprensió. En aquest sentit s’avaluarà periòdicament els estudiants amb l’objectiu d’adequar-nos en cada moment a les seves
necessitats concretes.
També des dels professors de llengua s’ha impulsat que els alumnes facin 15 minuts
de lectura diària. Per tal que no recaigui sempre en les mateixes matèries s’ha elaborat
un horari de manera que aquests 15 minuts de lectura quedin repartits entre de les
diferents matèries.
En col·laboració amb la Universitat de Vic, dins del projecte «Vic, paisatges amb ànima», els alumnes de segon treballaran totes les activitats de ciències en el marc de
l’assignatura de Ciències-CLIL (Content and Language Integratd Learning).
Disposem de tres hores setmanals per curs per fer conversa en llengua anglesa amb
una auxiliar de conversa, dins del marc d’escola multilingüe.
S’introdueixen, a 4t de Secundària, 10 seminaris de dues hores els divendres a la tarda
de pràctiques: 5 de pràctiques de Biologia i Geologia i 5 de Física i Química.
Seguirem amb les inspeccions regulars del tram de riu que l’escola té adoptat amb els
alumnes de l’itinerari de ciències de 4t de secundària dins del programa «Seguim els rius».
Joves i gent gran, a 3r de Secundària, vol potenciar el voluntariat des de la matèria de
ciutadania, col·laborant amb la Clínica Sant Josep. Es fan diferents activitats que han
preparat els propis alumnes amb la gent gran.
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També des de les matèries optatives d’emprenedoria i CLIL es col·laborarà amb la Cooperativa Sambucus, que té com a objectiu crear espais d’aprenentatge i de treball per
a persones amb risc d’exclusió.
Els alumnes de secundària, de manera voluntària, ofereixen als alumnes de cicle inicial i mitjà una ajuda en les àrees instrumentals per avançar en els seus aprenentatges.
Hi dediquen dues sessions de 20 minuts a la setmana.
BATXILLERAT
Tenint en compte la línia d’escola i en coherència amb l’opció presa de treballar amb
noves tecnologies, hem introduït de manera més sistemàtica l’ús de l’ordinador a
l’aula. Des de moltes matèries (CMC, Biologia, Filosofia, Català, CTMA…) es treballarà
amb blocs i materials elaborats pel professorat.
La tendència multilingüe de la nostra societat fa que la utilització d’altres llengües,
primordialment l’anglès, en el treball del dia a dia sigui important. Per això en algunes
matèries, especialment de l’àrea de ciències, s’utilitzarà l’anglès com a llengua vehicular.
També per enfortir l’ús de l’anglès continuaríem amb l’auxiliar de conversa.
Seguint la iniciativa iniciada el curs passat, continuarem participant en el programa
d’emprenedoria de la Junior University amb els alumnes de 1r de Batxillerat. En el programa es treballa la creació d’empreses reals, dels mateixos alumnes.
3.3 TREBALL EN EQUIP
Són moltes les propostes que es realitzen en equip. A l’escola, les unitats de treball en
equip per a dur endavant els projectes pedagògics al costat dels tutors i dels equips de
curs, són:
Equip de Pastoral:
Montse Tort, Àngel Marginedas, Roser Canela, Montse Rocafiguera i Toni Ortega.
Equip del Voluntariat:
Toni Ortega, Roser Canela, Montse Tort i Eulàlia Ylla-Català.
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Equip de Festes:
Cristina Mataró, Teresa Vilaregut, Raquel Solà i Alba Pallarols.
Equip d’Escola Verda:
Roser Sierra, Àngel Marginedas, Marta Ricart i Joan Mercader.
Equip d’Impuls a la Lectura:
Margarida Rifà, Margarida Tió, Marta Salarich, Montse Caballeria i Mercè Molas.
Equip de Llengua de Primària:
Margarida Tió, Montse Caballeria i Lourdes Molet. (Treballen coordinadament amb
les Escoles Vedruna de Catalunya).
Equip de Psicopedagogia:
Mireia Erra, Núria Canals i Xavier Sánchez.
Equip de qualitat:
Judit Esquís, Mariona Parareda, Marta Alibés i Pili Pous.
Equips de Departaments de Secundària-Batxillerat.
(queden concretats més endavant).
VOLUNTARIAT A L’ESCOLA
A l’escola pensem que l’educació en l’àmbit del voluntariat és important. Algunes de
les activitats que realitzem es vehiculen en l’àmbit del Servei-Aprenentatge, és a dir,
amb la intenció educativa de posar el coneixement al servei de les persones. Aquest
any comptem amb aquestes activitats de voluntariat:

Educació Infantil: suport de les Mares Enllaç a través de voluntàries en la integració i
adaptació a les aules de P3. Conveni amb la UVIC per fomentar el voluntariat de pràctiques i de suports a les aules.
Paisatges amb ànima (2n i 4t de Secundària). Projecte integrat (vegi’s apartat de Secundària) d’acord amb l’Ajuntament de Vic i la UVIC. Els alumnes realitzen, des de les
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matèries, estudis i treballs que posen al servei de la societat, concretament entorn del
riu Mèder.
Ciutadania (3r de Secundària). Col·laboració amb les persones grans acollides a la residència de les Josefines (Clínica Sant Josep).
Projecte Santa Marta (1r de Batxillerat). Activitats de servei-aprenentatge entorn de la
temàtica de la gestió ambiental. Es treballa específicament en el crèdit interdisciplinari.
Voluntariat de lectura i matemàtiques. Alumnes de Secundària troben unes estones setmanals per ajudar a la pràctica de la lectura i a l’exercici del càlcul a alumnes de Primària.
ESCOLA VERDA
Els objectius que es proposa l’equip d’Escola Verda per aquest curs són:
Conèixer l’entorn natural que ens envolta i del qual tots formem part: estimar-lo i
respectar-lo de ben segur que és una altra manera de relacionar-s’hi que ens permet
créixer com a persones. Aquest curs, com a escola verda que som, donarem continuïtat
als projectes començats, en potenciarem alguns que tradicionalemnt hem anat fent i
en portarem a terme de nous. Tot plegat amb la intenció d’augmentar la consciència
mediambiental de l’alumnat i de les famílies.
Projectes de continuïtat:
—Continuarem recollint l’oli domèstic en el contenidor que tenim ubicat al pati
central.
El 2012 en vam recollir 264Kg que representen 347g per família.
—També continuarem recollint taps de plàstic en un altre contenidor ubicat al pati
central de l’escola, en col·laboració amb l’Associació Sant Tomàs.
—Continuarem participant en el projecte «Seguim els rius» fent les inspeccions regulars de tardor i primavera en el tram de riu que tenim adoptat.
—Acabarem de desenvolupar els materials pedagògics per tal que tots els cursos facin
visites periòdiques al tram de riu. Aquest curs ja podrem utilitzar els materials dissenyats el curs passat per educació infantil i cicle inicial i mitjà de primària.
—Continuarem treballant dins la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Vic (XESVIC) en projectes conjunts entre totes les escoles i participant a les trobades i jornades
de formació que organitza.
—Potenciarem la part de comunicació a partir del bloc d’Escola Verda i també del bloc
de la XESVIC, tots dos consultables des del web de l’escola.
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—Continuarem el treball meteorològic des de les diferents estapes. Els alumnes d’Educació Infantil treballaran el panell de símbols meteorològics i el termòmetre mural
instal·lats al pati central, els alumnes de 5è de Primària seran els responsables de l’estació meteorològica tradicional i confeccionaran el climograma gegant. Alumnes de
Secundària i Batxillerat treballarn amb dades de l’estació meteorològica automàtica
des de matèries optatives d’aquests cursos.
—L’hort i el compostador continuaran com a part de les activitats de Coneixement del
Medi dels alumnes de 6è de Primària.
—Mantindrem viu el conveni amb el Museu del Ter de Manlleu. Diferents cursos participaran en els tallers que organitzen, els seus experts ens assessoran en treballs de
recerca de Batxillerat i oferirem a les famílies visites concretes al museu.
—Potenciarem la figura dels delegats verds a totes les etapes per fer més rica la comissió d’Escola Verda de l’escola.
Nous projectes:
—Ampliarem l’espai cultivable amb la construcció d’un hort urbà especialment pensat per als alumnes més menuts d’Infantil. Pensem que la construcció d’aquests espais
és una bona manera d’acostar la natura a les llars i que els nens i nenes els coneguin.
—Arranjament del jardí de plantes aromàtiques en conveni amb la cooperativa Sambucus. Rebrem l’assessorament d’aquesta cooperativa especialitzada en temes de gestió mediambiental per fer un treball en el jardí de plantes aromàtiques de l’escola.
També oferim una matèria optativa que preparem conjuntament amb aquesta cooperativa i des de diferents cursos podrem realitzar-hi visites pedagògiques.
—Treball en relació a la diversitat vegetal de l’escola. La nostra intenció en aquest
sentit és aprofitar la riquesa d’espècies que hi ha en les zones ajardinades del col·legi
per confeccionar un material pedagògic que puguem utilitzar per complementar les
matèries de ciències, des d’etiquetar les espècies mitjançant un codi QR fins a generar
jocs i dinàmiques per desenvolupar-hi.
—Participarem en la proposta que ens fa l’Ajuntament per augmentar la conscienciació de les famílies sobre la necessitat d’ampliar la recollida selectiva i crearem dinàmiques que ens ho permetin.
—Amb l’assessorament de l’Agrupació Astronòmica confeccionarem un rellotge de Sol
que instal·larem al mateix pati de l’escola. Aquest petit projecte ens donarà joc a parlar-ne en diferents matèries curriculars a diferents cursos.
—Els alumnes de 4t de cicle mitjà assistiran a la trobada anual d’escoles Vedruna de la
província de Girona que tindrà lloc a Ripoll.
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—En col·laboració amb la UVIC participarem en tres projectes que desenvoluparan els
alumnes de 2n i 4t d’ESO. Un sobre land art, un altre sobre geocaching i un tercer consistent a dotar el tram de riu adoptat amb panells informatius per donar a conèixer les
característiques mediambientals d’aquest entorn.
DEPARTAMENTS
Projectes que es desenvolupen en els diferents departaments
Departament de Ciències Socials i Humanitats
Projecte

Participants

Àngels Verdaguer, Amàlia Alemany,
Projecte d’adopció d’un monument de la
Núria Mas, Pili Pous, Toni Ortega, Xevi
ciutat. Col·laboració amb la UVIC.
Martí i Montse Rocafiguera.
Creació d’un bloc de fons de recursos
Àngels Verdaguer, Amàlia Alemany,
classificats de pel·lícules i material disNúria Mas, Pili Pous, Toni Ortega, Xevi
tribuït per tots els cursos de secundària
Martí.
i batxillerat.
Departament de Ciències, Matemàtiques i Tecnologia
Projecte

Participants

Continuar la creació de llibres digitals de Sònia Canudas, Carme Capdevila, Marta
ciències a Secundària.
Ricart, Eudald Díaz, Joan Mercader.
«Vic, paisatges amb ànima». Projecte en
col·laboració amb la UVIC, l’Ajuntament Sònia Canudas, Marta Ricart.
de Vic i l’Escorial.
El GeoGebra. Aplicacions de les classes
Alba Pallarols, Victòria Pujol.
de matemàtiques a Batxillerat.
Elaboració de material pedagògic de
matemàtiques per als alumnes amb pla M. Àngels Mata, Eulàlia Ylla-Català.
individual.
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El web de l’empresa. Bloc relacionat amb
Eulàlia Ylla-Català, Eduard Jiménez.
el món de l’empresa.
Projecte de voluntariat amb el centre meJus López, Montse Mialet.
diambiental de Sta. Marta del Montseny.

Departament de Llengua i Literatura Catalana i Castellana
Projecte

Participants

Continuar el projecte de llengua de 1r i Mercè Molas, Raquel Solà, Berta Vilageliu,
2n de Secundària.
Lluís Llord.
Mercè Molas, Raquel Solà, Lluís Llord,
Treball cooperatiu i interdisciplinari
Manel Ricart, Eudald Díaz, Xevi Martí.
per projectes a partir de les matèries
Margarida Rifa, Margarida Tió i Carme
optatives de 1r de Secundària.
Tria de 1r de Primària.
Carme Capdevila, Roser Canela, Mercè
Molas, Raquel Solà, Lluís Llord, Berta
Impuls a la lectura a 1r i 2n de Secundària.
Vilageliu, Xevi Martí, Àngels Verdaguer,
Sònia Canudas, Marta Ricart.
Raquel Solà, Mercè Molas, Lluís Llord,
Revisió, seqüenciació i planificació de les Berta Vilageliu, Margarida Casanovas,
lectures a Secundària obligatòria.
Raquel Vázquez, Lídia Gutiérrez, Sílvia
Baquero.
Millorar l’expressió escrita en llengua Sílvia Baquero, Berta Vilageliu, Lídia
castellana.
Gutiérrez.
Elaboració i digitalització de recursos
Margarida
Casanovas,
per al desenvolupament de la llengua
Rocafiguera, Raquel Vázquez.
catalana de 1r de Batxillerat.

Montse
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Departament de Llengua Anglesa
Projecte

Participants

Revisar i elaborar el material de la Gemma Barniol, Montse Tarrés, Maggie
matèria de síntesi a Londres.
D’Costa, Marta Alibés.
Pàgina web on trobar un banc de recursos Gemma Barniol, Montse Tarrés, Maggie
/ recomanacions d’anglès.
D’Costa, Marta Alibés.
Expressions: Educació Física, Música i Visual i Plàstica
Projecte

Participants

Projecte «Paisatges amb ànima».

Jordi
Sala,
Campalans.
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4. FORMACIÓ
Els equips de mestres de tota l’escola participarem, aquest curs, en una formació de
tipus institucional (promoguda per les escoles Vedruna de Catalunya) que pretén reflexionar sobre la «pròpia pràctica» en relació al model educatiu que marca la Proposta
Educativa Vedruna. La formació, conjunta amb la resta de les 35 escoles Vedruna del
país, té una durada de 30 hores i es clourà, de forma conjunta el proper dia 1 de juliol
a Girona. Aquesta proposta de formació té, per a cada professor, una part de reflexió
individual i de col·lectiva, de debat i de treball en equip.
Al costat de la formació conjunta, al llarg del curs, els mestres realitzen altres accions
formatives, bé sigui de forma individual (en funció de les necessitats i ofertes formatives que sorgeixen) o bé de forma col·lectiva, en els propis claustres d’etapa.

Formació
Institucional
Vedruna
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5. ORGANIGRAMA
Equip directiu
Director general
Director adjunt

AMPA
Consell
escolar

Equip de
Psicopedagogia

Escola
Vedruna

Direcció
Llar

Direcció
Infantil
Primària
Cap
d’estudis
infantil

Equip de
Pastoral

Direcció
ESO

Direcció
Batxillerat

Caps
departament
ESO
BATX

Cap
d’estudis
primària

Coordinació
llar

Equip de
Qualitat

Equip
coordinador ESO
/ Batxillerat

Equip
tutores i
educadores
Equip
coordinació
infantil

Equip
coordinació
primària

Equips
de curs tutors
i professors

Equip
mestres
i tutors

Equip
mestres
i tutors

Equips de
curs tutors i
professors

Serveis:
Secretaria, administració, porteria, manteniment, fotocòpies,
acollida matinal, biblioteca
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Equip de direcció
Director General: Ramon Rial
Directora adjunta General: Dolors Viladomat
Directora d’Infantil i primària: Lourdes Monteis
Coordinadora d’Infantil: Alba Currubí
Cap d’Estudis de Primària: Montse Caballeria
Directora de secundària: Dolors Viladomat
Directora de batxillerat: Pilar Pous
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6. TUTORIES, PROFESSORAT I SERVEIS DE L’ESCOLA
EDUCACIÓ INFANTIL
DIRECCIÓ

Lourdes Monteis
Cap d’estudis:
Alba Currubí

Equip de mestres
d’Infantil

COORDINADORS/ES

TUTORS/ES

P3 Elisabet Sellés
P4 Núria Portabella
P5 Anna Maria Canellas

P3 A Sols: Berta Masrramon
P3 B Llunes: Elisabet Sellés
P3 C Estrelles: Marta Codinachs
P4 A Dinosaures: Roser Sierra
P4 B Dracs: Núria Portabella
P4 C Cocodrils: Cristina Mataró
P5 A Mags-Fades: Anna M. Canellas
P5 B Pirates-Sirenes: M. Mar
Garolera
P5 C Cavallers-Princeses: Judit
Esquís

Elisabet Creus, Ester Verdaguer, Imma Solà, Pili Carrascal,
Mireia Erra, M. Teresa Puig, Tina Vicente.
Vetlladores: Mireia Erra i Sònia Hermoso.
EDUCACIÓ PRIMÀRIA

DIRECCIÓ

COORDINADORS/ES

Lourdes Monteis
Cap d’estudis:
Montse Caballeria
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Cicle Inicial: Carme Tria
Cicle Mitjà: Glòria Prat
Cicle Superior: Elisabeth Prat

TUTORS/ES
1A Carme Tria
1B Margarida Rifà
1C Margarida Tió
2A Ester Verdaguer/Marta
Salarich
2B Maite Collell
3A Teresa Vilaregut
3B Roser Pugès
4A David Muntadas
4B Glòria Prat
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Lourdes Monteis

5A Mariona Parareda
5B Elisabeth Prat
6A Lourdes Molet
6B Àngel Marginedas

Cap d’estudis:
Montse Caballeria

Cicle Inicial: Carme Tria
Cicle Mitjà: Glòria Prat
Cicle Superior: Elisabeth Prat

Equip de mestres
de cicle inicial

Araceli Martínez, Cristina Vicente, Eva Galick, Imma Solà,
Lourdes Monteis, Montse Tort, Núria Canals, Remei Solà.

Equip de mestres
de cicle mitjà

Araceli Martínez, Dolors Padrós, Elena Lasheras, Elisabeth
Prat, Jordi Sala
Jaume Bardolet, Lourdes Monteis, Mariona Parareda, Montse
Pujol,
Montse Caballeria, Montse Coromina, Núria Canals, Remei
Solà.
Vetlladores: Cristina Rovira, Mireia Erra, Sònia Hermoso.

Equip de mestres
de cicle superior

Carme Capdevila, David Muntadas, Dolors Padrós, Fina
Godayol, Gemma Barniol, Jaume Bardolet, Jordi Sala, Lourdes
Monteis, Manel Ricart, Montse Caballeria, Montse Pujol,
Núria Canals, Xevi Martí.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA - BATXILLERAT
DIRECCIÓ

Dolors Viladomat
(Secundària)
Pilar Pous (Batxillerat)

COORDINADORS/ES

1r ESO Raquel Solà
2n ESO Sònia Canudas
3r ESO Eduard Jiménez
4t ESO Joan Mercader
1r Bat. Montserrat
Rocafiguera
2n Bat. Victòria Pujol

TUTORS/ES
1A Raquel Solà
1B Mercè Molas
1C Lluís Llord
2A Àngels Verdaguer
2B Berta Vilageliu
2C Pilar Calvache
2D Sònia Canudas
3A Eduard Jiménez
3B Margarita Casanovas
3C Àngels Mata
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Dolors Viladomat
(Secundària)
Pilar Pous (Batxillerat)

Equip de professors
de 1r de Secundària

1r ESO Raquel Solà
2n ESO Sònia Canudas
3r ESO Eduard Jiménez
4t ESO Joan Mercader
1r Bat. Montserrat
Rocafiguera
2n Bat. Victòria Pujol

4A Eudald Díaz
4B Marta Alibés
4C Joan Mercader
1A Bat. Jus López
1B Bat. Montse
Rocafiguera
1C Bat. Rosa Campalans
2A Bat. Núria Mas
2B Bat. Montserrat Tarrés
2C Bat. Victòria Pujol

Amàlia Alemany, Antoni Ortega, Berta Vilageliu, Carme
Capdevila, Carme Jiménez, David Muntadas, Eudald
Díaz, Gemma Barniol, Jaume Bardolet, Manel Ricart,
Marta Alibés, Marta Ricart, Montserrat Tarrés, Pilar
Calvache, Xavier Martí.
Vetlladora: Paz Pérez

Equip de professors
de 2n Secundària

M. Àngels Mata, Dolors Viladomat, Eduard Jiménez,
Eulàlia Ylla-Català, Gemma Barniol, Jordi Sala, Lluís
Llord, Manel Ricart, Marta Alibés, Marta Ricart, Mercè
Molas, Montserrat Mialet, Montserrat Tarrés, Raquel
Solà, Xavier Sánchez.
Vetlladora: Dolors Valldeneu

Equip de professors
de 3r Secundària
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Alba Pallarols, Amàlia Alemany, Antoni Ortega, Berta
Vilageliu, David Muntadas, Eudald Díaz, Gemma
Barniol, Joan Mercader, Jordi Sala, Lídia Gutíerrez,
Manel Ricart, Raquel Solà, Raquel Vázquez, Sílvia
Baquero, Sònia Canudas, Rosa Campalans, Xevi Martí.
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Equip de professors
de 4t Secundària

Amàlia Alemany, Àngels Mata, Antoni Ortega, Berta
Vilageliu, Eduard Jiménez, Eulàlia Ylla-Català, Gemma
Barniol, Jordi Sala, Jus López, Lídia Gutíerrez, Manel
Ricart, Margarita Casanovas, Montserrat Mialet,
Montserrat Rocafiguera, Raquel Vázquez, Rosa
Campalans, Sílvia Baquero, Victòria Pujol, Xevi Martí.

Equip de professors
de 1r Batxillerat

Alba Pallarols, Carme Jiménez, Eudald Díaz, Eulàlia YllaCatalà, Joan Mercader, Lídia Gutiérrez, Maggie d’Costa,
Marta Ricart, Margarida Casanovas, Montse Mialet,
Montse Tarrés, Núria Mas, Pili Pous, Raquel Vázquez,
Sílvia Baquero, Victòria Pujol.

Equip de professors
de 2n Batxillerat

Rosa Campalans, Alba Pallarols, Eulàlia Ylla-Català,
Maggie d’Costa, Jus López, Margarida Casanovas,
Montse Mialet, Montse Rocafiguera, Pili Pous, Ramon
Rial, Raquel Vázquez, Sílvia Baquero.

SERVEIS D’ESCOLA
Servei de Secretaria: Roser Rifà
Servei d’administració, compres i material: Gemma Oliva i Mireia Riera
Servei de fotocopiadora: Núria Hernández i Gemma Oliva
Servei de recepció i porteria: Anna Bové i Núria Hernández
Servei de biblioteca: Elena Lasheras i Àngels Verdaguer
Servei de manteniment: Albert Mir, Pere Pareja i Pau Solà
Servei d’acollida matinal: Dolors Valldeneu i Elisabet Creus
Servei de neteja: Matilde Linares, HOSTESA i TAPÍS
Servei de cuina: HOSTESA
Servei de monitors de menjador: DGUST. Seminari de Vic
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7. SORTIDES I ACTIVITATS
Des de l’escola entenem les sortides proposades pels equips de mestres com uns espais d’aprenentatge i de convivència educativa que tenen un valor clau en el context
pedagògic de cada curs. La programació prevista per al curs 2013-2014 és la següent:
EDUCACIÓ INFANTIL
SOLS, LLUNES I ESTRELLES. P3
PRIMER TRIMESTRE:
Visita de Tardor. Passejarem per l’entorn de l’escola per observar l’estació.
Espectacle a l’Atlàntida El Ploramiques (titelles).
Sortida de Nadal. Enviar la felicitació de Nadal.
SEGON TRIMESTRE:
Visita als gegants, a l’Ajuntament de Vic i a l’Oficina de Turisme.
Visita als gegants de l’escola.
Activitat conjunta d’Infantil: celebració del Carnestoltes amb un espectacle
d’animació.
TERCER TRIMESTRE:
Sortida de primavera. Anar a comprar una flor a la plaça.
Sortida al Circ Cric adaptada al projecte, per tal d’aprofundir en el coneixement del
tema escollit.
Activitat de fi de curs d’Infantil.
DINOSAURES, DRACS I COCODRILS. P4
PRIMER TRIMESTRE:
Espectacle a l’Atlàntida El Ploramiques (titelles).
Sortida de tardor al castell de Tona.
Sortida de Nadal. Enviar la felicitació de Nadal.
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SEGON TRIMESTRE:
Sortida al riu Gurri.
Sortida al Museu Industrial del Ter per conèixer un ofici.
Activitat conjunta d’Infantil: celebració del Carnestoltes amb un espectacle
d’animació.
TERCER TRIMESTRE:
Sortida adaptada al projecte per tal d’aprofundir en el coneixement del tema
escollit.
Activitat de fi de curs d’Infantil.

CAVALLERS I PRINCESES, PIRATES I SIRENES, MAGS I FADES. P5
PRIMER TRIMESTRE:
Sortida de tardor al castell de Tona.
Espectacle a l’Atlàntida El Ploramiques (titelles).
Sortida de Nadal. Enviar la felicitació de Nadal.
SEGON TRIMESTRE:
Visita al Museu de l’Art de la Pell per conèixer un dels museus de la ciutat.
Activitat conjunta d’Infantil: celebració del Carnestoltes amb un espectacle
d’animació
TERCER TRIMESTRE:
Sortida per Vic amb Carrilet per conèixer monuments concrets de la nostra
ciutat.
Sortida adaptada al projecte per tal d’aprofundir en el coneixement del tema
escollit.
Activitat de fi de curs d’Infantil.
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EDUCACIÓ PRIMÀRIA
CICLE INICIAL DE PRIMÀRIA
PRIMER DE PRIMÀRIA
Mas Banyeres (Centelles). Els alumnes podran descobrir i endinsar-se en el bosc a
la tardor. L’objectiu és treballar la tardor dels sentits, treballant la psicomotricitat
fina i l’experimentació amb elements del bosc a la tardor.
Centre d’Arts Visuals i «La Farinera» de Vic. Realització d’un treball plàstic relacionat amb algun tema que es treballi a la classe, per potenciar la creativitat dels
alumnes a partir de materials diversos i fer-ne una composició.
Visita al casc antic de Vic. Passejada a la Plaça, el Temple Romà, el Museu Episcopal, la
Catedral, la plaça de l’Estudiant… fixant-nos en els monuments emblemàtics de la ciutat.
SEGON DE PRIMÀRIA
Sortida de la tardor a la fageda d’en Jordà. Treball sobre els canvis del bosc a la tardor.
Visita al Museu Episcopal de Vic i el seu entorn. Els alumnes podran observar i
aprendre dels quadres del museu tot buscant-hi animals amagats. Aprofitarem el
recorregut per aturar-nos davant alguns monuments importants de la ciutat (Temple Romà, Catedral…).
Sortida al mercat de Vic. Conèixer l’activitat que s’hi porta a terme descobrint les
parades, quins aliments s’hi poden trobar… Observarem com venen els marxants i
com compra la gent.
ACTIVITATS DE CICLE
Obra de teatre en anglès Little red. Treball de l’àrea de Llengua Anglesa.
Espectacle a l’Atlàntida El Ploramiques. Espectacle de titelles de la companyia Estaquirot Teatre.
Activitat de Dijous Llarder. Anar a berenar a un parc de Vic.
Caminada per un tram de l’Anella Verda de Vic.
Sortida relacionada amb el projecte (a determinar).
Sortida de final de curs per acomiadar el curs tots junts.
Colònies al Raurell, a la Garrotxa. Conèixer l’entorn natural a partir de diferents activitats.
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CICLE MITJÀ DE PRIMÀRIA
TERCER DE PRIMÀRIA
Sortida al Cim d’Àligues, a Sant Feliu de Codines. Conèixer les aus rapinyaires.
Visita a Aventurina (La Garriga). Observar el treball del vidre i totes les seves
possibilitats.
Sortida relacionada amb el projecte ( a determinar).
Visites per la ciutat de Vic i els seus entorns. Conèixer els llocs treballats en l’àrea
de Coneixement del Medi.
Obra de teatre en anglès Little red. Treball de l’àrea de Llengua Anglesa.
Visita al tram del riu Mèder adoptat per l’escola per fer-ne una inspecció de l’estat
ecològic.
QUART DE PRIMÀRIA
Sortida a Santa Fe del Montseny. Conèixer les característiques de la flora i la fauna
pròpies d’aquests tipus de bosc.
Visita i taller al Museu Industrial del Ter de Manlleu: entendre la importància del
riu com a font generadora d’energia.
Visita al Museu Episcopal de Vic i a El 9 Nou. Conèixer la història i un mitjà de
comunicació de la comarca.
Sortida vorejant el riu Gurri (Vic). Descobrir la flora i la fauna treballada a l’àrea de
Coneixement del Medi.
Sortida relacionada amb el projecte (a determinar).
Obra de teatre en anglès Robin Hood. Treball de l’àrea de Llengua Anglesa.
Participació a la trobada d’Escoles Verdes Vedruna de Girona. (Ripoll)
ACTIVITATS DE CICLE
Colònies al mas Can Ribas, de Bigues i Riells. Es realitzaran diferents activitats
relacionades amb el medi ambient i també algunes activitats de sociabilització.
Espectacle a l’Atlàntida Si n’era un somni. Atenent que ens trobem en l’any del
centenari de Salvador Espriu, s’ha optat per anar a veure aquest espectacle on
la poesia visual i escrita s’uneixen per a immergir l’espectador en l’imaginari del
poeta.
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Activitat de Dijous Llarder. Anar a berenar al parc de Sant Llàtzer, de Vic.
Sortida a Sant Julià de Vilatorta a acomiadar plegats els curs.
CICLE SUPERIOR DE PRIMÀRIA
CINQUÈ DE PRIMÀRIA
Sortida a l’estació meteorològica de la comarca d’Osona. Estudi dels aparells i fenòmens meteorològics.
Visita al Zoo de Barcelona. Estudiar els animals vertebrats i les seves característiques.
Sortida a l’Anella Verda de Vic. Conèixer un bosc de ribera.
Trobada Vedruna. Relacionar-se amb altres alumnes de la mateixa institució.
Sortida al jaciment ibèric i medieval de l’Esquerda, de Roda de Ter. Visita i tallers
en un jaciment ibèric i medieval.
«Esport a l’escola». Pràctica esportiva en algunes instal·lacions de la ciutat. Activitat organitzada per l’Ajuntament de Vic.
Cantània 2014. Cantata Rambla Llibertat, a l’Atlàntida.
SISÈ DE PRIMÀRIA
Sortida al volcà Croscat i a la fageda d’en Jordà, a la Garrotxa. Estudiar i conèixer
un volcà i una fageda.
Sortida a Sant Sebastià (Sta. Eulàlia de Riuprimer). Treball d’història de l’Edat Moderna.
Jornada esportiva a Vic. Participar en una jornada esportiva organitzada per l’Ajuntament de Vic.
Visita al monestir de Ripoll i a la colònia Agafallops. Descobrir l’art romànic a partir de la cultura religiosa i conèixer una fàbrica tèxtil.
Ruta Verdagueriana i visita al Museu Verdaguer de Folgueroles. Conèixer un dels
poetes més representatius de la literatura catalana.
«Esport a l’escola». Pràctica esportiva en algunes instal·lacions de la ciutat. Activitat organitzada per l’Ajuntament de Vic.
Visita als horts municipals de les Casasses ( Vic). Conèixer els treballs i eines
de l’hort.
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Tallers de poesia a la biblioteca Triadú ( Vic) i espectacle de poesia a l’Atlàntida. Els tallers pretenen aproximar els alumnes al llenguatge poètic a través
d’exercicis de vocalització, dicció, expressió i interpretació. A l’espectacle podran portar a la pràctica els coneixements adquirits en els tallers.
Seminari d’Educació Viària. La guàrdia urbana ve a l’escola a impartir unes classes
sobre circulació.
ACTIVITATS DE CICLE
Espectacle a l’Atlàntida Si n’era un somni. Atenent que ens trobem en l’any del centenari de Salvador Espriu, s’ha optat per anar a veure aquest espectacle on la poesia
visual i escrita s’uneixen per a immergir l’espectador en l’imaginari del poeta.
Dijous Llarder. Sortida i berenar al Puig dels Jueus, de Vic.
Teatre en anglès Robin Hood. Treball de l’àrea de Llengua Anglesa.
Sortida lúdica de final de curs. Caminada a Sant Marc per acomiadar el curs
tots junts.
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
PRIMER DE SECUNDÀRIA
DES DE LES MATÈRIES COMUNES
Cinema espiritual. Treballar els valors de superació personal, perseverança,
autoestima, etc.
Teatre en anglès. Assistir a la representació d’una obra clàssica de la literatura
universal i practicar la part oral de l’anglès.
Activitat al riu i visita al Museu Industrial del Ter. Conèixer més a fons episodis de
la nostra història, de la nostra evolució social i econòmica i ampliar coneixements
in situ sobre la natura, les fonts d’energia, l’estat ecològic dels nostres rius.
Caminada a Sant Jordi Puigseslloses. Conèixer la prehistòria, concretament el
Neolític, a Osona. Observar, mentre caminem, la transformació de l’entorn i gaudir
de la natura.
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.
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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 de socials relacionats amb
aquest fenomen.
Xerrada «Internet Segura», a càrrec dels Mossos d’Esquadra.
Caminada de Dijous Llarder. Conèixer i participar de les nostres tradicions,
fomentar la convivència i gaudir d’una estona a l’aire lliure.
TREBALL PER PROJECTES
«Fem la nostra pel·lícula». Utilització d’espais exteriors per a la filmació de la
pel·lícula treballada per grups a l’escola.
Rutes per la ciutat de Vic. Visites d’espais i monuments amb l’objectiu de preparar
activitats de promoció turística i realitzar visites guiades pels propis alumnes a
companys i familiars.
CONVIVÈNCIES
Jornades per treballar els diferents aspectes de l’objectiu educatiu.
MATÈRIA DE SÍNTESI
Sortida per treballar la matèria de síntesi a un alberg o casa de colònies de
l’entorn.
SEGON DE SECUNDÀRIA
DES DE LES MATÈRIES COMUNES
Cinema espiritual. Treballar els valors de superació personal, empatia, voluntariat,
etc.
Teatre en anglès. Assistir a la representació d’una obra clàssica de la literatura
universal i practicar la part oral de l’anglès.
Caminada del Dijous Llarder per conèixer i participar de les nostres tradicions,
fomentar la convivència i gaudir de la natura tot caminant.
Visita al monestir romànic de Sant Pere de Casserres per conèixer un espai
religiós de gran importància a l’edat mitjana.
Visita a la cooperativa La Fageda, d’Olot, i a Besalú. Conèixer el procés industrial
de fabricació de iogurt, descobrir una ciutat medieval i visita a la sinagoga.
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Visita al Museu Episcopal de Vic. Conèixer, aprendre i interpretar l’art medieval i
relacionar-lo amb la Bíblia (Nou Testament).
Participació en una gimcana de matemàtiques conjuntament amb altres escoles
de la comarca d’Osona.
Participació al concurs literari Relat Breu (en català i en castellà) que inclou una
visita a la fàbrica Coca-cola.
Sortida de Ciències Socials sobre els bandolers, a Viladrau.
Sortides al tram adoptat de riu des de l’àrea de Ciències.
Sortida lúdicoesportiva de final de curs.
TREBALL PER PROJECTES
Participació en el projecte «Paisatges amb ànima», d’art, conjuntament amb la
Universitat de Vic, que inclou una visita a l’MNAC o al MACBA al llarg del primer
trimestre.
Participació al concurs «Protagonista Jove». Lectura i puntuació de quatre novetats
literàries per al concurs.
CONVIVÈNCIES
Dues jornades en un alberg o casa de colònies per treballar l’objectiu educatiu.
MATÈRIA DE SÍNTESI
Treballarem el tema de conviure amb l’entorn. Visita a la depuradora, a la planta
de triatge i a la deixalleria de Vic.
Estada lingüística a Londres.
TERCER DE SECUNDÀRIA
DES DE LES MATÈRIES COMUNES
Cinema espiritual. Treballar els valors de superació personal, perseverança,
autoestima, etc.
Visita a la catedral i a una església de la ciutat de Vic amb la finalitat de conèixer
passatges de la vida de Jesús i el patrimoni religiós de la ciutat.
Visita al Parlament de Catalunya per conèixer l’organització política del país.
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Assistència a un judici de faltes als jutjats de Vic per conèixer el funcionament
del sistema judicial.
Obra de teatre en anglès. Després de treballar a classe la comprensió lectora i el
vocabulari, es tracta de treballar la comprensió oral de la llengua anglesa.
Organització de dues conferències a l’escola, una de sexualitat i l’altra de
primers auxilis.
Participació a les proves Cangur de matemàtiques, organitzades per la Societat
Catalana de Matemàtiques.
Participació al concurs Picalletres, de 9TV.
Participació en diversos premis de narrativa (Sambori…).
Assistència a l’audició d’un juglar en llengua castellana.
Sortides per celebrar conjuntament les festes tradicionals de la Castanyada i el
Dijous Llarder. Caminada a la Guixa i passeig per Gurri.
DES DE LES MATÈRIES OPTATIVES
Sortida a Colliure des de l’àrea de Francès, amb l’objectiu de tenir un contacte
directe amb la llengua francesa i la seva cultura.
Participació en una activitat sobre emprenedoria a La Caixa, a Barcelona, des de la
matèria d’Emprenedoria.
CONVIVÈNCIES
Realització de dues jornades de convivències per treballar els aspectes de relació
de grup i l’objectiu educatiu propi del curs.
QUART DE SECUNDÀRIA
DES DE LES MATÈRIES COMUNES
Visita guiada a les ruïnes d’Empúries.
Cinema espiritual per treballar els valors de les relacions interpersonals.
Xerrada sobre orientació acadèmica «Jove, fes créixer el teu futur!», a càrrec de
l’Ajuntament de Vic.
Assistència a l’obra Road Show sobre la prevenció de riscos en la conducció.
Visita al Museu d’Història de Catalunya.
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Obra de teatre en anglès. Treball previ a classe de comprensió lectora i vocabulari.
Recital de poesia espanyola a càrrec del juglar Emiliano Valdeolivas.
DES DE LES MATÈRIES OPTATIVES
Conferència a la UVic sobre la taula periòdica, a càrrec de Pilar González, en el
marc de les Tertúlies de Literatura Científica (TLC), per als alumnes de l’itinerari de
Ciències.
Visita al Cosmocaixa i realització dels tallers «La pressió atmosférica» i «La vacuna
del VIH», per als alumnes de l’itinerari de Ciències.
Visita a la Barcelona romana, per als alumnes de l’itinerari d’Humanitats.
Tallers d’ecologia al Museu Industrial del Ter, per als alumnes de l’itinerari de Ciències.
Visita a la vil·la romana de la Garriga, per als alumnes de l’itinerari d’Humanitats.
Visita a la Catalunya Nord des de l’àrea de francés, amb l’objectiu de tenir un primer contacte amb la llengua francesa i la seva cultura.
Visita al Zoològic de Barcelona per realitzar activitats de dibuix i narrativa.
Visita al Museu Verdaguer de Folgueroles i ruta verdagueriana des de la matèria
de Literatura Catalana.
CONVIVÈNCIES
Primera jornada: caminada de Vidrà a Bellmunt.
Segona jornada: visita guiada a la Sagrada Família i assistència a una obra de teatre al TNC.
Pujada del pessebre a un cim emblemàtic de la comarca.
BATXILLERAT
PRIMER DE BATXILLERAT
Sortida d’inici de curs a l’Estartit amb l’objectiu de viure una jornada de convivència
i relació entre alumnes i professors.
Assistència a una representació teatral en anglès.
Participació a la Setmana de Cinema Espiritual per treballar valors com l’autoestima
i la superació personal.
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Assistència a un recital de poesía española a càrrec d’Emiliano Valdeolivas.
Visita a tres empreses: Bon Preu Supermercats, Llet Pascual i Laboratori
d’emprenedoria, al CaixaForum, per tal de conèixer l’origen, l’evolució, el procés
productiu i l’organització interna d’algunes empreses importants (matèria
d’Organització d’Empresa).
Visita a la colònia industrial de Borgonyà per conèixer aquest tipus d’organització
industrial (Història del món Contemporani).
Participació a les Tertúlies de Literatura Científica que organitza la Universitat de Vic.
Participació a la Setmana de la Ciència de la Universitat de Vic (àrea
d’Experimentals).
Crèdit interdisciplinari.
Curs de Socorrisme (Piscina).
Conferència lligada a l’objectiu de curs.
Convivències al Molí de la Riera per treballar aspectes de l’opció preferent.
SEGON DE BATXILLERAT
Sortida d’inici de curs a l’Estartit amb l’objectiu de viure una jornada de convivència
i relació entre alumnes i professors.
Visita a la Universitat Autònoma de Barcelona.
Visita a la Universitat Pompeu Fabra i a la Universitat Politècnica de Catalunya.
Participació a la Setmana Cinema Espiritual per treballar valors com l’autoestima i
la superació personal.
Visita a l’EDAR (CTMA).
Visita a l’abocador d’Orís (CTMA).
Visita al MEV(Història de l’Art).
Visita al MIT (Història, per tal de treballar el tema de la industrialització i les
fàbriques de riu).
Visita a OFIM (Organisme Autònom de Fires i Mercats).
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Participació a la Setmana de la Ciència. Universitat de Vic (àrea d’experimentals).
Participació a les Tertúlies de Literatura Científica que organitza la Universitat de Vic.
Conferència lligada a l’objectiu de curs.
Convivències a Gombrèn.

49

PLA ANUAL 2013/2014

8. PARES I MARES DELEGATS DE CURS
INFANTIL

ANY D’ELECCIÓ

P3 A

Sra. Marta Vila i Sra. Laura Bordallo

2013-2014

P3 B

Sra. Elena Guasch

2013-2014

P3 C

Sra. Gemma Marco

2013-2014

P4 A

Sra. Imma Vila i Sra. Sílvia Grabolosa

2012-2013

P4 B

Sra. Núria Costa i Sra. Ivana Molina

2012-2013

P4 C

Sra. Ariadna Oliver i Sra. Alba Orriols

2012-2013

P5 A

Sr. Jordi Seguranyes i Sra. Núria Serrabasa

2013-2014

P5 B

Sra. Montse Vila i Sra. Anna Castells

2013-2014

P5 C

Sra. Ruth Paños i Sra. Maria del Mar Fernàndez

2013-2014

1A

Sr. Miquel Dinarés i Sr. Òscar Napoleón

2012-2013

1B

Sra. M. Carme Marín i Sra. Esperança Galcerà

2012-2013

1C

Sr. Joan Carles Santamaria

2012-2013

2A

Sra. M. Dolors Salvans i Sra. Mónica Valdés

2013-2014

2B

Sra. Anna Fàbregas i Sra. Susana Sánchez

2013-2014

3A

Sra. Cristina Castells i Sra. Montse Vila

2012-2013

3B

Sra. Marta Rifà i Sra. Dolors Sanyé

2012-2013

4A

Sra. Núria Comarriu i Sra. Pilar Sala

2013-2014

4B

Sra. Assumpta Casellas i Sra. Laura Mayoral

2013-2014

5A

Sra. M Rosa Massaguer i Sra. Pilar Canellas

2012-2013

5B

Sra. Lidia Arbós i Sra. M. Roser Armengou

2012-2013

PRIMÀRIA
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6A

Sra. Elena Vilella i Sra. Jacqueline Garreta

2013-2014

6B

Sra. Margarida Barfull i Sra. Anna Ordeig

2013-2014

1A

Sra. Marta Bou i Sra. Trini Serra

2013-2014

1B

Sra. Yolanda Rodríguez i Sra. Montse Ferrer

2012-2013

1C

Sra. Marta Anfruns i Sr. Carles Balcells

2013-2014

2A

Sra. Montse Codinach i Sra. Jaqueline Garreta

2013-2014

2B

Sra. Elisabet Lience i Sra. Núria Masoliver

2013-2014

2C

Sra. Maria Sala i Sra. Anna Puigdollers

2013-2014

2D

Sr. Jaume Barfull i Sra. Imma Rius

2013-2014

3A

Sra. Núria Medina i Sra. Montse Ricart

2012-2103

3B

Sr. Jordi Cassany i Sra. Margarita Major

2012-2013

3C

Sr. Ricardo Rodríguez

2012-2013

4A

Srs. Font Coll

2013-2014

4B

Sra. Montserrat Collell i Sra. Paqui Sevilla

2013-2014

4C

Sr. Jordi Molera

2012-2013

1A

Sra. Núria Romeu Bardolet

2013-2014

1B

Sra. Angi Povedano

2013-2014

1C

Sra. Assumpta Ereñas

2013-2014

2A

Srs. Compte Roca

2012-2013

2B

Sra. Pietat Hernández i Sra. Laura Jiménez

2012-2013

2C

Sra. Maria Capdevila

2012-2013

SECUNDÀRIA

BATXILLERAT
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9. ALUMNES DELEGATS DE CURS
CURS

ALUMNES DELEGATS

1r A Secundària

Cristina Bosch – Sònia Romeu

1r B Secundària

Nell Aguilar- Xavier Roura

1r C Secundària

Èric Estrella – Carla Balcells

2n A Secundària

Adriana Garcia – Oriol Roch

2n B Secundària

Marina Ruiz – Berta Serracanta

2n C Secundària

Arnau Molas - Laia Verdaguer

2n D Secundària

Maria Pagés – Judit Bové

3r A Secundària

Rut Vilarrasa – Ivo Balcells

3r B Secundària

Enric Aguilar – Laia Homs

3r C Secundària

Alba Mataró – Àlex García

4t A Secundària

Jordi Bosch – Paula Molas

4t B Secundària

Bruna Litian Novellas – Gil Puig

4t C Secundària

Anna Caralt – Maria López

1r A Batxillerat

Amin El-Jarroudi - Núria Hom

1r B Batxillerat

Francesc Díaz - Marc Espinosa

1r C Batxillerat

Núria Comerma - Pere López

2n A Batxillerat

Fèlix Vilardell - Sandra Verdaguer

2n B Batxillerat

Eloi Franquesa - Jordi Arrabal

2n C Batxillerat

Irene Segalés - Jordi Pallarès
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10. CALENDARI ESCOLAR
1 de novembre

Tots Sants

6 desembre

Constitució

21 desembre al 7 de gener (inclosos)

Vacances de Nadal

12 d’abril al 21 d’abril (inclosos)

Setmana Santa

1 maig

Festa del Treball

9 de juny

Festa local

Festes de lliure elecció, d’acord amb el Consell Escolar Municipal de Vic
4 de novembre

Dilluns posterior a Tots Sants

3 de març

Dilluns posterior al Carnaval

2 de maig

Pont de la Festa del Treball

Distribució trimestral
1r trimestre: del 12 de setembre de 2013 al 5 de desembre de 2013
2n trimestre: del 9 de desembre de 2013 al 14 de març de 2014
3r trimestre: del 17 de març al 20 de juny de 2014
Matèria de síntesi a secundària: del 13 al 19 de juny de 2014
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Blocs d’escola

Educar avui

Meteoescorial

Desplegable

Escola Verda

El Cuc

Psicopedagogia

Menjador
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dissabte 26 d’octubre de 13

www.escorialvic.cat

escorialvic@vedruna.org

