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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 activitats que el claustre de professors de l’escola, des dels 

0 fins als 18 anys, ha planificat de forma concreta per al curs escolar 2017-

2018.  

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 activitats i uns projectes determinats. 

El Pla Anual d’aquest curs reflecteix en alguns casos la continui ̈tat de 

projectes i aspectes educatius nascuts en els cursos anteriors. Mentre que 

en d’altres casos presenta propostes 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 consecució dels objectius marcats. 

Així mateix, el Pla Anual de l’escola presenta altres aspectes clau de 

l’organització escolar com són l’organigrama organitzatiu, 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. Se n’edita un petit tríptic 

informatiu amb l’ànim de facilitar-ne la lectura i la consulta posterior. 

 

Equip de Direcció de l’Escorial, octubre de 2017  



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, com a escola 

cristiana oberta i plural. Una de les eines organitzatives per aconseguir 

aquest objectiu és el de disposar d’un equip, anomenat 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, «Comunico a la societat», 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 Secundària i a Batxillerat, sempre és en la primera hora 

de classe. El «Bon dia» exigeix una 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/). Podeu consultar diàriament les 

propostes elaborades per a les tres etapes: Infantil, Primària i Secundària-

Batxillerat. De forma habitual les propostes inclouen: 

o Una frase o un conte curt. 

o Un vídeo o una cançó. 

o Un fragment de l’Evangeli o d’un text amb sentit transcendent.  



o La lectura simbòlica d’una imatge o una fotografia. 

o Una proposta de relaxació o una dinàmica de grup.  

  

• Potenciar a l’escola l’ús de l’oratori amb aquestes tres finalitats: 

o Com un espai per a la interiorització i la relaxació. 

o Com un espai de reflexió. 

o Com un espai que ofereixi calma i ai ̈llament.      

      

• Aportar materials i elements per a les festes i accions del calendari litúrgic 

que animem durant el curs, proporcionant a tota la comunitat educativa 

elements de reflexió sobre el sentit de les principals festes que celebrem a 

l’escola.  

• Habilitar l’espai de l’església de Sant Rafel per a propostes d’exposició i 

activitats relacionades amb el calendari anual de festes i celebracions. 

  



 

 
  



3. OBJECTIU EDUCATIU DE CURS  
 

L’objectiu educatiu de curs és un aspecte propi de les Escoles Vedruna que 

consisteix a escollir un aspecte de valor que volem treballar amb tots els 

alumnes de manera transversal durant el curs. Enguany, l’objectiu segueix 

emmarcat dins d’un de més ampli pensat per ser desenvolupat al llarg de 

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 formes molt diverses, per ser i per desenvolupar-nos.  

La idea de l’expressió «COMUNICO A LA SOCIETAT» vol ajudar els alumnes a 

créixer en LES RELACIONS HUMANES, per poder viure i conviure en societat, 

essent capaços d’explicar els nostres sentiments, comunicar-los i, si cal, 

denunciar allò que creiem que és injust. 

A l’escola, en funció de les edats de cada alumne, hem preparat propostes 

de desenvolupament d’aquest objectiu, que concretem en diverses activitats 

al llarg del curs. 

Tot seguit, ho desglossem.  

  



3.1. Llar 
 

A la Llar hem adaptat el lema treballat aquest curs, «Comunico a la 

societat», per tal que sigui més proper als nostres alumnes, amb la següent 

frase:  

 

«Descobrim tots junts» 

 

Per als infants d’aquesta edat és fonamental trobar a la Llar diferents espais 

d’aprenentatge que els generin oportunitats d’experimentar, descobrir, 

relacionar-se amb els altres i adquirir coneixements mitjançant els materials 

i els espais que els oferim. 

Per això, des de la Llar, les mestres centrem la nostra mirada cap a l’infant, 

creant espais on se sentin escoltats i respectats, relacionant-nos amb ells de 

forma afectiva (amb petons, abraçades...) i de forma verbal, afavorint 

d’aquesta manera la comunicació. 

De forma quotidiana volem animar els infants a relacionar-se entre ells i a 

conèixer el seu entorn per tal d’assolir seguretat i confiança en ells mateixos 

i en els altres.  

 

OBJECTIUS QUE ENS PROPOSEM 

• Afavorir l’autonomia i la capacitat d’organització dels infants. 

• Progressar en l’adquisició d’un criteri propi. 

• Crear espais per tal que tots els infants tinguin les mateixes oportunitats 

de manipular els diferents materials disponibles. 

• Atendre cada infant respectant els seus interessos i els diferents ritmes 

d’aprenentatge. 

 

  



ACTIVITATS QUE PROPOSEM PER ACONSEGUIR-HO 

• Projecte d’espais oberts, tant a P1 com a P2. 

• La setmana del protagonista (P2) 

• Els meus companys i jo (P1) 

• La biblioteca de les emocions (P2) 

• Emociona’t (P1) 

 

 

3.2. Educació Infantil 
 

Tenint en compte el lema que es treballa en aquest curs, «Comunico a la 

societat», des d’Infantil l’hem adaptat perquè els nostres alumnes se’l sentin 

propi i significatiu amb la frase: 

 

«Parlem-ne entre tots» 

 

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 pròpies 

aptituds i els propis límits l’ajuda a desenvolupar-se amb més autonomia i 

seguretat. D’altra banda, això li permet relacionar-se amb els altres i 

adquirir competències i habilitats socials que li serviran per la vida. 

Des de l’escola i des de casa, cal que els ajudem a descobrir i a potenciar les 

relacions amb les persones, per tal que siguin capaços de conèixer-se a si 

mateixos i relacionar-se amb els altres. D’aquesta manera podran anar 

descobrint i establint relacions més obertes i més 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, fomentant la bona 

resolució de conflictes i ajudant a teixir les seves relacions socials. 



En relació amb les intel·ligències múltiples de Howard Gardner, dues d’elles 

fan referència a la interpersonal i la intrapersonal, que ocupen una part 

rellevant del nostre objectiu de curs.  

El nostre repte és que en tot moment, ja sigui en el joc lliure o en moments 

de treball, els nens i les nenes puguin conèixer els altres i relacionar-s’hi. 

Aquesta comunicació amb els altres facilita el seu benestar emocional, 

desenvolupant l’assertivitat i el seu paper en la societat. 

El treball cooperatiu, les activitats en grup, el joc, les sortides, l’esbarjo... 

són activitats que tenen com a objectiu potenciar aquestes competències 

comunicatives i la bona entesa entre ells.  

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 l’educador/a serà clau en aquest procés. 

 

OBJECTIUS QUE ENS PROPOSEM     

• Assolir el grau d’afectivitat i desenvolupament emocional corresponent al 

seu moment maduratiu. 

• Aprendre a actuar d’una manera autònoma. 

• Establir la base de les habilitats socials i comunicatives.  

• 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 comunicació i el diàleg. 

• Treball dels valors amb la DUNA. 

• Contes per tal de fomentar el diàleg.  

• Afavorir la relaxació per tal de millorar el fet de comunicar-se 

correctament amb els altres. 

 



3.3. Educació Primària  
 

Cicle Inicial 

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

 

«Vull explicar» 

 

El lema «Vull explicar» ens ha de permetre en primer lloc conèixer el que 

passa al nostre entorn. A continuació, saber-ho comunicar i compartir de 

manera activa, amb empatia i amb esperit crític. 

Treballarem tenint en compte les pròpies emocions i sentiments amb 

coherència i respecte vers els altres. 

 

OBJECTIUS QUE ENS PROPOSEM 

• Potenciar l’esperit crític i actiu dels temes d’actualitat parlats. 

• Aprendre a interessar-se pel que passa a la societat i saber-ho explicar. 

• Desvetllar l’interès per saber què passa al món i compartir-ho. 

• Conèixer les vies de comunicació que existeixen per entendre la societat. 

Xarxes socials. 

• Prendre consciència de l’objectiu educatiu. 

 

ACTIVITATS QUE PROPOSEM PER ACONSEGUIR-HO 

• Debats a l’aula entorn del que passa a la societat. 

• Explicar a la resta de companys una notícia d’actualitat. 

• Elaborar per cursos un racó de notícies al passadís. 

• Activitat amb el títol «Fem de periodistes» on buscaran notícies de l’escola 

i les compartiran. 

• Elaborar un mural amb el lema «Vull explicar». 

 



Cicle Mitjà 

Per treballar l’objectiu educatiu d’aquest curs partim de les paraules de 

Carles Capdevila: 

 

«Diguem-nos coses boniques» 

 

Sovint estar bé amb tu mateix implica estar bé amb els altres. Per això és 

molt important fomentar actituds com la solidaritat, el respecte, l’empatia, la 

resiliència... Si ets capaç de dir coses boniques crearàs un entorn positiu que 

afavorirà la relació amb els altres. 

Tal com diu el coach Tony Robbins: «Per comunicar-se de manera efectiva, 

hem d’adonar-nos que tots som diferents en la forma com percebem el món 

i hem d’usar aquest coneixement com a guia per a la nostra comunicació 

amb els altres». 

Prenent consciència d’aquestes actituds i fomentant-les ajudarem a construir 

un món millor.  

 

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. 

• Ser conscient que les paraules poden ferir. 

• Comunicar les qualitats de les persones que ens envolten. 

• 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 ENS PROPOSEM PER ACONSEGUIR-HO 

• Treball de reflexió aprofitant el moment del «Bon Dia», partint de textos 

de diferents tipologies 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. 

• Visionar la pel·lícula WALL·E 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 

comportament i de joc. 

 

Cicle Superior 

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

 

«Comunico a la societat» 

 

Tancant el trienni en què hem treballat la importància de la comunicació, 

tant amb un mateix com amb els altres, en aquest curs volem centrar-nos 

en la comunicació amb la societat: la importància del diàleg amb tots els que 

ens envolten, la valoració del fet de compartir i ser crític. 

Aquest curs, amb el lema «Comunico a la societat», ens proposem fer 

entendre als nostres alumnes que la comunicació és un procés social 

indispensable per a la realització de la persona. 

 

OBJECTIUS QUE ENS PROPOSEM 

• Treballar la importància de la paciència i de saber escoltar. 

• Valorar les opinions dels companys i companyes. 

• Respectar el que opinen els altres. 



• Ser crític sense voler imposar les pròpies idees. 

• Prendre consciència del que ens envolta. 

• Ser conscient que vivim en societat i de la necessitat de respectar-la. 

 

ACTIVITATS QUE ENS PROPOSEM PER ACONSEGUIR-HO 

• Treballar a través d’un mural com ens comuniquem amb la societat. 

• Taller d’educació emocional amb els alumnes: activitats per treballar la 

paciència, la resiliència, la responsabilitat i el compromís i l’actitud activa i 

proactiva. 

• Debats, activitats i exercicis diversos a tutoria. 

• Visionar una pel·lícula relacionada amb el tema, comentar-la i fer-ne 

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. 

 

 

3.4. Secundària i Batxillerat 
 

1r de Secundària 

«Comunico a la societat» 

Amb aquest lema es clou un cicle que va començar amb la relació amb un 

mateix i l’autoconeixement, que va continuar amb la comunicació amb els 

que ens envolten i acaba enguany amb la relació entre individu i societat. 

Com a persones immerses en un món cada cop més global, tenim el 

compromís ineludible de fer el possible per al seu desenvolupament en pau i 

amb justícia; el deure de respectar-lo i fer-lo progressar tot pensant també 

en les generacions futures. És a partir d’aquí que estarem en condicions de 

parlar de drets.  

«Comunico a la societat» fa referència, doncs, a la voluntat de treballar uns 

valors que considerem universals i fer-los arribar arreu, i alhora conèixer i 



saber escoltar dels altres els diferents valors, creences, sensibilitats, raons... 

i treballar tots plegats en favor del bé comú. 

 

COM HO TREBALLAREM? 

Ens cal conèixer, tan bé com sigui possible, manifestacions culturals, 

creences, situacions socials i polítiques d’arreu del món, i fer un esforç per 

entendre’n l’origen i les raons que han portat a la seva existència; és 

d’aquesta manera que tots podrem entendre’ns millor i treballar junts per 

construir una societat millor. Per això es donarà molta importància 

primerament a les ciències socials, l’educació en valors, les tutories, el «Bon 

dia», les convivències i les celebracions, i alhora voldrem transmetre la idea 

que allò après des de l’àmbit de les humanitats ha de poder-se aplicar en 

tots els camps del coneixement i de la nostra vida com a ciutadans del món. 

 

2n de Secundària 

«Comunico a la societat» 

 

COM HO TREBALLAREM? 

Partint d’aquesta frase, ens proposem fer activitats que facin veure als 

alumnes la necessitat d’establir una bona comunicació amb els diferents 

grups de persones amb els quals es relacionen, com poden ser: l’aula, el pati 

de l’escola, la família, agrupacions de lleure, el poble, el país… 

Ens proposem fer veure als alumnes que aquesta bona comunicació els 

portarà a una societat més justa i més democràtica i generarà una millor 

relació amb els altres, alhora que els permetrà créixer com a persones. 

 

  



ACTIVITATS QUE ENS 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 realitzaran tres 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 realitzaran al llarg del curs relacionades amb els 

aprenentatges. 

 

 

3r de Secundària  

L’objectiu d’aquest any a partir de la frase «Comunico a la societat» és fer 

conscients els nois i noies de la importància de la comunicació com a procés 

social, indispensable per a la convivència humana i la plena realització de la 

persona. Quan ens comuniquem mostrem com som, què pensem i com ens 

vam presentar. La comunicació implica diàleg, comptar amb l’altre. Alhora, 

implica la capacitat de saber escoltar, de captar i de ser sensible. 

 

OBJECTIUS QUE ENS PROPOSEM 

• Fer adonar als alumnes de la importància que té aprendre a comunicar-se 

correctament.  

• Reflexionar sobre les repercussions que pot tenir una mala comunicació. 

• Desenvolupar el sentit crític a l’hora de rebre la informació. 

• Donar a conèixer als alumnes les diferents formes de comunicació. 

 

ACTIVITATS QUE ENS 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 desenvolupar l’empatia i 

l’escolta; necessitem descobrir les nostres emocions per ser capaços de 

compartir-les i projectar-nos junts cap als altres i fer-ho amb seguretat, 

fonamentalment a través de les xarxes socials i de les noves tecnologies. 

• Participar a les convivències. És una sortida que permet realitzar activitats 

fora de l’aula pensades per afavorir l’autoconeixement i millorar la relació 

amb els altres. 

• Participar en l’activitat de cinema espiritual. 

• Convidar els alumnes a fer ús del remodelat espai de l’oratori i de 

l’església de Sant Rafael que ofereixen la possibilitat de trencar una mica 

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

• Decoració de l’aula amb frases cèlebres de grans pensadors i 

comunicadors. 

 

4t de Secundària 

 

OBJECTIUS QUE ENS PROPOSEM 

• Fer adonar als alumnes de la importància que té aprendre a comunicar-se 

correctament. 

• Reflexionar sobre les repercussions que pot tenir una mala comunicació. 

• Desenvolupar el sentit crític a l’hora de rebre la informació. 

• Donar a conèixer als alumnes les diferents formes de comunicació. 

 

ACTIVITATS QUE ENS PROPOSEM PER ACONSEGUIR-HO 

• Reflexió del «Bon dia» que es fa cada matí durant tot el curs. 

• Sessions de tutoria grupals amb dinàmiques específiques per treballar-les. 

• Sessions de tutoria individual. 

• Jornades de convivències. 

• Cinema espiritual. 



• Decoració de l’aula amb frases cèlebres de grans pensadors i 

comunicadors.  

 

1r de Batxillerat 

 

OBJECTIUS QUE ENS PROPOSEM 

• Fer adonar als alumnes que vivim en societat i no som éssers aïllats, 

necessitem comunicar-nos amb els altres membres de la nostra societat. 

• Ser responsables i corresponsables amb la nostra societat.  

• Ajudar els alumnes a fer una reflexió sobre el bé públic i les obligacions i 

responsabilitats que hi tenim.  

• Treballar la resiliència per poder afrontar situacions traumàtiques i 

negatives que hagin viscut els alumnes. Les persones amb més resiliència 

suporten millor la pressió i mantenen més l’equilibri emocional davant de 

les situacions d’estrès. En definitiva, tenen més autocontrol, la qual cosa 

suposa més facilitat per afrontar reptes. 

• Fomentar l’esperit crític davant d’opinions, fets i situacions del nostre dia 

a dia. 

• Ajudar els alumnes a tenir cura de les seves comunicacions amb la 

societat, especialment a través de les xarxes socials i de la imatge que hi 

donen d’ells mateixos. Quines relacions s’estableixen entre ells a partir 

d’aquestes xarxes. 

 

ACTIVITATS QUE ENS PROPOSEM PER ACONSEGUIR-HO 

• Sortida d’inici de curs. 

• Convivències. 

• Reflexions del «Bon dia». 

• Diferents activitats des de l’àrea de cultura religiosa. 

• Tutories individuals. 

• Reflexió des de les diferents matèries. 



• Xerrada sobre la comunicació amb la societat a càrrec d’un especialista. 

• Treball sobre el capítol «Caer en picado» de la sèrie Black Mirror. 

 

2n de Batxillerat 

 

OBJECTIUS QUE ENS PROPOSEM 

• Tenir espais per escoltar, ser escoltats, comunicar-nos amb els altres i 

posicionar-nos davant la realitat. 

• Aprendre a treballar la comunicació verbal i no verbal per tal de prendre 

consciència que la nostra manera de fer afecta els qui tenim al voltant. 

Per tant, considerem fonamental potenciar la confiança, el respecte i 

l’empatia. 

• 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’habilitats comunicatives ben assolides. Entendre que el diàleg i 

el contrast d’opinions són enriquidors per a la persona i per a la societat. 

• Descobrir que és a través de la comunicació verbal i no verbal que 

s’expressen i es reben vincles emocionals que fan créixer la persona i que 

la preparen per fer front a les necessitats de la societat actual, que és 

plural i diversa. 

 

ACTIVITATS QUE ENS PROPOSEM PER ACONSEGUIR-HO 

• Xerrada inicial d’algun expert que doni una visió profunda i oberta sobre el 

moment social que estem vivint. 

• 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. 

• Celebració del Nadal. Representació dels Pastorets per a les etapes 

d’Infantil i Primer Cicle de Primària. 

• Participació a la setmana de cinema espiritual. 

 

  



4. OBJECTIUS GENERALS DE L’ESCOLA 
 

4.1. Transversalitat i competències 
 

Un dels objectius que ens proposem per a aquest curs 2017-2018 és el 

d’avançar cap l’aplicació de l’aula de la transversalitat i de les competències. 

Entenem que el concepte de la transversalitat ha d’ajudar els alumnes a 

establir el màxim de lligams i de relacions entre àrees, matèries i àmbits de 

coneixement. A la vegada, volem enfocar l’ensenyament cap al seu sentit 

competencial. Recordem el concepte de COMPETÈNCIA:  

Una competència la podríem definir com una capacitat per resoldre 
problemes complexos utilitzant coneixements, habilitats i actituds. Problemes 
de la vida real, quotidians. Respecte dels altres tipus d’aprenentatges, la 
competència posa l’èmfasi en l’habilitat i, per tant, és una dimensió 
pràctica, aplicativa. Per dir-ho d’alguna manera, una persona competent és 
aquella que és capaç de resoldre els problemes que corresponen al seu 
àmbit. Com que actualment ens trobem amb una realitat cada cop més 
complexa, una competència no és una simple habilitat per fer coses sinó per 
resoldre problemes, és a dir, tenir coneixements per comprendre, tenir 
capacitat de resolució per actuar i tenir actitud de compromís.  

(J. Sarramona, 2007) 

 

No només aprenem fent, sinó que aprenem pensant sobre el que hem fet. 

(Seymour Papert, educador, científic i matemàtic. 1928-2016) 

 

S’entén per competència bàsica la capacitat d’una persona de resoldre 
problemes reals en contextos diversos integrant coneixements, habilitats 
pràctiques, actituds i altres components socials i de comportament que es 
mobilitzen conjuntament per assolir una acció eficaç i satisfactòria.  

(Decret, 119/2015 de 23 de juny) 

      

L’aprenentatge autèntic és un enfocament pedagògic que permet als 
estudiants explorar, discutir i construir conceptes i relacions de manera 
significativa, en contextos que impliquen situacions problematitzades del món 
real i projectes que són rellevants per a l’alumne. 

(M. Suzanne Donovan, John D. Bransford i James W. Pellegrino, pedagogs, 1999) 

  



Per dur a terme aquest objectiu d’escola ens proposem: 

 

• Afavorir, sempre que sigui possible, el màxim d’hores del mestre-tutor 

amb els seus alumnes. 

• Realitzar una formació específica per etapes que inclogui el coneixement, 

la comprensió i el debat sobre COM PROGRAMAR PER COMPETÈNCIES. 

• Aplicar a l’Educació Infantil i a Primària el nou Decret d’avaluació, tenint 

present l’eina de programació de Clik.edu. 

• Reflexionar a Secundària i a Batxillerat sobre la mateixa qüestió. 

• Compartir bones pràctiques en la línia de la transversalitat i de l’aplicació 

de les competències, fent-ne difusió a partir d’aquest blog de l’escola: 

<https://bonespractiquesblog.wordpress.com/> 

 

 

4.2. Estudis de Formació Professional 
 

Per al curs 2017-2018 ens hem proposat valorar la possibilitat d’oferir Cicles 

Formatius a l’escola. Amb aquesta intenció, després de rebre 

l’assessorament del Departament d’Ensenyament, s’ha acordat crear una 

Comissió d’estudi. La intenció és estudiar la possibilitat d’implementar Cicles 

Formatius que puguin tenir una demanda social i que l’escola tingui les 

condicions per oferir-los.  

 

S’ha elaborat el següent calendari de treball: 

• 1r trimestre. Estudi de possibles Cicles. Inclou entrevistes amb empreses i 

especialistes. 

• Desembre: Presa de decisions dels Cicles a oferir i inici de la sol·licitud 

administrativa.  

• Gener-febrer: difusió de la nova oferta educativa. 

 



S’anirà informant al llarg del curs dels passos que es realitzin.  

La Comissió de treball està integrada per dos patrons de la Fundació (Antoni 

Serrat i Jordi Espona), la direcció de Secundària (Eulàlia Ylla-Català i Joan 

Mercader) i persones diverses que ens poden aportar coneixements de la 

realitat dels estudis professionals a la comarca. De manera permanent, hi ha 

Josep Molas (a qui se li ha encarregat la coordinació) i Anna Rufí (Tècnica del 

Consell Comarcal). La Comissió inclou la persona responsable de la Gestió 

econòmica de l’escola (Mireia Riera). La presidència està a càrrec del 

director, Ramon Rial. 

 

 

4.3. Patis com a espais educatius 
 

Un dels temes que ens hem proposat, d’acord amb l’AMPA, és la millora dels 

espais de pati de la Llar i de l’escola. Després de fer unes primeres 

actuacions a l’estiu, ens proposem seguir millorant aquests espais, amb la 

intenció que cada vegada esdevinguin més amables per als alumnes. 

Una comissió, integrada per mestres, pares i mares i direcció, anirà fent 

actuacions, de manera que la millora sigui continuada al llarg del curs. 

Algunes idees que han sorgit són: 

• Bancs i espais per seure. 

• Increment d’elements fixos de joc. 

• Recerca d’ombres. 

• Espais que tinguin un ús per a més d’una etapa educativa.  

 

 

  



4.4. Associació d’Antics Alumnes. Procés de creació 
 

Des de l’escola, ens proposem: 

1. Crear una Associació d’Antics Alumnes. Això significa tenir una bona 

«organització». Estem estudiant models d’associacions que puguin ser 

paral·lels.  

2. Crear una pàgina web adreçada específicament al tema i enllaçada a la 

web de l’escola. D’entrada, diem que aquest espai web hauria de tenir 

dos espais: 

 

a) Un espai obert i públic. 

b) Un espai tancat, on podrà accedir-hi qui sigui membre de l’Associació. 

En l’espai tancat, la idea seria posar-hi, per cursos, totes les llistes 

d’alumnes que té l’escola des de l’any 1939. Això facilitaria la 

consulta als antics alumnes i alleugereix tasques de Secretaria. La 

feina d’escanejar totes les llistes està pràcticament acabada. 

  

3. En el web, cal veure si en l’espai obert o tancat (o en ambdós), hi ha 

d’haver un recull fotogràfic important organitzat per temes. Estem fent la 

llista de temes: 

 

a) Grups classe 

b) Convivències 

c) Jocs Olímpics 

d) Espais 

e) Sortides i viatges 

f) Mestres i professors 

g) Jocs Florals 

h) Festes d’escola 

 



La idea és fer una etiqueta per a cada fotografia de manera que una 

fotografia pugui estar situada en més d’un espai, si és necessari. 

Actualment s’està escanejant tot l’arxiu fotogràfic. 

 

4. Possibles activitats a realitzar:  

 

a) Editar un butlletí digital periòdic (tres cop a l’any) que contingui 

temes diversos: fotografia històrica comentada, activitats properes de 

l’escola que puguin ser d’interès, articles d’antics alumnes, 

entrevistes... 

b) Convocar una trobada anual, procurant que allò que s’hi ofereixi 

tingui sempre el protagonisme d’antics alumnes: una conferència, un 

concert musical... 

c) Per captar antics alumnes ha de ser imprescindible l’ús de les xarxes 

socials. Hem detectat que molts antics alumnes ens segueixen al 

Twitter (l’escola té 1.788 seguidors en l’actualitat). 

d) Els Estatuts de l’Associació han de permetre que un antic alumne 

pugui ser padrí d’un alumne actual i el pugui ajudar a cobrir el cost 

de l’escolarització. 

e) També es valora que ser soci de l’Associació impliqui tenir un carnet 

que afavoreixi un descompte especial en llocs i espais que s’acordi. 

f) Volem tenir molt presents els antics professors dels alumnes (en actiu 

o jubilats). Som conscients que als antics alumnes els fa il·lusió 

trobar-se no només entre companys, sinó també amb antics mestres.  

g) Han de poder esdevenir socis tots els alumnes que acaben el 

Batxillerat, sense quota durant els primers cinc anys (perquè 

entenem que estan estudiant). 

h) És important que tot i crear una associació independent de l’escola, la 

direcció de l’escola estigui sempre present en l’Associació. 

 



A dia d’avui, hem constituït una Comissió de Mestres de l’escola per tirar 

endavant la proposta. Ho hem posat com a objectiu de curs i ho hem 

anunciat a les reunions de pares (molts d’ells, antics alumnes).  

 

  



5. SEGUIMENT ACADÈMIC 
 

5.1. Competències a Primària 
 

ÀMBIT LINGÜÍSTIC 

OBJECTIUS ACTUACIONS 
PREVISTES RESPONSABLES INDICADORS 

Llengua catalana Llengua catalana Llengua catalana Llengua catalana 

- Aconseguir millorar 
els resultats de català 
de les proves de 
competències bàsiques 
de 6è en la banda 
baixa i mitjana-baixa 
en relació amb el curs 
2016-2017, rebaixant-
lo a menys del 28 %. 

- Aconseguir millorar el 
nivell de lectura i de 
comprensió lectora de 
tots els alumnes amb 
el treball de Pacbal. 

- Fer pla de xoc amb 
alumnes de Cicle Mitjà 
que hagin de millorar 
la lectura i la 
comprensió, establint 
la base dels resultats 
del projecte Pacbal del 
curs anterior.  

- Millorar les proves de 
fluïdesa lectora i de 
comprensió de tots els 
alumnes. 

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

- Passar proves a 5è i 
a 6è de competències 
bàsiques de cursos 
anteriors i fer-ne una 
correcció conjunta. 

- Participació a 
l’Atrapallibres i al 
Concurs de lectura en 
veu alta. 

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

- Fer mitja hora de 
lectura diària. 

- Participació activa en 
el seguiment dels 
materials de llengua 
editats per la Fundació 
Privada Educativa 
Vedruna-Barcelona. 

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

- Ús dels diaris 
literaris. 

- Ús de la plataforma 
Xim i Xesca. 

- Tallers de lectura. 

- Passar proves a 3r 
d’avaluació diagnòstica 
de cursos anteriors. 

- Passar proves ACL i 
de velocitat lectora. 

- Posar en pràctica els 

- Tots els mestres. 

- Grup Impuls a la 
Lectura: Lourdes 
Molet, Laura Vila i 
Noemí Vila per a 
recomanacions de 
llibres. 

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

- Noemí Vila, Maria del 
Mar Garolera i Arnau 
Cirera, coordinadors 
projecte Pacbal. 

- Que el percentatge 
d’alumnes que tenen 
un nivell baix o un 
nivell mitjà-baix en els 
resultats de 
comprensió lectora de 
català de les proves de 
competències bàsiques 
de 6è sigui més baix 
que en el curs 
anterior; també en 
comprensió lectora i 
expressió escrita. 

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

- Comprovar que s’han 
realitzat el 90 % de les 
actuacions previstes 
en aspectes de 
formació del 
professorat en relació. 

- Comprovar que els 
resultats de les proves 
de comprensió lectora i 
fluïdesa en referència 
al curs anterior sigui 
més alt o es 
mantingui. 

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

- Que el 90 % dels 
alumnes de P5, 1r i 2n 
hagin millorat el seu 
nivell de lectura al 
tercer trimestre 
respecte a les proves 
Pacbal del primer 



materials per a 
Educació Infantil de 
lectoescriptura «La 
volta al món en sis 
contes». 

- Passar 
trimestralment les 
proves Pacbal a P5, 1r 
i 2n. 

- Establir un treball 
diari del Projecte 
Pacbal a Infantil i a CI. 

- Treball a partir 
d’àudios per millorar la 
comprensió oral. 

- Treball d’estratègies 
lectores a partir de les 
TAC. 

- Biblioteca d’aula. 

trimestre. 

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

 

 

OBJECTIUS ACTUACIONS 
PREVISTES RESPONSABLES INDICADORS 

Llengua castellana Llengua castellana Llengua castellana Llengua castellana 

- Aconseguir reduir el 
18 % d’alumnes que 
tenen un nivell baix de 
comprensió lectora en 
castellà de les proves 
de competències 
bàsiques de 6è. 

- Passar proves a 5è i 
6è de competències 
bàsiques i a 3r 
d’avaluació diagnòstica 
de cursos anteriors i 
corregir-les amb tot el 
grup. 

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

- Passar proves a 3r 
d’avaluació diagnòstica 
de cursos anteriors. 

- Treball a partir 
d’àudios per millorar la 
comprensió oral. 

- Biblioteca d’aula. 

- Tots els mestres de 
castellà. 

- Grup Impuls a la 
Lectura: Lourdes 
Molet, Laura Vila i 
Noemí Vila per a 
recomanacions de 
llibres. 

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

Reduir el 40 % 
d’alumnes que tenen 
un nivell baix o un 
nivell mitjà-baix en els 
resultats de 
comprensió lectora de 
llengua castellana de 
les proves de 
competències bàsiques 
de 6è. 

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

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

 

  



 

OBJECTIUS ACTUACIONS 
PREVISTES RESPONSABLES INDICADORS 

Llengua anglesa Llengua anglesa Llengua anglesa Llengua anglesa 

- Aconseguir reduir el 
24 % d’alumnes que 
tenen un nivell baix o 
mitjà-baix de 
comprensió lectora en 
anglès de les proves de 
competències bàsiques 
de 6è. 

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

- Continuar treballant 
fins a 6è de primària 
els materials de «Great 
Explorers», on es 
treballa a fons la 
comprensió lectora, 
fent ús de diferents 
estratègies lectores. 

- Treball amb diferents 
tipus de textos, tant 
pel que fa a la 
llargada, com a la 
tipologia... 

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

- Potenciar l’ús de la 
lectura lúdica anglesa 
a partir de la biblioteca 
d’aula. 

- Tots els mestres 
d’anglès. 

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

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

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

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

 

  



ÀMBIT MATEMÀTIC 

OBJECTIUS ACTUACIONS 
PREVISTES RESPONSABLES INDICADORS 

Matemàtiques Matemàtiques Matemàtiques Matemàtiques 

- Millorar el 
percentatge mitjà-alt i 
alt en les proves de 
competències 
bàsiques. 

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

- Dedicar sessions 
específiques per al 
treball de resolució de 
problemes i lògica 
matemàtica. 

- Passar proves de 
matemàtiques de 
competències bàsiques 
de cursos anteriors per 
preparar-nos-les. Les 
correccions es faran en 
grup. 

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

- Aplicar el treball 
competencial en les 
resolucions de 
problemes. 

- Tots els mestres que 
treballen les 
matemàtiques. 

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

- Millora del 75 % en el 
nivell mitjà-alt i alt en 
les competències 
matemàtiques. 

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

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

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

 

ÀMBIT CONEIXEMENT DEL MEDI 

OBJECTIUS ACTUACIONS 
PREVISTES RESPONSABLES INDICADORS 

Coneixement del 
medi natural 

Coneixement del 
medi natural 

Coneixement del 
medi natural 

Coneixement del 
medi natural 

- Tenir un percentatge 
global d’escola per 
damunt de la mitjana 
de Catalunya en les 
competències bàsiques 
de 6è. 

- Passar proves model 
del Departament de 
competències bàsiques 
de Coneixement de 
medi natural. 

- Potenciar les 
activitats pràctiques a 
l’entorn. 

- Relacionar les sortides 
amb els treballs de 
l’àmbit de medi. 

- Potenciar les 
activitats de pràctiques 
de laboratori i 
científiques. 

- Tots els mestres que 
treballen les àrees de 
coneixement del medi 
natural. 

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

- Tenir el percentatge 
d’aprovats en 
competència de medi 
natural per damunt de 
la mitjana de 
Catalunya. 

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

- Comprovar que s’han 
passat els models de 
proves a 6è de primària 
al 100 %. 

 

 

  



5.2. Competències a Secundària 
 

MATEMÀTICA 

OBJECTIUS ACTUACIONS 
PREVISTES RESPONSABLES INDICADORS 

- Continuar millorant 
els resultats en 
l’apartat d’espai, forma 
i mesura del curs 
passat, tal i com hem 
anat aconseguint en els 
darrers anys, així com 
també els resultats en 
l’apartat d’estadística. 

- Periòdicament, 
realitzar proves de 
competències bàsiques 
de cursos anteriors, 
relacionades amb els 
temes concrets de cada 
moment. (A) 

- Mantenir els assajos 
de proves de 
competències bàsiques, 
un mínim de tres per 
curs, dirigits 
especialment a treballar 
les competències 
bàsiques d’espai, forma 
i mesura i d’estadística. 
(B) 

- Augmentar el treball a 
classe amb exercicis 
per reforçar l’apartat de 
canvis i relacions. (C) 

- Treballar amb grups 
més reduïts a 3r de 
Secundària. 

- Professors de 3r i 4t 
d’ESO. 

- Reduir la suma dels 
percentatges del nivell 
baix i mitjà-baix a un 
valor del 20%. (A) 

- Aconseguir que en 
l’apartat d’espai, forma 
i mesura disminuïm la 
suma dels percentatges 
dels nivells mitjà-baix i 
baix al 50 % i en 
l’apartat d’estadística 
reduir aquesta suma al 
30 %. (B) 

- Augmentar la suma 
dels percentatges dels 
nivells mitjà-alt i alt 
fins al 60 %. (C) 

 

  



CIENTÍFICO-TÈCNICA 

OBJECTIUS ACTUACIONS 
PREVISTES RESPONSABLES INDICADORS 

- Mantenir la mitjana 
de resultats en els 
nivells de Catalunya i 
treballar per millorar-la 
en tots els apartats. 

- Insistir en 
l’enfocament 
competencial de totes 
les activitats amb 
l’objectiu que l’alumne 
sigui capaç de 
relacionar els aspectes 
que es treballen en 
totes les matèries de 
l’àmbit de la ciència i la 
tecnologia. 

1. Mantenir les 
mateixes actuacions 
proposades fins ara 
amb la voluntat de 
millorar els resultats 
globals i que són: (A) 

- Interpretació i 
elaboració de gràfics.  
- Canvis d’unitats i 
factors de conversió.  
- Discriminació de 
dades.  
- Notació científica.  
- Saber seguir les 
indicacions d’un 
protocol científic.  
- Potenciar la lectura 
científica i l’anàlisi de 
textos. 

2. Preparar activitats 
d’anàlisi de textos que 
incloguin: cercar les 
idees principals, les 
paraules clau, saber 
distingir si una 
afirmació està o no 
argumentada 
científicament, 
discriminar dades, fer 
càlculs a partir d’unes 
dades donades, 
identificar la font del 
text, fer-ne una lectura 
crítica. 

3. Preparar un mínim 
d’una activitat per 
trimestre i per a totes 
les matèries en tots els 
cursos que incloguin 
aquests ítems. 

4. Afegir activitats 
relacionades amb la 
metodologia de recerca 
que utilitza la ciència. 
(B) 

- Professors de 3r i 4t 
d’ESO. 

- Mantenir-nos en el 
mateix nivell que la 
mitjana catalana 
procurant millorar. 
Disminuir el 
percentatge dels 
alumnes que es troben 
en la franja baixa en els 
resultats globals. (A) 

- Millorar els resultats 
sobre la comprensió de 
la metodologia de la 
recerca científica. (B) 

 

  



LLENGUA ANGLESA 

OBJECTIUS ACTUACIONS 
PREVISTES RESPONSABLES INDICADORS 

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

- Mantenim els 
objectius i actuacions 
del curs passat. No hi 
ha hagut diferències 
significatives en els 
resultats. 

Comprensió lectora: 

- Lectura de textos de 
tipologia diversa. 

- Treball del vocabulari 
i expressions. 

- Exercicis de 
comprensió lectora 
variats. 

Comprensió auditiva: 

- Vídeos i audicions de 
temàtica diferent. 

- Treball del vocabulari 
i expressions. 

- Exercicis de 
comprensió auditiva 
variats. 

Per a tots els cursos de 
secundària: 

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

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

- Ús i enfortiment de 
recursos de consulta, 
ampliació i reforç a 
través d’una web 
creada pels mateixos 
professors. 

- Professors del 
departament d’anglès i 
professors d’optatives 
que s’imparteixen en 
anglès. 

- Una prova per 
trimestre per mesurar 
l’evolució dels alumnes, 
en el camp de 
comprensió lectora i en 
el camp de comprensió 
auditiva. 

- Reducció d’un 1 % 
d’alumnes en la banda 
baixa i mitjana-baixa 
en els resultats 
generals de la 
competència en llengua 
anglesa. 

 

  



LLENGUA CATALANA I LITERATURA 

OBJECTIUS ACTUACIONS 
PREVISTES RESPONSABLES INDICADORS 

- Els resultats indiquen 
que el curs anterior es 
van mantenir els 
resultats de comprensió 
lectora de les 
competències bàsiques 
de 4t dins la franja 
mitjana-alta i alta, tot i 
que el tant per cent és 
més elevat en la franja 
mitjana-alta que no pas 
en la franja del nivell 
alt, que ha sofert una 
lleugera davallada. Per 
tant, es considera que 
s’hi ha de continuar 
insistint. En canvi, els 
resultats de la part 
d’expressió escrita 
s’han mantingut 
pràcticament sense 
variació. 

- En conseqüència, a 
partir dels resultats, 
ens adonem que cal 
millorar la comprensió 
lectora i constatem que 
s’ha de continuar 
insistint en l’expressió 
escrita, que ha d’anar 
millorant de forma 
progressiva. Així doncs, 
continuarem treballant 
l’escriptura des de 
diferents àmbits, no 
només a nivell creatiu. 
El que realment els 
costa és transmetre 
conceptes que saben, la 
qual cosa fa que no 
aconsegueixin 
expressar-se 
adequadament. 

- La primera actuació 
ha estat analitzar 
l’estructura de les 
proves diagnòstiques i 
tenir presents els 
resultats dels alumnes 
per veure’n l’evolució. 

- Constatem la 
davallada de 
comprensió lectora en 
el nivell alt. Els 
resultats reflecteixen la 
poca atenció que 
mostren els alumnes a 
l’hora de llegir textos 
que han d’interpretar. 
Per tant, continuarem 
potenciant la pràctica 
de la comprensió 
lectora, utilitzant 
models de les 
competències bàsiques. 

- S’acorda continuar 
adaptant els continguts 
dels grups 1 per 
treballar a nivell 
competencial perquè 
arribin a assolir els 
mínims al final de 
l’ESO. 

- També continuarem 
utilitzant textos en 
paper amb l’objectiu 
d’afavorir la 
concentració que 
demana la comprensió 
lectora. 

- Finalment, s’ha 
acordat mantenir un 
club de lectura 
voluntari que afavoreixi 
la comunicació oral i la 
comprensió de textos. 

- Professors de llengua 
de Secundària i 
Batxillerat. 

- Constatem la 
necessitat de conèixer 
els resultats dels 
nostres alumnes per 
saber quin és 
exactament el nivell 
dels estudiants i del 
centre. 

- També considerem 
positiu el fet d’incloure 
tots els alumnes en els 
percentatges, ja que si 
no hi són inclosos el 
P.I. de la mitjana és 
irreal. 

Finalment, després de 
l’estudi notem una 
certa millora dels 
alumnes, en relació 
amb el curs passat, en 
la banda mitjana-alta 
(35,8 % > 43,3 %) i un 
lleuger descens en la 
franja alta (39,5 % > 
34,4 %) de les 
competències en el seu 
resultat global. 

 

  



LLENGUA CASTELLANA 

OBJECTIUS ACTUACIONS 
PREVISTES RESPONSABLES INDICADORS 

- Millorar la comprensió 
escrita. 

1. Lectura i audició a la 
classe de textos de 
diferents tipologies. 

2. Exercicis de 
comprensió. Els 
exercicis seran també 
de diferents tipologies 
(preguntes tancades, 
obertes, vertader/fals, 
amb opcions de 
resposta...). 

Professors de llengua 
castellana. 

- Llegir i escoltar textos 
amb el treball 
comprensiu pertinent. 

- Incloure exercicis de 
comprensió a nivell 
oral. 

- Compliment del 80 % 
de totes les sessions 
perquè no es va assolir 
el curs passat. 

- Millorar la comprensió 
oral. 

1. Veure i escoltar 
vídeos de temàtica 
diversa i extreure les 
idees principals. 

2. Prendre apunts i 
posar-los en comú per 
iniciar els temes de 
literatura. 

Professors de llengua 
castellana. 

- Es farà en les 
sessions on es treballi 
la literatura. 

- Compliment del 80 % 
de totes les sessions. 

- Millorar el lèxic i el 
vocabulari específic. 

1. A partir dels textos 
llegits o escoltats 
treballarem el lèxic: 
sinònims, antònims, 
definicions. 

2. Vocabulari específic 
de cada tema. 

Professors de llengua 
castellana. 

A cada prova/examen 
hi haurà una activitat 
de lèxic. 

- Millorar l’ortografia i 
l’expressió escrita. 

1. Realització d’un 
dictat cada quinze dies 
o tres setmanes. 

2. Elaboració de petits 
textos de temàtica 
diversa. 

Professors de llengua 
castellana. 

- Seguiment de les 
sessions de dictats. 
Compliment del 80 % 
de totes les sessions. 

- Millorar la lectura 
competencial. 

1. A totes les proves 
escrites de 
procediments hi haurà 
un text amb exercicis 
de comprensió similars 
als que es poden trobar 
en les proves de 
competències bàsiques. 
Les preguntes seran 
dels diferents àmbits 
treballats. 

Professors de llengua 
castellana. 

- Millora de la 
comprensió lectora a 
les proves de 
competències bàsiques. 

 

  



6. PROJECTE EDUCATIU VEDRUNA I LÍNIES D’ESCOLA  
 

Reflectim, en aquest apartat, algunes aspectes del Projecte Educatiu 

Vedruna que concretem a l’escola en un seguit d’activitats i que exposem en 

forma d’infogrames. De totes les activitats, se’n fa un seguiment des de 

l’Equip de Direcció al llarg del curs.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
6.1. Infograma Educació integral 
 

 



  



6.2. Infograma Escola digital 
 

 

  



6.3. Infograma Multilingüisme 
 

 

  



6.4. Infograma Llegim i escrivim 
 

 

  



6.5. Infograma Educació per a la salut 

 
 

 
 
 



6.6. Infograma Escola sostenible 
 

 

  



7. FORMACIÓ DEL PROFESSORAT 
 

Tot el Claustre d’Educadors, mestres i professors participa en una formació 

mínima de 30 hores al curs. Enguany estarà dedicada de forma especifica a 

la qüestió del tractament de les competències i l’avaluació. Aquesta temàtica 

s’adapta a cada un dels claustres d’etapa. 

Per a la Llar i educació Infantil, es farà –en part- a través del conveni amb la 

UVIC i es dedicarà a la reflexió del paper de l’adult en l’aula. Aquesta 

formació es complementarà amb estudis sobre l’organització de l’aula a 

través de la professora M. Àngels Geis, de Blanquerna, per donar sentit i 

unitat a l’etapa 0-6 anys.  

A Primària i Secundària/Batxillerat es farà la formació en competències i 

avaluació.  

També, de forma opcional, 60 mestres fan classe d’anglès i 6 de francès en 

el marc de l’Escola d’Idiomes. 

Així mateix, l’Escola fa una tasca formativa amb estudiants de pràctiques de 

TEI (Tècnic d’Educació Infantil), estudis de mestre (amb conveni amb la 

Universitat de Vic) i pràctiques de màsters de secundària, amb conveni amb 

diferents Universitats. En total, prop de 30 persones fan pràctiques a l’escola 

al llarg del curs escolar. 

Així mateix, l’escola participa activament en les formacions i trobades 

organitzades per Vedruna Catalunya Educació en aquests àmbits: 

• Psicopedagogia 

• Sostenibilitat 

• Multilingüisme 

• Coordinadors TAC 

• Formació en carisma Vedruna 

• Formació equips direcció. 

• Projectes col·laboratius (Art, 360º) 

• Personal d’Administració i Serveis 



8. SORTIDES I ACTIVITATS  
 

Museus, centres de recerca, auditoris, biblioteques i mediateques, cinemes, 
teatres, centres cívics, platges, muntanyes, boscos i espais públics de tota 
mena, constitueixen els grans prats verds que han de ser oferts als escolars 
amb la companyia dels seus mestres... 
El retorn a l’interior de l’escola, amb els ulls plens de colors de l’exterior, és 
aleshores clarament el retorn a un lloc únic i singular. 

     Eulàlia Bosch, professora,filòsofa i historiadora (2011).  

 

És, aquest esperit que l’escola dissenya aquestes sortides i activitats amb la 

voluntat que siguin per a tots els alumnes: 

 

8.1. Llista de sortides i activitats 
 

LLAR. 0-3 anys 
 

Primer trimestre 

• Sortim al jardí a conèixer els elements de la tardor del nostre entorn. 

• Anem a assajar i a fer la representació dels Pastorets a l’Escorial. 

 

Segon trimestre 

• Sortim a comprar la rosa i el conte de Sant Jordi. 

 

Tercer trimestre 

• Sortim pel barri a visitar diverses botigues de l’entorn: supermercat, forn 

de pa, farmàcia, fruiteria, peixateria… 

• Sortida a Mas Casablanca a conèixer els animals de la granja. 

 

  



INFANTIL 

P3 - Sols, Llunes i Estrelles  

 

Primer trimestre 

• Sortida de Nadal. Anem a enviar la felicitació de Nadal i a observar la 

decoració nadalenca pels carrers de Vic.  

 

Segon trimestre  

• Espectacle a l’Atlàntida.  

• Visita a la Biblioteca Joan Triadú. Anem a conèixer la biblioteca de Vic i 

apropem els alumnes al món de la lectura.  

• Activitat a l’escola amb l’empresa Alitaptap. Contes i cançons a la foscor i 

amb llum ultraviolada.  

 

Tercer trimestre 

• Sortida de primavera pels voltants de l’escola. Anem a observar el canvi 

d’estació per l’entorn de l’escola.  

• Visita el Museu de l’Art de la Pell de Vic. Anem a veure el museu i a gaudir 

de l’activitat «La pellufa i el príncep».  

• Sortida de final de curs al Tipi Camp de Seva. Anem a passar el dia en una 

casa al mig del bosc on podrem conèixer com vivien els indis i també 

veure els diferents animals que es troben a la casa.  

 

P4 - Dinosaures, Dracs i Cocodrils  

 

Primer trimestre 

• Sortida de Nadal. Anem a enviar la felicitació de Nadal i a observar la 

decoració nadalenca pels carrers de Vic.  

 



Segon trimestre 

• Espectacle a l’Atlàntida.  

• Activitat adaptada al projecte (per aprofundir en el coneixement del tema 

escollit). 

• Visita al Museu de l’Art de la Pell de Vic. Anem a veure el museu i a gaudir 

de l’activitat «Viatge a la pell del món».  

• Visita a la Biblioteca Joan Triadú. Anem a conèixer la biblioteca de Vic i 

apropem els alumnes al món de la lectura.  

 

Tercer trimestre 

• Sortida a Mas Banyeres de Centelles.  

 

P5 - Cavallers i Princeses, Pirates i Sirenes i Mags i Fades 

 

Primer trimestre 

• Activitat «Menja fruita» que organitza Osona contra el Càncer. 

• Sortida de Nadal. Anem a enviar la felicitació de Nadal i a observar la 

decoració nadalenca pels carrers de Vic.  

 

Segon trimestre 

• Activitat de teatre amb anglès.  

• Espectacle a l’Atlàntida.  

• Visita al Museu Episcopal de Vic. Activitat relacionada amb Sant Jordi. 

• Colònies adaptades al projecte (per aprofundir en el coneixement del tema 

escollit). 

 

Tercer trimestre 

• Visita a l’Escola de Música de Vic.  

• Visita a la Biblioteca Joan Triadú.  



 

Activitats i sortides conjuntes de P3, P4 i P5  

 

• Sortida de tardor a tres espais diferents de Vic: Parc dels Jueus, Anella 

Verda i Font dels Frares. Passejarem per l’entorn per observar l’estació (1r 

trimestre). 

• Celebració del Carnestoltes amb una cercavila (2n trimestre). 

• Activitat de fi de curs (3r trimestre). 

 

 

CICLE INICIAL DE PRIMÀRIA 

Primer de Primària 

 

Primer trimestre 

• Sortida de tardor. Els alumnes podran descobrir el paisatge de la tardor al 

Parc de l’Era d’en Sellés. 

• Sortida relacionada amb el tema dels animals. Coneixerem algun animal 

treballat a L’Equus de Vic. 

• Visita al casc antic de Vic. Passejada per la plaça Major, el Temple Romà, 

el Museu Episcopal, la Catedral, la plaça de l’Estudiant... fixant-nos en els 

monuments emblemàtics de la ciutat. 

 

Segon trimestre 

• Colònies a Can Què. 

• Sortida a la plaça Major de Vic. Celebració del Dijous Llarder. 

 

Tercer trimestre 

• Sortida relacionada amb el projecte. 



• Sortida de final de curs a Can Miqueló, a Centelles. Farem una gimcana 

d’aigua. 

 

Segon de Primària 

 

Primer trimestre 

• Sortida per l’Anella Verda. Anirem a conèixer l’entorn. 

• Sortida a la Fageda d’en Jordà. Treball sobre els canvis del bosc a la 

tardor. 

 

Segon trimestre 

• Visita al Museu Episcopal de Vic i recorregut pel centre històric veient 

activitats del Mercat del Ram. 

• Sortida a la plaça Major de Vic. Esmorzar i veure el porc rostit del dijous 

gras. 

• Sortida en tren i taller de filatura al Museu Industrial del Ter. 

 

Tercer trimestre 

• Colònies al Rourell a la Vall d’en Bas. Centre d’interès: el circ. 

• Vista a la Biblioteca Joan Triadú i activitat lúdica a la Bassa dels 

Hermanos. Coneixerem el servei de préstec de llibres que ofereix aquesta 

biblioteca. 

 

Activitats comunes del Cicle Inicial 

 

• Teatre en anglès.  

• Espectacle a l’Atlàntida: Mobilus. 

• Ball de Carnestoltes a l’escola. 

• Festa nadalenca.  



CICLE MITJÀ DE PRIMÀRIA 

Tercer de Primària 

 

Primer trimestre 

• Visites per la ciutat de Vic i el seu entorn. Conèixer els llocs treballats a 

l’àrea de Coneixement del Medi. 

 

Segon trimestre 

• Visita a Aventurina (la Garriga), per observar el treball del vidre i totes les 

seves possibilitats. 

• Taller del pa. Conèixer el procés d’elaboració d’aquest aliment bàsic. 

• Visita a l’Ajuntament de Vic. Conèixer l’edifici i les tasques que s’hi duen a 

terme. 

• Visites per la ciutat de Vic i el seu entorn. Conèixer els llocs treballats a 

l’àrea de Coneixement del Medi. 

• Paquet de cultura catalana. Tallers a l’escola amb entitats culturals de la 

ciutat per conèixer la cultura tradicional catalana. 

 

Tercer trimestre 

• Visita a la granja Betara, de cria ecològica d’ovelles, per conèixer les 

característiques de la ramaderia i el procés d’elaboració de productes 

derivats d’aquest bestiar. 

• Visites per la ciutat de Vic i el seu entorn. Conèixer els llocs treballats a 

l’àrea de Coneixement del medi. 

• Visita per conèixer el tram de riu adoptat. 

 

  



Quart de Primària 

 

Primer trimestre 

• Visita al Museu Episcopal de Vic. 

 

Segon trimestre 

• Visita i taller al Museu Industrial del Ter de Manlleu. Entendre la 

importància del riu com a font generadora d’energia. 

• Congrés Mediambiental d’Escoles Vedruna. 

 

Tercer trimestre 

• Sortida del projecte a Viladrau. Conèixer les característiques de la flora i la 

fauna pròpies d’aquest tipus de bosc. 

• Participació a CANTÀNIA 2018. 

 

Activitats comunes del Cicle Mitjà 

 

• Colònies a Can Ribas de Bigues i Riells. Es realitzaran activitats 

relacionades amb la verema, l’hort, el mercat i l’elaboració de productes 

artesanals. 

• Obra de teatre en anglès, The snow white. 

• Activitat de Dijous Llarder. Caminada. 

• Espectacle a l’Atlàntida: Troppe Aire. 

• Sortida caminant a Sant Julià de Vilatorta per acomiadar plegats el curs. 

 

  



CICLE SUPERIOR DE PRIMÀRIA 

Cinquè de Primària 

 

Primer trimestre 

• Estació meteorològica: treball dels aparells i dels fenòmens meteorològics. 

 

Segon trimestre 

• Aquàrium Barcelona: treball del grup d’animals dels peixos. Es fa la visita i 

el taller dels taurons. 

• Caminada de Dijous Llarder: celebració de la festa tradicional. 

• Trobada Vedruna: aprofundiment i coneixement de la història de Joaquima 

de Vedruna. 

 

Tercer trimestre 

• Mercat d’emprenedoria: culminació del projecte dut a terme al llarg de tot 

el curs. 

• Temple Romà: visita al temple després de l’estudi de la vida en l’època 

dels romans i de la seva cultura. 

• Esport a l’escola: descobriment d’altres esports i espais de la ciutat. 

 

Sisè de Primària 

 

Primer trimestre 

• Visita als Horts Municipals: descoberta de l’entorn i treball de com cuidar 

un hort. 

• Volcans d’Olot: treball i coneixença dels volcans d’Olot i visita al museu. 

• Visita a l’Ajuntament: treball sobre la feina dels consellers al consistori 

infantil. 

 



Segon trimestre 

• Sant Sebastià - Dijous Llarder: celebració de la festa tradicional i 

descoberta de l’entorn proper i del Pacte dels Vigatans. 

• Museu Episcopal: visita des de l’assignatura de cultura religiosa, els 

símbols en l’art. 

 

Tercer trimestre 

• Església dels Dolors: treball de cultura religiosa i tradició de la ciutat. 

• Esport a l’Escola - Olimpivic: jornada esportiva en comú amb tota la ciutat 

i treball dels valors de l’esport. 

• Caminada/Bicicletada del dia Mundial del Medi Ambient. 

 

Activitats comunes del Cicle Superior 

 

• Espectacle a l’Atlàntida: El comte Arnau. 

• Teatre en anglès: treball de les estructures i vocabulari treballats a l’aula 

a partir d’una obra de teatre (Tresure Island). 

• Caminada de final de curs. 

 

 

SECUNDÀRIA I BATXILLERAT 

Primer d’ESO 

 

Primer trimestre 

• 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.  

• Colònies a la Garrotxa el primer trimestre per treballar la cohesió de grup i 

la comunicació amb els companys (5 i 6 octubre). 



• Cinema espiritual. Treballar els valors de superació personal, 

perseverança, autoestima, etc.  

• Màgia en anglès. Assistir a una representació de màgia i practicar la part 

oral de l’anglès.  

• Sortida del Sol. Observar i relacionar els conceptes de 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. 

 

Segon trimestre 

• Caminada de Dijous Llarder. Conèixer les nostres tradicions i participar-hi, 

fomentar la convivència i gaudir d’una estona a l’aire lliure.  

• 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. 

• Xerrada sobre alimentació i hàbits saludables.  

• Xerrada de cartografia. 

• Xerrada de l’escriptor Ramon Erra.  

 

Tercer trimestre 

• MACBA. Aproximació a l’art contemporani complementada amb una 

experiència performàtica dirigida per un artista plàstic i conceptual.  



• Museu de les Matemàtiques. Aprendre a veure les matemàtiques des d’un 

punt de vista diferent. Descobrir que tot el que ens envolta està envoltat 

d’elements matemàtics.  

• Poblat Ibèric de Calafell. Conèixer el tipus de vida i l’entorn d’un poble de 

Catalunya de la història antiga.  

• 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.  

• 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. 

• Sortida lúdica de final de curs.  

• Museu Episcopal de Vic. Conèixer, aprendre i interpretar l’art i relacionar-

lo amb la Bíblia (Antic Testament).  

• Natació: activitat física dins l’àrea curricular d’educació física.  

• Jornada per seguir treballant els diferents aspectes de l’objectiu educatiu. 

Activitats matinals. 

• Sortida per treballar la matèria de síntesi a Viladrau.  

 

Segon d’ESO 

 

Primer trimestre 

• Primera jornada de convivències. 31 d’octubre.  

 

Segon trimestre 

• Segona Jornada de convivències. 8 de febrer. 

• Estada lingüística a Anglaterra.  

 

  



Tercer trimestre 

• Sortida de final de curs.  

• Tercera jornada de convivències. 11 de maig.  

• Francès. Sortida a la Catalunya Nord. Tercer trimestre. Només els 

alumnes de francès.  

• Sortida matèria de síntesi.  

 

Tercer d’ESO 

 

Primer trimestre 

• Convivències. 

• Sortida al Parlament i al Born.  

 

Segon trimestre 

• Sortida de Nadal a la Guixa.  

• Taller-projecte Five days to dance. 

 

Tercer trimestre 

• Sant Salvador.  

• Sortida a Empúries.  

• Sortida projecte Salvador Dalí a Figueres.  

 

• A part, hi ha la sortida de final de curs a Port Aventura. 

 

  



Quart d’ESO 

 

Primer trimestre 

• Primera Jornada de convivències a Savassona. 11 d’octubre. 

• Cinema espiritual. 14 de novembre. 

• Teatre Nacional de Catalunya. 8 de novembre.  

• Portada del pessebre a la Creu de Gurb. 22 de desembre. 

 

Segon trimestre 

• Segona Jornada de convivències a Bellmunt (Dijous Llarder). 8 de febrer.  

• Sortida per itineraris (Itinerari A: Cosmocaixa; Itinerari B: Barcino; 

Itinerari C: per determinar). 14 de febrer. 

 

Tercer trimestre 

• Matèria de socials: Museu d’Història de Catalunya. 29 de maig. 

• Sortida de matèries optatives (francès, plàstica, TIC i filosofia), data per 

determinar): França, Museu del Disseny (BCN) i Girona. 

• Projecte de biologia i geologia al Museu del Ter i a Santa Marta a Viladrau. 

• Sortida de final d’etapa: 21 i 22 de juny.  

  



Primer BAT 

 

• Sortida d’inici de curs Jornada de convivències a la Vall de 

Núria. És una sortida de cicle. 

 

• Treball dels projectes interdisciplinaris: 

 

o Iniciació a l’Astronomia i Educació Física (Sau) 

o Educació Física i simulació arqueològia (Sau) 

o Gestió del territori - Programa d’Intervenció Social 

(Viladrau) 

o 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 realitzaran 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 (Folgueroles) 

• 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 lectura de 

Llengua Catalana. 



• Visita a una empresa de la comarca (des de l’assignatura 

d’Economia d’Empresa) 

• Participació al Junior Achivement (des de l’assignatura 

d’Economia d’Empresa) 

• Assistència a la xerrada INNY sobre Emprenedoria a l’Atlàntida. 

 

 

Segon BAT 

 

Primer trimestre 

• 11 d’octubre: sortida d’inici de curs (juntament amb 1r BAT). 

• 16 de novembre: Jornada Vedruna per a alumnes de 2n de BAT i 

convivències. 

• 17 novembre: cinema espiritual. A les 8 h al cinema, per començar a les 

8.15 h. Totes 3 hores de la 1a franja: tot i la dificultat de la setmana 

(exàmens, Jornada Vedruna i cinema espiritual). 

• Setmana de la Ciència UVic (novembre). 

 

Segon trimestre 

• Pompeu Fabra: 20 o 21 de febrer: assistir a classe ordinària (Humanitats) 

(pendent de confirmació). 

• UAB, Jornada Portes Obertes (febrer). 

• Proves Cangur a la UVic (activitat voluntària, 15 de març). 

 

Tercer trimestre 

• Pràctiques a IQS, per determinar. 

• Combinar sortida al Museu del Disseny amb alguna altra sortida de 

modalitat. 

• 21, 22 i 23 de març a Tarragona: sortida de final d’etapa. 

 



 

8.2. Preus indicatius de les sortides 

Assenyalem els costos previstos per a cada curs 

 

Llar P2 20 € 

P3 50 € 

P4 50 € 

P5 50 € 

Primer de Primària 50 € 

Segon de Primària 50 € 

Tercer de Primària 50 € + Colònies. Entorn de 120 € 

Quart de Primària 50 € + Colònies. Entorn de 120 € 

Cinquè de Primària 50 € + Colònies. Entorn de 120 € 

Sisè de Primària 50 € + Colònies. Entorn de 120 € 

Primer Secundària 140 € 

Segon Secundària 120 € (més estada Anglaterra. Entorn de 700 €) 

Tercer Secundària 140 € 

Quart de Secundària 120 € (més viatge final etapa. Entorn de 250 €) 

Primer de Batxillerat 120 € + Crèdit interdisciplinari (150 €) 

Segon de Batxillerat 120 € + Viatge final d’escola 

 

  



9. ORGANIGRAMA DE L’ESCOLA 
 

 

 

  



10. TUTORIES, EQUIPS I SERVEIS D’ESCOLA 
 

LLAR D’INFANTS - L’EQUIP 

 
 

TUTORES: 

P0 - Marietes: Anna Puigdollers, Maria Musach, Griselda Riera. P1 - 

Papallones: Núria Montalban, Èrica Verdaguer. Pollets: Mari Morcillo, 

Marta Bordallo i Núria Benet. Orenetes: Laia Esplandiu i Núria Santanach. 

Tortugues: Mireia Molet i Elisabet Dalmau. P2-Cangurs: Laura Camarasa. 

Esquirols: Tatiana Elices. Dofins: Gisela Pratdesaba. Cotutora aules de 

P2: Alícia Santos 

EQUIP DE COORDINACIÓ: Èrica Verdaguer, Tatiana Elices, Judit Esquís, 

Míriam Dueñas 

DIRECTORA PEDAGÒGICA: Míriam Dueñas  

ALTRES MESTRES: Imma Basagaña, Coloma Pineda, Íngrid Dordal, Mercè 

Raurell  



EDUCACIÓ INFANTIL - L’EQUIP 
 

 

TUTORES: 

P3 A Sols: Ester Verdaguer. P3 B Llunes: Berta Masramon. P3 C 

Estrelles: Elisabet Creus (coordinadora de P3). P4 A Cocodrils: Cristina 

Jordà. P4 B Dinosaures: Alba Currubí. P4 C Dracs: Marta Codinachs 

(coordinadora de P4). P5 A Pirates i Sirenes: Mireia Riera (coordinadora 

de P5). P5 B Mags i Fades: M. del Mar Garolera. P5 C Cavallers i 

Princeses: Núria Portabella 

ALTRES MESTRES: Moisès Alsina, Tina Vicente, Ingrid Dordal, Meritxell 

Fiter, Imma Solà, Roser Sierra, Mireia Erra, Maria Pagespetit, Anna Canellas, 

Elisabet Sellés i Judit Esquís 

DIRECCIÓ: David Muntadas 

COORDINADORES INFANTIL: Mireia Riera i Elisabet Sellés 

 

  



Primària 
 
MESTRES CICLE INICIAL 
 

 

TUTORIES: 

1r A: Carme Tria  

1r B: Margarida Rifà  

1r C: Cristina Mataró 

2n A: Maite Collell  

2n B: Sira Puig  

2n C: Arnau Cirera 

Mestres que intervenen a CICLE INICIAL a més de les tutores: Montse 

Tort, Noemí Vila, Imma Solà, Marta Salarich, Roser Sierra, Núria Canals, 

Roser Pugès, Jaume Bardolet, Tina Vicente, Eva Galik, Xavier Martinez, Tània 

Coll, Bernat Ramon i David Muntadas 

Vetlladora: Sònia Hermoso 



MESTRES CICLE MITJÀ - L’EQUIP 
 

 

TUTORIES 

3r A: Maria Molas 

3r B: Margarida Tió 

3r C: Remei Solà 

4t A: Teresa Vilaregut 

4t B: Montse Caballeria 

4t C: Glòria Prat 

Mestres que intervenen a CICLE MITJÀ a més de les tutores: Jaume 

Bardolet, Tània Coll, Eva Gàlik, Xevi Martí, Lourdes Monteis, Glòria Prat, 

Roser Pugès, Margarida Tió, Joan Salord, Jordi Sala, Imma Valls, Tina 

Vicente, Laura Vila, Bernat Ramon i David Muntadas 

  



MESTRES CICLE SUPERIOR - L’EQUIP 
 

 

Tutories 

5è A: Elisabeth Prat 

5è B: Mariona Parareda 

5è C: Miquel Roquet 

6è A: Lourdes Molet 

6è B: Àngel Marginedas 

Mestres que intervenen a CICLE SUPERIOR a més dels tutors: Laura 

Vila, Núria Canals, Jaume Bardolet, Joan Salord, David Muntadas, Jordi Sala, 

Xevi Martí, Eva Galick, Imma Valls, Lourdes Monteis, Tina Vicente, Tània Coll 

i Roser Pugès 

Atenció a la diversitat: Núria Canals 

  



SECUNDÀRIA I BATXILLERAT - L’EQUIP 
 
1r, 2n i 3r ESO 
 

 

 
4t ESO, primer i segon de Batxillerat  
 

 
 



EQUIP D’ETAPA: Raquel Solà, Maria Ona Gimeno, Margarida Casanovas, 

David Cidoncha, Lídia Gutiérrez, Núria Mas, Joan Mercader i Eulàlia Ylla-

Català 

TUTORIES 

1r ESO A: Raquel Solà / David Vicente 

1r ESO B: Mercè Molas 

1r ESO C: Eduard Selva 

2n ESO A: Eulàlia Ylla-Català 

2n ESO B: Sònia Canudas  

2n ESO C: Maria Ona Gimeno 

3r ESO A: Sílvia Baquero 

3r ESO B: Margarida Casanovas 

3r ESO C: Berta Vilageliu 

3r ESO D: Pilar Calvache 

4t ESO A: David Cidoncha 

4t ESO B: Marta Ricart 

4t ESO C: Joan Mercader 

1r Bat A: Jus López 

1r Bat B: Ricard Mercader 

1r Bat C: Lídia Gutiérrez 

1r Batxibac: Montse Rocafiguera 

2n Bat A: Núria Mas 

2n Bat B: Amàlia Alemany 

2n Bat C: Montse Tarrés 

2n Batxibac: Natàlia Sevilla 



Altres professors que intervenen a l’etapa ESO/BAT: Carme Capdevila, 

Xevi Martí, Lluís Llord, Montse Molist, M. Àngels Verdaguer, Toni Ortega, 

Eudald Díaz, Eduard Jimenez, Xavier Sánchez, Gemma Barniol, Jaume 

Bardolet, Marion Assman, Imma Vall, Jordi Sala / Maria Serrat, M. Àngels 

Mata, Alba Pallarols, Raquel Vázquez, Montse Mialet, Marta Alibés, Rosa 

Campalans, Victòria Pujol i Pili Pous 

Suport: Roser Canela 

Atenció a la Diversitat: Xevi Sánchez 

Vetlladors: Dolors Valldeneu, Joan Salord 

  



VOLUNTARIAT 
 

Des de l’Escola, volem agrair les tasques de voluntariat que es realitzen al 

llarg de curs escolar. 

Destaquem, entre els alumnes, les parelles formades per voluntaris de 

secundària que fan recolzament a alumnes de primària en aspectes de 

lectura i matemàtiques. Aquest voluntaritat es coordina entre la direcció de 

primària i secundària. 

Entre professors, agraïm les tasques de suport a l’Escola de la Comunitat 

Vedruna a través de les germanes Araceli Martínez, Elena Lasheras, Roser 

Canela i Pili Carrascal.  

També, l’aportació de voluntaritat a Infantil (Laura València) i a la Llar, a 

través de la Comunitat Internacional Vedruna. També de Dolors Viladomat 

en temes d’Escola Verda i equip de Pastoral. 

  



PERSONES D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS (PAS) 
 

 

 

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): Gabi Sánchez 

Servei general d’administració: Gemma Oliva i Mireia Riera 

Servei d’atenció i recepció: Anna Bover, Núria Hernández i Roser Rifà 

Servei d’arxiu escola: Roser Rifà 

Servei d’acollida matinal: Sònia Hermoso, Dolors Valldeneu i Moisès Alsina 

Servei de manteniment: Albert Mir, Pau Solà, Pere Pareja i Oriol Codina 

Servei de fotocòpies i material: Núria Hernández 

Servei de neteja: Matilde Linares, Encarna Jiménez, HOSTESA i TAPÍS 



Servei de biblioteca: Elena Lasheras, Maria Buxaderas, Emmanuel N’tim, 

Samuel N’tim 

Servei de voluntariat: Pili Carrascal, Araceli Martínez, Roser Canela i Laura 

València 

Servei de menjador: DGust. Coordinació, Carlos Lozano 

Servei d’Infermeria: Cristina Masó (Serveis Escolars Bayés) 

 

 

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: Míriam Dueñas 

Cap d’Estudis de Secundària i Batxillerat: Joan Mercader 

Caps d’estudis de Primària - coordinadors de Cicle: Marta Salarich (Inicial), 

Roser Pugès (Mitjà), Mariona Parareda (Superior) 

Coordinació Infantil (3-6): Elisabet Sellés / Mireia Riera 

Coordinació Etapa 0-6: Judit Esquís 

Equip ESCOLA VERDA: Joan Mercader, Moi Alsina, Marta Ricart i Sira Puig 

Equip de QUALITAT: Anna Puigdollers, Marta Codinachs, Miquel Roquet i 

Berta Vilageliu. 

Equip de Pastoral: Anna Canellas, Maria Molas, Raquel Solà, Roser Canela i 

Toni Ortega. Amb voluntariat de Dolors Viladomat. 

 

  



11. DELEGATS DE CURS 
 

Pares i mares 
 

P3 

SOLS: Sergi Graboleda (Duna Graboleda) 

LLUNES: Queralt Mendez i Susanna Corominola (Arnau Teixidor i Clara Genís) 

ESTRELLES: Silvia Ferreira (Abril Miró) 

 

P4 

DINOSAURES: Mireia Colina (mare d’en Luca) i Marta Salarich (mare de la Maria) 

COCODRILS: Àngel Solé (pare Ferriol Solé) 

DRACS: José Garcia (pare Kilian Garcia) 

 

P5 

MAGS I FADES: Francesca Marquez Olmo (Oriol Rota) i M. Eugènia Leon (Eloi 

Rodriguez) 

PIRATES I SIRENES: Sylvia Pérez Carrera (Oriol Monferrer) i Maria del Mar 

Amayuelas Alvarez (Biel Santos) 

CAVALLERS I PRINCESES: Beatriz Teixeira (Mariona Olmos) i Marta Vila (Núria 

Calvo) 

 

PRIMÀRIA 

1r A: Sra. Sara Noguer Oms 

1r B: Sra. Margot Morales i Sra. Núria Serrabassa 

1r C: Sra. Isabel Roca Sànchez i Sra. Marta Godayol Soler 

 

2n A: Sra. Mariona Cassassas i Sra. Anna Castells 



2n B: Sra. Gemma Marco i Sr. Josep Garcia 

2n C: Sra. Sylvia Pérez i Sr. Joan Bertran 

 

3r A: Sra. Isabel Claveria i Sra. Tatiana Elices 

3r B: Sra. M. del Mar Amayuelas i Sra. Montserrat Costa 

3r C: Sra. Anna Matavacas i Sr. Alexis Santamaria 

 

4t A: Sra. Núria Serrabasa i Sra. Eva Horno 

4t B: Sra. Anna Castells i Sra. Montse Vila 

4t C: Sra. Núria Costa i Sra. Mireia Pagès 

 

5è A: Sra. Cèlia Aparicio i Sra. Montse Pallarès 

5è B: Sra. Roser Masó Martí i Sr. Carles Balsells  

5è C: Sra. Elisenda Planas i Sra. Anna Terricabras 

 

6è A: Sra. Lídia Vila i Sra. Cristina Rovira 

6è B: Sra. Montse Noguer i Sra. Maria Mercè Ruaix 

 

1r ESO A: Núria Pijoan 

1r ESO B: Rosa M. Parra / Cristina Marcial 

1r ESO C: Rosa M. Padrós  

 

2n ESO A: Sílvia Vila 

2n ESO B: Fabiola Medina 

2n ESO C: Mireia Pujol i Anna Crivillés 

 

3r ESO A: Rosa Sala i Emilio José Quilez 



3r ESO B: Anna Serra i Glòria Codina 

3r ESO C: Roser Armengou i Lídia Arbós 

3r ESO D: Rosa M. Parra 

 

4t ESO A: Sra. Maite Raventós i Sra. Alicia Villanueva 

4t ESO B: Sra. Gemma Blasi 

4t ESO C: Sra. Lina Pratdesaba 

 

1r BAT A: Srs. Vilaseca Bou 

1r BAT B: Sra. Rosa M. Buxaderas i Sra. Marta Pérez 

1r BAT C: Sra. Maite Pallarès i Sra.Marina Fernández 

Batxibac: Sra. Sara Bosch i Sra. Carme Vilseca 

 

2n BAT A: Srs. Puig Masseguer 

2n BAT B: Sra. Neus Barfull i Margarida Barfull 

2n BAT C: Jacqueline Garreta Ferrer 

Batxibac: Srs. Salau Grau i Srs. Autet Codinach 

 

 
Alumnes  
 

1r ESO A: Laia Camprubí i Joan Mercader 

1r ESO B: Carles Carrera i Aina Gascó 

1r ESO C: Jan Tort i Dídac Penya 

 

2n ESO A: Ramon Erra, Alexandra Vilamala 

2n ESO B: Mar Gaston, Maria Espuny 

2n ESO C: Laia Morató, Mariona Bou 



 

3r ESO A: Laura Quílez i Marcel Formentí 

3r ESO B: Enric Bou i Maria Antonell 

3r ESO C: Gil Jiménez i Ariadna Roura 

3r ESO D: Pau Amblàs i Nijad Badda 

 

4t ESO A: Elena Ginebra, Carla Casas i Ian Navarro 

4t ESO B: Mariona Costa, Paula Font i Alba Molina 

4t ESO C: Mireia Lüscher, Ferran Vila i Albert Francàs 

 

1r BAT A: Laia Tomàs i Pol Vilaseca 

1r BAT B: Nell Aguilar i Gil Font 

1r BAT C: Xavier Casanovas i Judit Vidal 

Batxibac: Laia Ausió i Clàudia Jiménez 

 

2n BAT A: Maria Pla i Albert Sañé 

2n BAT B: Mireia Raurell, Marià Coma 

2n BAT C: Arnau Molas i Berta Serracanta 

Batxibac: Bruna Salau i Bruna Autet 

 

  



 

 

 



12. CALENDARIS ESCOLARS DE LA LLAR I DE 
L’ESCOLA 
 

LLAR D’INFANTS 0-3 anys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESCOLA 3-18 ANYS 

 

 

Setembre 2017 Octubre 2017 Novembre 2017

1 2 3 1 1 2 3 4 5

4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12

11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19

18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26

25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30

30 31

Desembre 2017 Gener 2018 Febrer 2018

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25

25 26 27 28 29 30 31 29 30 31 26 27 28

Març 2018 Abril 2018 Maig 2018

1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27

26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31

30

Juny 2018 Juliol 2018 Agost 2018

1 2 3 1 1 2 3 4 5

5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12

11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19

18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 25

25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31

30 31

NO LECTIUS

30 Gener Dia de la Pau FESTIUS

26 Febrer Festa Major FESTIUS LOCALS

23 Abril Jocs Florals FESTIUS DISPOSICIÓ

22 Maig Sta. Joaquima CELEBRACIÓ A L’ESCOLA

CALENDARI CURS 2017-2018

escorialvic@vedruna.cat



13. ESCOLA, AMPA I EXTRAESCOLARS 
 
L’escola es reuneix periòdicament amb l’AMPA, una vegada al mes, 

per fer seguiment del procés escolar, activitats i elements conjunts de 

treball. 

Trobareu l’oferta d’activitats escolar a través de la pàgina web de la 

mateixa escola i de l’AMPA.  

 
 


