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PROGRAMACIÓ GENERAL DE CENTRE - PLA ANUAL
CURS 2020-2021

VIC, D’OCTUBRE DE 2020
Aprovat en sessió de Consell Escolar. 16 de novembre de 2020
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GUIÓ
1. Presentació
Enguany, el Pla Anual-PGA de l’escola està marcat per la situació de pandèmia que està vivint la nostra
societat. Per tal de planificar i organitzar el curs, l’escola va elaborar en diferents fases un Pla
d’Obertura pel juliol (aprovat la darrera setmana d’agost pel Consell Escolar). El Pla segueix vigent per
a tot el curs. Està presentat, per a qualsevol consulta, a la web de l’escola:
https://escorialvic.org/Novaweb/Documents/PlaObertura10Setembre.pdf
És a partir dels condicionaments que implica el Pla que hem elaborat la present Programació General
de Centre, que entenem que és el document que defineix i concreta quins són els objectius marcats
per l’escola per a aquest curs 2020-2021.
Per a l’elaboració de la PGA hem tingut present:
a) Els resultats reflectits en la memòria del curs 2019-2020.
b) Les decisions preses en el Pla d’Obertura.
c) Les línies d’escola que, un any rere l’altre, anem mantenint.
Al llarg del document, doncs, trobareu:
1. L’objectiu educatiu, formulat com a Comprometre’s és renovar-se, enfocat amb relació a
valors que compartim entre totes les Escoles Vedruna de Catalunya.
2. Els objectius generals d’escola per al curs 2020-2021.
3. El seguiment de les línies d’escola amb relació a:
a. Llengua (Llegim i escrivim)
b. Escola Digital
c. Sostenibilitat
d. Salut
e. Multilingüisme
4. La concreció del treball referent a Competències Bàsiques de Primària (6è) i de Secundària (4t
ESO)
5. Formació del professorat
6. Sortides i activitats
7. Organigrama de l’escola
8. Activitats extraescolars
9. Famílies delegades de curs
10. Alumnes delegats de curs
11. Calendari escolar i altres.
Cal dir, però, que l’evolució de la pandèmia pot marcar l’evolució d’aquest Pla Anual, subjecte a la
realitat d’allò que estiguem vivint al llarg del curs.
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2. Acompanyem els alumnes
Per al curs 2020-2021 ho fem a través d’aquest nou mural, que és una continuïtat dels dos cursos
anteriors i que l’expressem així:

L’objectiu educatiu d’aquest curs, COMPROMETRE’S ÉS RENOVAR-SE, segueix essent compartit per
totes les escoles Vedruna de Catalunya i és continuïtat d’un trienni centrat en l’Aprendre a viure.
Des de l’escola, cada etapa educativa ha concretat quins objectius i activitats pot fer cada curs per
treballar aquesta idea i se’n fa seguiment des de l’Equip de Qualitat de l’escola de forma trimestral.
En aquest sentit, l’objectiu, centrat en el Compromís, pot tenir un trasllat molt concret (tot i que no
únic) en el tema de la pandèmia que estem vivint i es treballa, bàsicament, en els espais de tutoria de
cada curs i en les reflexions que l’Equip de Pastoral introdueix alguns dies en l’espai del BON DIA.
L’espai BON DIA es fa diàriament a tota l’escola amb la intenció de buscar un moment diari (a l’inici
de l’activitat de cada curs) per centrar el dia i treballar aspectes relacionats amb el creixement
personal i en l’àmbit de valors a partir de propostes diàries adreçades a les diferents edats de l’escola.
Trobareu aquesta proposta en aquest espai de la web: https://www.escorialvic.org/bon-dia
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L’espai BON DIA s’adreça a totes les etapes. Un equip de mestres, conegut com a Equip de Pastoral,
fa propostes per a cada dia de la setmana. L’Equip està format per Roser Canela (voluntariat), Maite
Collell (E. Primària), Antoni Ortega (ESO/Bat.), Raquel Solà (ESO/Bat.), Clàudia Ylla (E. Infantil) i Dolors
Viladomat (voluntariat).
El mateix Equip fa propostes de treball per a totes les activitats que oferim als alumnes en relació a les
festes i celebracions de l’escola que queden reflectides en aquest infograma:
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3. Objectius generals d’escola
L’escola prioritza, per a cada curs escolar, uns objectius. Són objectius que acompanyen tot el conjunt
d’aspectes d’ensenyament-aprenentatge que queden reflectits en els currículums de les etapes
corresponents.
Per al curs 2020-2021 ens proposem treballar de forma específica aquests sis aspectes1.
1. Donar resposta a la situació generada per la COVID-19. Això ha de significar la pràctica d’aquestes
accions:
-

Atendre i gestionar amb el gestor Covid tots els casos que arribin del Departament de Salut.
Atendre i informar alumnes i famílies.
Gestionar l’atenció als alumnes per als casos de confinaments de grups i de confinaments
aïllats d’alumnes.
Gestionar i atendre les necessitats del professorat.
Al llarg del curs es faran avaluacions entorn al grau de satisfacció de famílies i alumnes en
relació amb les respostes.

2. Donar un valor afegit al servei d’infermeria al llarg del curs. L’escola disposa d’un servei propi
d’infermeria d’acord amb Consultori Bayés, Serveis Escolars.
Enguany, el Servei d’infermeria pretén:
- Atendre diàriament els alumnes de l’escola.
- Donar suport als mestres i a les famílies a partir dels dubtes i neguits que sorgeixin.
- Donar suport a l’Equip de Direcció en la gestió de la pandèmia, especialment en el control
d’alumnes pendents de PCR, positius o negatius.
- Fer seguiment d’alumnes en temes d’intoleràncies i servei de menjador.
3. Mantenir les línies educatives de l’escola en aquests àmbits:
- Línia digital
- Línia multilingüisme
- Línia Llengua
- Línia sostenibilitat
- Línia salut
4. Formació del professorat
5. Objectius de Desenvolupament Sostenible
6. Pla de convivència. Presentació i aprovació
7. ERASMUS

1

Per a cada objectiu se’m farà seguiment a través d’una graella on constaran les accions i els indicadors
corresponents per fer-ne seguiment.
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4. Seguiment de les línies d’escola
Com a escola Vedruna, i en relació amb el Projecte Educatiu, hem prioritzat en els darrers cursos un
seguit de línies d’escola. Procurem que aquestes línies siguin objecte de treball en totes les etapes i
cursos, de manera que en fem un seguiment anual. Les propostes que volem treballar per al curs 20202021 són:
4.1. ESCOLA DIGITAL
●

Enguany, l’escola ha apostat per poder disposar d’un ordinador per a cada alumne en els
cursos des de 3r de Primària fins a Natxillerat i Cicles.

●

La proposta és possible pel treball en conjunt de l’escola amb l’AMPA i també ha rebut el
suport de l’Ajuntament de Vic.

●

Es potenciarà el treball en línia, amb videoconferències, sempre que sigui necessari i es tindrà
present la possibilitat d’ensenyament híbrid.

●

La línia digital serà un recurs imprescindible per a casos de confinament.

●

Al costat de la necessitat, pensem que és important seguir insistint en la línia de la robòtica.

●

Semblantment, cal treballar tot l’àmbit d’actituds dels alumnes en referència al bon ús de les
eines digitals i establir criteris clars en aquestes actituds.

●

L’escola segueix apostant pel sistema GOOGLE i SITES, a partir del qual els alumnes fan servir
aquestes eines en el dia a dia.

El resum queda dibuixat en la infografia següent:
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4.2. MULTILINGÜISME
L’ensenyament de les Llengües Estrangeres queda resumit, per al curs 2020-2021, en aquestes grans
línies:
●

Ensenyament de l’anglès a partir de P3 i al llarg de tota l’escolaritat. Sempre que és possible,
es treballa a partir de grups reduïts a Infantil i Primària i en grups per nivells (donada la
diversitat) a Secundària i Batxillerat. Per als Cicles, es busca un format d’anglès comunicatiu i
professionalitzador.

●

L’escola manté, com a extraescolars, l’Escola d’Idiomes, a partir de l’Empresa OSONA IDIOMES
que ofereix cursos en horari de migdia i tarda a totes les etapes, a amb l’excepció dels Cicles.
Compta amb l’entorn de 100 alumnes.

●

L’escola continua oferint el Batxillerat DUAL AMERICÀ a partir de 2n de Secundària, amb uns
60 alumnes inscrits.

●

L’escola seguirà oferint els exàmens d’Oxford, en les convocatòries de gener/febrer i de junyjuliol, per a aquells alumnes que ho desitgin.

●

Més enllà de l’anglès, l’escola ofereix:
○ Llengua francesa, a partir d’optatives al llarg de la Secundària.
○ Llengua alemanya: entre els cursos de 2n a 4t d’ESO.

●

L’escola manté l’oferta del Batxibac per al Batxillerat.

Enguany, la possibilitat de fer viatges queda supeditada a l’evolució de la pandèmia.
El resum queda dibuixat en la infografia següent:
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4.3. LLEGIM I ESCRIVIM
L’ensenyament de la llengua és una prioritat de l’escola. Per això potenciem:
●

Un material propi d’ensenyament de la lectoescriptura, a través del Projecte RODAMON,
elaborat pel mateix equip de mestres.

●

Apliquem de manera activa el projecte FET, d’acord amb l’Assessorament de l’Escola ESTEL,
amb controls trimestrals a P5 i a Cicle Inicial. Es fa formació en aquest àmbit.

●

Fomentem l’ús de la biblioteca i de la lectura. Hi ha sis alumnes bibliotecaris, amb una
persona coordinadora.

●

Enguany iniciem el préstec de llibres de lectura des de la Biblioteca.

●

Participem en el programa XIM i XESCA.

●

Potenciem la lectura i l’escriptura a través de concursos i dels Jocs Florals en les etapes de
Primària, Secundària, Batxillerat i Cicles.

Tal i com subratllem en el Projecte Lingüístic, tot mestre i professor ha d’esdevenir mestre i
professor de llengua.
El resum queda dibuixat en la infografia següent:
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4.4. SOSTENIBILITAT
L’escola té el segell d’Escola Verda des de l’any 2007. Per a aquest any hem previst:
●

Creació del projecte de renovació d’aquest reconeixement, renovant el Pla d’Acció aplicat en
el trienni 2017-2020.

●

Es participa a través de dos representants a la Xarxa de Sostenibilitat d’Escoles, coordinada
per l’Ajuntament de Vic.

●

L’escola participa en la Xarxa d’Escoles Verdes Vedruna a través d’un representant.

●

Disposem d’un espai propi a la web per a aquest àmbit.

●

L’AMPA dona suport a les accions de l’escola a través de la compra de material i la creació
d’horts escolars.

●

Cada curs/cicle/etapa es proposa accions anuals que queden reflectides en una infografia
que trobareu tot seguit.

El resum queda dibuixat en la infografia següent:
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4.5. SALUT
Les accions en aquest àmbit queden resumides en aquesta infografia:
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5. Seguiment acadèmic
-

PRIMÀRIA. Seguiment competències
ESO. Seguiment competències

SEGUIMENT ACADÈMIC COMPETÈNCIES BÀSIQUES SISÈ DE PRIMÀRIA PLA ANUAL 2020-2021
LLENGUA CATALANA
OBJECTIUS

ACTUACIONS PREVISTES

RESPONSABLES

INDICADORS

- Augmentar el percentatge
global de competències
bàsiques de llengua catalana
al nivell mitjà alt i alt.
- Aconseguir millorar el nivell
de lectura i comprensió
lectora de tots els alumnes
amb el treball de Pacbal.
- Continuar amb el pla de xoc
amb alumnes de segon curs
de cicle superior que hagin
de millorar la lectura i
comprensió.
- Millorar les proves de
fluïdesa lectora i de
comprensió de tots els
alumnes.
- Atenció individualitzada
amb els alumnes vermells de
PACBAL de 1r i 2n.
- Atenció Individualitzada
amb els alumnes de 3r amb
dificultats lectores amb
continuïtat PACBAL.

- Tallers d’estratègies lectores a tots els
cursos de Primària. Mitja hora de lectura
diària.
- Passar proves a 5è i 6è de competències
bàsiques de cursos anteriors i fer-ne
correcció conjunta.
- Participació a Atrapallibres i Concurs de
lectura en veu alta.
- Seguir recomanant lectures als alumnes
tres cops per trimestre, amb indicacions per
als pares. Control.
- Participació a la gimcana de llengua a tots
els cursos de primària.
- Ús de les plataformes Xim i Xesca i Clica’t.
- Passar proves ACL i de velocitat lectora.
- Proves Pacbal de velocitat i comprensió a
P5, 1r i 2n. Trimestral.
- Treball diari del Projecte Pacbal a Infantil i
CI.
- Treball de millora de la comprensió oral.
- Treball d’estratègies lectores a partir de les
TAC.
- Biblioteca d’aula.
- Fomentar la BiblioNiu.
- Desenvolupar estratègies per tal d’aplicar
estructures lingüístiques en situacions reals.
- Potenciar l’espai de lectura a CI amb el
taller (SuperEquip).
- Participació al taller PAISATGE SONOR per
al foment de l’oralitat a 3r de Primària.
- Fomentar el voluntariat de lectura amb
alumnes de Secundària i alumnes de
Primària per millorar la velocitat i
comprensió lectora.
- Lectures a casa en llengua catalana a partir
de 2n.
- Adquisició de nou material de llengua
catalana a l’etapa de Primària per fer un
treball més competencial.
- Treball per aprendre i repassar continguts
de llengua catalana a través de materials
manipulatius (ambients i pràcticums de
llengua).

- Tots els mestres.
- Direcció: David Muntadas,
Arnau Cirera i Maria Molas.
- Maite Collell, Anna Canellas
com a coordinadores del
projecte Pacbal.
- De forma específica cada
mestre de llengua, tot i haver
comentat que ha de ser una
acció conjunta.

- Que el percentatge global
d’alumnes que està en nivell
mitjà alt i alt no baixi del 70%.
- Comprovar que s’han passat les
proves de competències
bàsiques en els cursos indicats
en el 100%.
- Comprovar que el 75% de tot
l’alumnat de sisè millori els
resultats de les proves de
comprensió lectora.
- Comprovar que el 75% de tot
l’alumnat de sisè millori els
resultats de fluïdesa lectora.
- Comprovar que s’han passat 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 trimestre.
- Comprovar que s’han passat les
proves de Pacbal a P5, 1r i 2n en
el 100%.
- Comprovar que s’han passat les
proves del termòmetre lingüístic
a primer de Primària en el
100%.
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LLENGUA CASTELLANA
OBJECTIUS

ACTUACIONS PREVISTES

RESPONSABLES

INDICADORS

- Aconseguir millorar els resultats
globals de llengua castellana a la
franja mitja alta i alta.

- Passar proves a 5è i 6è de
competències bàsiques de cursos
anteriors i corregir-les amb tot el
grup.
·
- Tallers d’estratègies lectores a
tots els cursos de Primària.
- Ús de les noves tecnologies com
a eina d’aprenentatge.
- Treball a partir d’àudios per
millorar la comprensió oral.
- Treball de vocabulari de
diferents temàtiques.
- Biblioteca d’aula.
- Adquisició de nou material de
llengua castellana a l’etapa de
Primària per fer un treball més
competencial.
- Lectures a casa en llengua
castellana a partir de CM.

- Tots els mestres de castellà.
- Direcció: David Muntadas ,
Arnau Cirera i Maria Molas.

- No superar el 30% d’alumnes
que tenen un nivell baix o un
nivell mitjà-baix global 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

- Aconseguir reduir la franja global
baixa de llengua anglesa.

- Treball de comprensió lectora a
Primària.
- Continuar treballant amb els
materials nous del curs passat de
llengua anglesa “All about us”, on
es treballa a fons la comprensió
oral, i l’expressió oral i escrita de
manera més competencial.
- Treball amb diferents tipus de
textos, tant pel que fa a la
llargada, com la tipologia...
- Passar proves de competències
bàsiques de cursos anteriors i
corregir-les amb ells.
- Teatre en anglès: treball a través
de l’obra, previ i posterior a
l’obra.
- Potenciar l’ús de la lectura lúdica
anglesa a partir de la biblioteca
d’aula
- Participació en el programa
Erasmus+.

Tots els mestres d’anglès.
- Direcció: David Muntadas ,
Arnau Cirera i Maria Molas.

- Comprovar que s’han realitzat
el 90% d’actuacions previstes.
- Aconseguir disminuir el 17,8%
d’alumnes de la franja baixa
global en les proves de
competències bàsiques de
llengua anglesa.

·

LLENGUA ANGLESA
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MATEMÀTIQUES
OBJECTIUS

ACTUACIONS PREVISTES

RESPONSABLES

INDICADORS

- Aconseguir que el
nivell baix i mitjà baix es trobi
per sota el 30%.
- Millorar les estratègies de
lògica, numeració i càlcul i de
resolució de problemes.

- Dedicar espais específics per al treball de
resolució de problemes, lògica matemàtica i càlcul
mental.
- 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.
- Reforçar l’àrea de matemàtiques a través del
web Clica’t.
- Treball per aprendre i repassar continguts
matemàtics a través de materials manipulatius
(ambients i pràcticums matemàtics).
- Potenciar el treball matemàtic transversal des de
les altres àrees.
- Desenvolupar estratègies per tal d’aplicar els
aprenentatges matemàtics en situacions reals.
- Pràctica de la lògica matemàtica a través de les
proves diagnòstiques d’anys anteriors a CM.
- Treball específic d’aplicacions tecnològiques
aplicades a les Matemàtiques.
- Treball matemàtic a partir de les TIC, de 1r a 4t
de Primària (1 hora setmanal).
- Treball manipulatiu amb material d’Innovamat
(de 1r a 4t).

- Tots els Mestres que
treballen les
matemàtiques.
- Direcció: David
Muntadas, Arnau Cirera i
Maria Molas.

- Mantenir un 70% en el
nivell mitjà alt i alt en les
competències
matemàtiques.
- Comprovar que el 75%
d’alumnes millorin els
resultats globals de les
competències bàsiques
treballades a l’aula.
- 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%.

CONEIXEMENT DEL MEDI
OBJECTIUS

ACTUACIONS PREVISTES

RESPONSABLES

INDICADORS

- Disminuir el percentatge
d’alumnes del nivell mitjà
baix i baix global a les
proves de competències
bàsiques de Coneixement
del Medi.

- Passar proves de cursos anteriors i models 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.
- Fomentar el treball per projectes interdisciplinaris.
- Ús de les noves tecnologies com a eina de suport i
consulta.
- Creació d’un ambient científic setmanal.
- Continuar amb el material digital per als alumnes de Cicle
Superior (Science Bits).
- Treball específic d’aplicacions tecnològiques aplicades a
l’àrea de coneixement del medi.
- Treball del coneixement del medi a partir del mètode
científic.

- Tots els Mestres que
treballen les àrees de
Coneixement del Medi
Natural.
- Direcció: David
Muntadas, Arnau Cirera i
Maria Molas.

- Augmentar a més del
60% el nivell mitjà alt i alt
i reduir el nivell global
baix.
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Competències ESO
LLENGUA CATALANA I LITERATURA
OBJECTIUS

ACTUACIONS PREVISTES

RESPONSABLES

INDICADORS

- A nivell global ens trobem molt
per sobre dels resultats de
Catalunya i respecte al curs passat
hem millorat. Hem passat d’un 76%
a un 86%, aproximadament en els
nivells mitjà-alt i alt. El nivell baix
s’ha reduït notablement: hem
passat d’un 8% a un 4%.
- En comprensió lectora tenim
més alumnes que es troben en el
nivell alt i s’ha reduït sensiblement
la franja baixa.
- Els resultats de la part
d’expressió escrita tenim més
alumnes en el nivell mitjà-alt i
menys al nivell alt que el curs
passat. Hi ha, però, menys alumnes
que es troben en el nivell baix. En
ambdós casos, cal recordar que els
resultats sempre es troben per
sobre del nivell de Catalunya.

- La primera actuació ha estat
analitzar l’estructura de les
proves diagnòstiques i tenir
presents els resultats dels
alumnes per veure’n l’evolució.
- Hem de continuar 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. Hem de
tenir present que s’ha produït
una millora molt important en la
franja d’alumnes amb nivell
baix.
- També continuarem utilitzant
textos en paper amb l’objectiu
d’afavorir la concentració que
demana la comprensió lectora.
- Un cop analitzats els
resultats, observem la necessitat
d’insistir en el treball de
l’expressió escrita, especialment
en els alumnes que mostren més
dificultats i, continuar
incentivant l’escriptura per
recuperar el nivell de les franges
altes ja que s’ha observat un
lleuger descens.
- Proposem fer lectures a
classe pautades per tal que els
alumnes adquireixin habilitats
d’interpretació i de comprensió.

- Professors de
llengua de Secundària
i Batxillerat.

- Valorem positivament la
possibilitat de conèixer els
resultats dels nostres alumnes
per saber quin és exactament el
nivell dels estudiants i del
centre amb l’objectiu de
prendre mesures per millorar.
Seria important disposar d’un
històric de resultats de les
competències bàsiques per tal
de poder analitzar els resultats
més objectivament.
- També considerem positiu el
fet d’incloure tots els alumnes
en els percentatges, ja que si no
hi són inclosos els PI la mitjana
és irreal.
- Finalment, després de
l’estudi, notem una millora, a
nivell general, en els resultats.

- En conseqüència, a partir dels
resultats, ens adonem que cal
continuar reforçant tan l’expressió
escrita com la comprensió lectora.
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 expressarse adequadament. I posarem
èmfasi en la comprensió lectora.
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LLENGUA CASTELLANA
OBJECTIUS

ACTUACIONS PREVISTES

RESPONSABLES

INDICADORS

- Els resultats globals segueixen
estant per sobre la mitjana de les
escoles de Catalunya, tot i que els
percentatges dels alumnes que
tenen un nivell baix (11, 3%) i un
nivell mitjà-baix (18,8) han
augmentat. Però també ha
augmentat la franja dels alumnes
amb un nivell alt fins al 40%, ha
augmentat en més d’un 15% i
estem a més d’un 13% de la resta
de Catalunya.
- Els resultats de Comprensió
Lectora i els d’Expressió Escrita
reflecteixen aquesta tendència.
- A nivell de Comprensió Lectora
les dues franges altes estan més
d’un 12% per sobre de la mitjana
catalana i en la franja del nivell
mitjà-baix i baix –tot i haver-ne
pujat lleugerament– estem per
sota de la mitjana catalana.
- A nivell d’Expressió Escrita
més del 66% dels alumnes tenen
un nivell alt o mitjà-alt, malgrat
que els alumnes de la franja de
nivell baix han augmentat fins al
12,5%.
- Ens adonem que cal seguir
reforçant la comprensió lectora,
però hem de posar més èmfasi en
l’expressió escrita que és el que
més els costa, tant a nivell
d’expressió d’idees com de
coherència i cohesió del text.

- Seguirem treballant la
comprensió lectora individual
a classe amb textos de
diferents tipologies. A més, a
totes les proves escrites hi
haurà un text amb exercicis de
comprensió i lèxic.
- Cada trimestre hi haurà una
lectura obligatòria amb un
treball i/o prova de
comprensió.
- Pel que fa a l’expressió
escrita seguirem fent dictats
periòdics per poder reforçar i
millorar l’ortografia.
Elaborarem petits textos de
temàtica diversa adaptada al
curs (des de 1r d’ESO) per
treballar la coherència, la
cohesió i l’adequació, i
ampliarem progressivament la
dificultat.

- Tots els professors de
llengua castellana.

- Millorar la mitjana en
expressió escrita dels
alumnes, especialment
disminuir la franja baixa i
mitja-baixa.
- Mantenir i millorar el nivell
de comprensió lectora en les
proves.
- Valorem molt
positivament que els alumnes
PI també facin les proves
perquè les indicacions que
donen els resultats s’adeqüen
més a la realitat del centre.
- Seria important poder
tenir un històric dels resultats
de les competències bàsiques
dels darrers anys –no només
de l’anterior– per poder
analitzar la tendència en els
resultats de llengua castellana
dels alumnes.
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COMPETÈNCIA CIENTIFICOTECNOLÒGICA
OBJECTIUS

ACTUACIONS PREVISTES

RESPONSABLES

INDICADORS

- Constatem la millora significativa en
els resultats d’aquesta competència tant
respecte als nostres resultats de l’any
anterior com també respecte a la mitjana
catalana. La suma de les franges baixes és
del 23,8% i la catalana del 39,5%. La
suma d’aquestes franges el curs passat
en el nostre centre era del 33%. Pel que
fa a les franges altes, hem obtingut una
suma del 76,3%, la catalana és del 60,4 i
la nostra el curs passat era del 67,1.
- El curs passat ens marcàvem com a
objectiu disminuir per sota del 10% els
alumnes que tenien un assoliment baix
de la competència i hi hem reeixit perquè
aquest percentatge el 2020 és del 7,5%,
respecte a l’11,8% que teníem el curs
passat.
- També ens proposàvem reduir el
percentatge d’alumnes que es trobaven a
la franja baixa de la dimensió
“interpretació proporcionada en forma
de dades i proves”, que el 2019 era del
10,16% i ara ha estat del 6,3%.
- També hem millorat molt la dimensió
“Reconèixer els aspectes principals de la
investigació científica” que era d’un
31,8% per la suma de les franges baixes i
el 2020 ha estat del 18,8%.
- En general, doncs, millorem tots els
resultats i assolim els objectius marcats.

- Adaptar totes les activitats
avaluatives de l’àrea al sistema
competencial.
- Consolidar les activitats
d’ensenyament-aprenentatge
proposades a les noves
programacions per
competències.
- Proposar noves activitats i
metodologies de classe en la línia
de l’ensenyament per
competències.
- Recull per part del professorat
de tots aquells conceptes de
l’àrea que presenten més
dificultat als alumnes per buscar
noves estratègies d’aproximació.

- Tots els professors
de l’àrea.

- Disminuir el percentatge dels
alumnes que tenen un nivell baix
en els resultats de la competència.
En aquesta darrera edició ha estat
del 7,5%, en la del 2019 del 10%.
Ens proposem continuar en
aquesta línia de baixada per al
2021.
- Mitjana de les qualificacions de
tots els alumnes de l’etapa per a
les matèries de ciències i
tecnologia.
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COMPETÈNCIA MATEMÀTICA
OBJECTIUS

ACTUACIONS PREVISTES

RESPONSABLES

INDICADORS

- Constatem la millora significativa en els resultats
d’aquesta competència tant respecte als nostres
resultats de l’any anterior com també respecte a la
mitjana catalana.
- Pel que fa a la franja baixa del global de la
competència, aquesta és del 7,8 % i la mitjana de
Catalunya és de l’11%. A més, hem millorat una mica
respecte a l’any anterior que es trobava al voltant del
8,5%.
- Pel que fa a la franja més alta, hi ha hagut una millora
molt significativa respecte a l’any anterior passant en el
global d’un 35% al 45 %. A més, en aquesta franja veiem
una gran diferència amb la mitjana catalana que es troba
en un 32,8%.
- El curs passat ens marcàvem com a objectiu
disminuir els alumnes que tenien un assoliment baix o
mitjà baix de la competència i l’hem aconseguit.
- També ens proposàvem millorar els resultats en els
següents àmbits:
• Espai, forma i mesura. En aquest aspecte hem assolit
l’objectiu perquè hem reduït considerablement els
alumnes dels dos nivells més baixos (del 48 % l’any
anterior al 29% enguany) i s’han augmentat els
alumnes dels dos nivells més alts (hem passat del
52% d’alumnes en aquestes franges al 72%).
• Dimensió numeració i càlcul. Els resultats també són
molt bons. El 81% dels alumnes es troben en les dues
franges superiors, respecte al 50% de la mitjana
catalana i al 47% assolit l’any anterior.
• Estadística. Hem assolit aquest objectiu amb escreix
ja que s’han reduït en ambdós casos les franges més
baixes I han incrementat els alumnes en les dues
franges més altes. En el primer cas s’ha passat d’un
45% a un 28% en la franja baixa i d’un 54 a un 71 %
pel que fa a les franges mitjà alt-alt.
• Canvi i relacions. El mateix passa amb aquesta
dimensió on la franja més baixa ha passat del 12 al
6% i la franja més alta ha passat del 37% al curs
passat al 49% enguany.

- Mantenir la realització
periòdica de proves de
competències bàsiques de
cursos anteriors,
relacionades amb els temes
concrets de cada moment.
- Mantenir els assajos de
proves de competències
bàsiques, un mínim de tres
per curs.
- Mantenir el treball en
estadística durant el primer
quadrimestre.

- Tots els professors de
l’àrea.

- Mantenir els
resultats assolits
enguany i potenciar la
millora dels alumnes de
franges baixes cap a
franges mitjanes-altes.
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COMPETÈNCIA ANGLÈS
OBJECTIUS

ACTUACIONS PREVISTES

RESPONSABLES

INDICADORS

- Constatem que els resultats globals es
mantenen per damunt de la mitjana de
Catalunya i en el cas del nostre centre hem
ampliat els alumnes que es troben a la franja
alt i mitjà-alt (hem passat d’un 71,7% a un
83,3%) i hem reduït els alumnes de la franja
mitjà-baix / baix (hem passat de 28,3% a
16,7%).

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

- Les professores
d’anglès.

- Una prova mínima
per trimestre per
mesurar l’evolució dels
alumnes, en el camp de
comprensió lectora i en
el camp de comprensió
auditiva a tots els grups.
- Una tasca
d’expressió escrita
voluntària per trimestre.

Enguany ens proposem:
- Mantenir els bons resultats globals d’anglès
en les proves de competències en comprensió
lectora i comprensió auditiva.
- Millorar l’expressió escrita.

- 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.
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6. Formació del professorat i pràctiques

Enguany la formació de l’escola per a tots els Mestres de Primària, secundària, Batxillerat i Cicles es
centra en la competencia digital a partir de la formació creada per un Equip Impulsor de Vedruna
Catalunya Educació.
L’etapa 0-6 anys tancarà el projecte Curricular de Centre i farà una formació de TIC centrada en
aquesta edat.
Aixñi mateix, un nombre important de Mestres de Primària ha acabat aquest setembre la formació
en robòtica.
Dues Mestres participen activament en formació que organitza la Xarxa d’Escoles Sostenibles de Vic.
Totes les formacions tenen una equivalència de 30 hores.
Pràctiques: donada la situació actual, l’escola limitarà el nombre d’alumnes de pràctiques, donant
preferencia, per conveni a la Universitat de Vic
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7. ERASMUS

Durant aquest curs escolar 2020-2021 es duran a terme activitats relacionades amb els projectes
Erasmus+ que s’han concedit a l’escola.
El projecte Fairy Tale Bridges of Europe, iniciat el curs 2018-2019, havia de tenir la durada de dos
cursos, però donada la situació provocada pel coronavirus s’ha allargat un curs més per poder finalitzar
totes les tasques.
Aquest projecte té per objectiu impulsar i crear activitats que permetin millorar l’aprenentatge de
llengües no maternes en els infants. Les activitats proposades als alumnes són a través de contes
tradicionals propis o de contes tradicionals dels altres països que participen en el projecte. També
s’han realitzat i es continuaran realitzant al llarg del curs videoconferències amb els alumnes de les
altres escoles.
Aquest projecte va dirigit a les etapes d’Infantil i Primària.
El nou projecte Erasmus que s’inicia aquest curs és el projecte L.I.F.E. (Love! Improve! Feel! Educate!).
Al projecte L.I.F.E. hi participen 6 organitzacions educatives de 5 països diferents. La República Txeca
amb l’escola Zakladni skola a Materska skola, Itàlia amb l’escola Nuova Direzione Didattica, Noruega
amb l’escola Skårungen barnehage, Eslovènia amb les escoles Vrtec Litija Slovenija i Vrtec Pedenjped
i finalment Espanya amb l’escola Vedruna Escorial Vic.
Les sis escoles, durant dos cursos escolars, intercanviaran bones pràctiques i coneixements i també
dissenyaran processos educatius en el camp de l’aprenentatge social i emocional (SEL / SocialEmotional Learning).
L’objectiu del projecte és millorar les competències emocionals i socials en el camp de
l’autoconeixement i l’autogestió de les emocions. Es proposaran activitats que permetin millorar i
treballar la consciència social, l’empatia, les habilitats interpersonals, la inclusió social i la tolerància.
Aquest nou projecte Erasmus ha de servir per reformar el programa d’educació emocional i social,
aconseguint així un millora de la competència emocional i social dels alumnes, fet que també
repercutirà en la resta d’aprenentatges.
Participaran en aquest nou projecte el professorat i l’alumnat d’Educació Primària, especialment els
alumnes de cicle mitjà i superior; amb col·laboracions d’alumnes d’altres etapes.
Les bones pràctiques i les experiències adquirides amb el desenvolupament dels dos projectes
pretenen ser recursos útils i eficaços per dur a terme dins les nostres aules i per a tots els centres
educatius que hi participen.
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8. SORTIDES I ACTIVITATS
L’escola organitza per a cada curs escolar un programa de sortides i activitats amb la intenció de
completar el currículum, de manera que sigui més competencial i vivencial. Totes les sortides tenen
sempre un treball previ i posterior a l’activitat preparada. Es procura que el màxim d’alumnes possible
assisteixen a cada una de les activitats programades. Les sortides són preparades en el marc de les
reunions de cicle (Llar, Infantil i Primària) i les reunions de curs (en el cas de Secundària, Batxillerat i
Cicles). Per als alumnes amb dificultats de pagament, s’aplica la beca escolar atorgada pel Consell
Comarcal.
Anualment, en la memòria, publiquem les assistències a cada una de les activitats.
LLAR D’INFANTS
Mitjans
- Sortides als jardins de l’exterior de la Llar.
Grans
- Sortides als jardins de l’exterior de la Llar.
- Sortides als voltants de la Llar, per conèixer botigues, petits comerços i parcs del barri.
- Excursió de final de curs al Mas Casablanca, el mes de Juny, si se’ns permet.
INFANTIL
P3

P4

P5

-

Sortida de tardor a l’Atlàntida.
Recorregut i visita de la ciutat de Vic si se’ns permet.
Espectacle de dansa “Lu” a l’Atlàntida de Vic.

-

Sortida de tardor a l’Atlàntida.
Natació.
Recorregut i visites a la ciutat de Vic (si la situació ens ho permet).
Biblioteca de l’escola.
Espectacle de teatre en anglès “ The Farm”.
Espectacle de dansa “Lu” a l’Atlàntida de Vic.
Museu Episcopal de Vic.

-

Sortida de tardor.
Natació.
Recorregut i visites a la ciutat de Vic (si la situació ens ho permet).
Biblioteca de l’escola.
Espectacle de teatre en anglès “The Farm”.
Museu Episcopal de Vic.
Espectacle de dansa “Lu” a l’Atlàntida de Vic.

PRIMÀRIA
PRIMER
- Espectacle en anglès “Wanda the witch”.
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-

SEGON
-

Sortida Equus Vic.
Sortida dia Castanyada.
Sortida Parc Era d’en Sellés.
Espectacle a l’Atlàntida “Hamelí”.
Sortida botigues del barri.
Dijous Llarder.
Sortida ACVIC.
Visita casc antic de Vic.
Sortida fi de curs.
Espectacle en anglès “Wanda the witch”.
Sortida dia Castanyada.
Espectacle a l’Atlàntida “Hamelí”.
Sortida de tardor a l’Anella Verda de Vic: Pont del Bruguer / Font dels Frares.
ACVIC. Taller d’ Art i Ecologisme.
Sortida a plaça: Dijous Gras.
Museu Episcopal. Taller La primavera.
Visita al 9NOU. La notícia.
Sortida lúdica últim dia curs.

TERCER
- Paquet de cultura catalana. Tallers a l’escola amb entitats culturals de la ciutat de Vic.
- Participació del taller “Paisatge sonor” de l’ACVic.
- Sortida a l’anella verda amb l’objectiu de conèixer i fomentar jocs tradicionals del món.
- Visita per conèixer el tram de riu adoptat.
- Caminada de dijous Llarder.
- Visita per la ciutat de Vic. Conèixer els llocs treballats a l’àlbum de cromos de la ciutat de
Vic.
- Visita a l’Ajuntament de Vic. Conèixer l’edifici i les tasques que s’hi duen a terme.
- Taller “Els animals d’en Quel” al Museu d’Art de la Pell.
- Sortida lúdica de final de curs - per determinar
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QUART
-

Teatre en anglès: Billy Banjo.
Visita a l’entorn del riu.
Mercat i comerços de Vic.
Tallers de lectura a la Biblioteca Joan Triadú.
Visita i taller al Museu Episcopal de Vic.
Participació del taller “Paisatge sonor” de l’ACVic.
Caminada de Dijous Llarder.
Visita a la Planta Potabilitzadora d’Aigües Vic.
Taller “Les ombres del museu” al Museu de l’Art de la Pell de Vic.
Sortida lúdica de final de curs - per determinar.

CINQUÈ
- Teatre en Anglès: Frankenstein.
- Espectacle a l’Atlàntida.
- Estació meteorològica.
- Visita al casc antic de Vic (romans).
- Emprenedoria (Ajuntament i mercat?)
- Sortida per Dijous Llarder.
- Taller Paisatge Sonor i Taller Art i Ecologisme.
- Cursa d’orientació Anella verda.
- Sortida final de curs - per determinar
SISÈ
-

Horts de les Casasses.
Teatre en Anglès: Frankenstein.
Projecte de l’Institut del Teatre.
Espectacle a l’Atlàntida.
Cursa d’orientació.
Visita Museu Episcopal de Vic.
Sortida per Dijous Llarder.
Gimcana per Vic.
Congregació dels Dolors.
Jornada esportiva.
Sortida final de curs - per determinar

SECUNDÀRIA
Primer

SORTIDES
- Convivències rotatives a 3 espais diferents: La Damunt, el Camí Ral de
Montrodon, la Creu de Malla.
- Sant Jordi de Puigseslloses en el marc de la matèria de Socials.
- Excursió a l’Anella Verda.
ACTIVITATS
- Assistirem a l’espectacle de L’Atlàntida, Flow!, en el marc de la matèria de
Música.
- Scavenger Hunt. Gimcana en anglès en el marc de la matèria de llengua
anglesa.
- Internet Segura.
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SEGON

Cinema Espiritual.
Àlbum il·lustrat.
Taller pantalles.
Xerrada sobre alimentació i hàbits saludables.
Certamen de lectura en veu alta Col·legi El Roser de Sant Julià.
Concurs protagonista Jove.
Concurs Per l’abril cada paraula val per mil del CNL.
Natació.

ACTIVITATS
- Proves cangur.
- Cinema espiritual.
- Tallers d’identitat de gènere.
- Xerrades de sexualitat.
- Elaboració d’una revista digital d’escola.
SORTIDES
- Primer trimestre: Sortida pels voltants de Nadal de convivències per al grup
classe.
- Segon trimestre: Sortida per confirmar al Tibidabo, si la situació de la
pandèmia ho permet, per grups d’anglès.
- Tercer trimestre: Sortida de final de curs a concretar en funció de la situació
de la pandèmia.

TERCER

ACTIVITATS
- Cinema espiritual
- Proves Cangur
- Gimcana en anglès.
- Xerrada sobre drogues.
- Xerrada sobre mobilitat.
- Projecte Five Days

QUART

-

-

Portada del pessebre a un cim de la comarca (per grups classe). Primer
trimestre.
Sortida per itineraris: (Segon trimestre)
- Ciències: Facultat de biologia.
- Humanitats: Ruta guiada per la Barcelona romana.
- Tècnics: En estudi.
Projecte de recerca (tercer trimestre)
- Ciències: Estudi de l’aigua a Manlleu i estudi dels ecosistemes
forestals a Viladrau.
- Humanístic: Estudi de la revolució industrial a Manlleu.
- Tècnics: en estudi.

Depenent de l’estat de la pandèmia:
- Visita al Museu d’Història de Catalunya. (Tercer trimestre). Per grups classe.
- Convivències: Celebració del dijous llarder a Bellmunt. Demanarem als
delegats si els sembla bé fer aquesta activitat per grup classe. En cas contrari
no la faríem.
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BATXILLERAT I CICLES
Primer
Batxillerat

-

Segon
Batxillerat

Sortides de tutoria:
-

Sortides corresponents a les Jornades de Cultura Religiosa.
Sessions de socorrisme des de la matèria d’Educació Física.
Jornada de convivències.
Recital de poesia.
Cinema espiritual.
Tertúlies Científiques (UVic)
Proves Cangur
Activitat equivalent a l’intercanvi del Batxibac.

Visita Universitats.
Les sortides que els altres cursos es feien a les iniversitats, assistint a
les Portes Obertes, aquest curs es canvien de format: les universitats
catalanes vindran a la nostra escola a presentar les seves facultats,
els seus plans d’estudi i els diferents serveis que ofereixen.

Sortides des de les diferents matèries:
-

Des d’Història de l’Art:
• Vic romà/ Museu Episcopal/Vic Barroc

-

Des de disseny:
• Visita a un estudi de disseny de la ciutat

-

Des de Biologia:

• Participació a TLC, Tertúlia de Literatura Científica a la UVic:
xerrada del Dr. Bonaventura Clotet, sobre el coronavirus
-

Des de Matemàtiques:
• Participació a les Proves Cangur

-

Des de Literatura catalana:
• Ruta per la ciutat de Vic de Laura a la ciutat dels Sants

Cicle
Informàtica

-

Xerrada SAP (software de gestió per a empreses), a càrrec de SEIDOR.

Cicle
Dependència

-

Visita al Sirius Vic pendent de confirmació.
Xerrada sobre Creu Roja i la teleassistència.

Cicle TEI

-

Visita Uvic.
Xerrada de Serveis Socials i DGAIA.
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9. OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT (ODS)
Com a Escoles Vedruna se’ns demana potenciar el concepte d’ODS i treballar-ho amb els alumnes.
Des de l’escola, ho volem respondre relacionant activitats pròpies de cada curs, amb ODS concrets
que treballem en el dia a dia de l’aula. Recordem el quadre:

La priorització per cursos és aquesta pel curs 20-21:

P3 / P4 /P5

Primer i segon de
primària:

Tercer de primària
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Quart de primària

Cinquè i sisè de
primària

Primer

Segon

Tercer

Quart

Primer batxillerat

Segon Batxillerat
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Cicle Informàtica

Cicle Dependència

Cicle TEI

Juntament amb el treball de l’aula, al llarg del curs hi ha prevista una actuació de
sensibilització conjunta per a tota l’escola entre els 3 i els 18 anys.
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10. ORGANIGRAMA DE L’ESCOLA

Integrat per:
Ramon Rial. Director General
Tatiana Elices. Directora de la Llar d’Infants.
Elisabet Sellés: directora d’Infantil
David Muntadas: director de primària.
Joan Mercader: cap d’Estudis de Secundària i Batxillerat
Eulàlia Ylla-Català: Directora de Secundària i Batxillerat
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ETAPES EDUCATIVES:

Petits.
Formiguetes: Núria Montalban
Júlia Mercader
Mitjans. Coordinació: Marta Azaustre.
Papallones: Patricia Rodriguez
Maria Musach

Pollets: Anna Puigdollers
Marta Vidal

Orenetes: Marta Azaustre
Núria Santanach
Mercè Raurell

Grans. Coordinació: Laura Camarasa
Dofins: Núria Benet
Gisela Pratdesaba
Coloma Pineda

Esquirols: Laura Camarasa
Imma Basagaña

Tortugues: Núria Faja
Griselda Riera

P3. Coordinació: Cristina Jordà
P3A. Maria Pagespetit

P3B. Cristina Jordà

P3C. Mireia Riera

Persones no tutores que intervenen el curs: Maria Isabel Morcillo, Argila Crous, Clàudia Ylla, Gemma
Carbonell
P4. Coordinació: Elisabet Creus
P4A. Mireia Duran

P4B. Núria Portabella

P4C. Elisabet Creus

Persones no tutores que intervenen el curs: Laia Esplandiu, Miriam Dueñas, Clàudia Ylla, Gemma
Carbonell
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P5. Coordinació: Meritxell Fiter
P5A. Meritxell Fiter

P5B. Marta Codinachs

P5C. Maria del Mar Garolera

Persones no tutores que intervenen el curs: Anna Canellas, Elisabet Sellés, Clàudia Ylla, Gemma
Carbonell

CICLE INICIAL: COORDINACIÓ: ARNAU CIRERA
1rA: Ester Verdaguer

1rB: Margarida Rifà

1rC: Roser Sierra

1rD: Cristina Mataró

2nA: Carme Tria

2nB: Sira Puig

2nC: Arnau Cirera

2nD: Marta Salarich

CICLE MITJÀ: Cordinació MARIA MOLAS i LAURA VILA
3rA: Núria Villanueva
4t.A: Teresa Vilaregut

3rB: Maria Molas

3rC: Glòria Prat

3rD: Tània Coll

4t.B: Laura Vila

4t.C: Miquel Roquet

MESTRES DEL CICLE:
CICLE SUPERIOR: DAVID MUNTADAS
5èA: Mariona Parareda

5èB: Elisabeth Prat

6è.A: Lourdes Molet

6èB: Nil Freixa

5èC: Joan Salord
6èC: Aida Fontserè

MESTRES QUE INTERVENEN A L’ETAPA DE PRIMÀRIA:

Eva Galik, Núria Canals, Roser Pugès, Remei Solà, Gerard Casas, Lourdes Monteis, Xevi Martí,
David Muntadas, Toni Ortega, Imma Valls, Imma Solà, Maite Collell, Carlos Lozano, Àngel
Marginedas, Albert Bertran i Guillem Bosch.

37

1r ESO A - Montserrat Molist
1r ESO B - Sònia Canudas
1r ESO C - Raquel Solà
2n ESO A - Mariona Gimeno
2n ESO B - Alba Pratsobrerroca
2n ESO C - Marta Alibés / Èlia Ferrer
2n ESO D - David Vicente
3r ESO A - Berta Vilageliu
3r ESO B - Margarida Casanovas
3r ESO C - Pilar Calvache
4t ESO A - David Cidoncha
4t ESO B - Marta Ricart
4t ESO C - Joan Mercader

BATXILLERAT
1r BAT A - Jus López
1r BAT B - Ricard Mercader
1r BAT C - Lídia Gutiérrez
1r Batxibac - Montserrat De Rocafiguera
2n BAT A - Núria Mas
2n BAT B - Montserrat Tarrés
2n BAT C - Rosa Campalans
2n Batxibac - Natàlia Sevilla

PROFESSORS NO TUTORS QUE INTERVENEN A ESO/BATX:

Jordi Mirambell, Montse Molist, M. Àngels Verdaguer, Toni Ortega, Eudald Díaz, Àngel
Gómez, Marta Ricart, Xevi Sánchez, Gemma Barniol, Mireia Rial, Marion Assman, Imma Vall,
Mercè Molas, Anna Casarramona, M. Àngels Mata, Alba Pallarols, Raquel Vázquez, Quim
Bohils, Victòria Pujol, Gerard Bové, Ester Soler, Aida García, Ramon Rial i Eulàlia Ylla-Català.
Atenció a la diversitat: Xevi Sánchez i Maria Guerrero
Vetlladors: Roger Cobo i Albert Bertran
Suport: Roser Canela
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CICLES FORMATIUS
1r SMX - Eduard Selva
2n SMX - Hector Garcia
1r TAPSD - Margarida Tió
2n TAPSD - Maria Guerrero
1r TEI- Judit Esquís
2n TEI. Berta Masramon

PROFESSORS NO TUTORS QUE INTERVENEN A CICLES FORMATIUS:
Informàtica: Joan Casals, Marion Assman. Professors col·laboradors a través d’APRENTIK: Victor
Manuel Martín Romo, Elies Martos, Josep Calabuig, García i Souliman Assakiou.
Atenció a les persones en situació de dependència: Mireia Casanovas i Cristina Masó. Professorts
col·laboradors de la residència del Nadal (Hospital de la Santa Creu): Imma Cantizano, Eva Márquez,
Helena Güell, Carlota Cardelús, Maira García, Cristina Cernadas i Maira García.
Tècnic en Educació Infantil: Gemma Carbonell, Núria Benet, Roser Pugès i Tatiana Elices.

EQUIPS TRANSVERSALS

ESCOLA VERDA: per aquest curs se’n fa responsable l’Equip de Direcció, que coordinarà les
propostes que sorgeixen de cada cicle, curs o etapa. Dues Mestres (Mireia Riera i Argila
Crous) participaran en la Xarxa d’Escoles Sostenibles de Vic.
MULTILINGÜISME: en fa la coordinació la Montserrat Tarrés, amb la coordinació del d’acord
Escola d’Idiomes (Extraescolars), juntament amb en Ramon Rial.
ILEC: a càrrec dels diferents Mestres i professors de llengua.
TAC: Joan Mercader i Marta Ricart.
DOIP: Gemma Carbonell, Núria Canals, Xavier Sánchez i Maria Guerrero. Fan la coordinació
amb l’Aula d’Acollida (Mestra Albert Bertran)

39

Vetlladors: Roger Cobo, Júlia Vila, Judit Torrents, Estel Vilellas i Marta Prat i Albert Beltran).
PASTORAL: Clàudia Ylla, Maite Collell, Raquel Solà i Antoni Ortega. Voluntariat: Roser Canela
i Dolors Viladomat.
QUALITAT: Berta Vilageliu, Marta Codinach i Miquel Roquet.
Biblioteca: Maite Collell i alumnes becaris de Batxillerat.

PERSONES D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS:
Mireia Riera: Administració i Secretaria
Gemma Oliva: Administració
Gabriel Sánchez: Secretaria
Meritxell Franquesa: Secretaria
Roser Rifà: Secretaria
Núria Hernández: Administració i Secretaria
Anna Bover: porteria
Albert Mir: Manteniment
Pere Pareja: Adjunt de manteniment.
Pau Solà: Adjunt de manteniment.
Encarna Jiménez: Neteja, porteria i menjador

EMPRESES DE SERVEIS:
Hostesa
Tapís
Vadelleure, a través de l’AMPA
De Gust: Monitors de menjador
OSONA IDIOMES: Extraescolars d’anglès.
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EQUIPS TRANSVERSALS

ESCOLA VERDA: per aquest curs se’n fa responsable l’Equip de Direcció, que coordinarà les
propostes que sorgeixen de cada cicle, curs o etapa. Dues Mestres (Mireia Riera i Argila
Crous) participaran en la Xarxa d’Escoles Sostenibles de Vic.
MULTILINGÜISME: en fa la coordinació la Montserrat Tarrés, amb la coordinació del d’acord
Escola d’Idiomes (Extraescolars), juntament amb en Ramon Rial.
ILEC: a càrrec dels diferents Mestres i professors de llengua.
TAC: Joan Mercader i Marta Ricart.
DOIP: Gemma Carbonell, Núria Canals, Xavier Sánchez i Maria Guerrero. Fan la coordinació
amb l’Aula d’Acollida (Mestra Albert Bertran)
Vetlladors: Roger Cobo, Júlia Vila, Judit Torrents, Estel Vilellas i Marta Prat i Albert Beltran).
PASTORAL: Clàudia Ylla, Maite Collell, Raquel Solà i Antoni Ortega. Voluntariat: Roser Canela
i Dolors Viladomat.
QUALITAT: Berta Vilageliu, Marta Codinach i Miquel Roquet.
Biblioteca: Maite Collell i alumnes becaris de Batxillerat.
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11. FAMÍLIES DELEGADES DE CURS
Es donaran a conèixer a l’AMPA.

12. CALENDARI ESCOLAR (3-18 anys)
CALENDARI CURS 2020-2021

Setembre 2020

Octubre 2020

Novembre 2020

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

7

8

9

10

11

12

13

5

6

7

8

9

10

11

14

15

16

17

18

19

20

12

13

14

15

16

17

21

22

23

24

25

26

27

19

20

21

22

23

24

28

29

30

26

27

28

29

30

31

1
2

3

4

5

6

7

8

18

9

10

11

12

13

14

15

25

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Desembre 2020

Gener 2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

4

5

6

14

15

16

17

18

19

20

11

12

21

22

23

24

25

26

27

18

19

28

29

30

31

25

26

Març 2021

Febrer 2021
1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

7

8

9

10

8

9

10

11

12

13

14

13

14

15

16

17

15

16

17

18

19

20

21

20

21

22

23

24

22

23

24

25

26

27

28

27

28

29

30

31

1

2

3

4

Abril 2021

Maig 2021

1

2

3

4

5

6

7

1

2

8

9

10

11

12

13

14

5

6

7

8

9

10

11

3

4

5

6

7

8

9

15

16

17

18

19

20

21

12

13

14

15

16

17

18

10

11

12

13

14

15

16

22

23

24

25

26

27

28

19

20

21

22

23

24

25

17

18

19

20

21

22

23

29

30

31

26

27

28

29

30

24

25

26

27

28

29

30

31

Juny 2021

Juliol 2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

5

6

14

15

16

17

18

19

20

12

21

22

23

24

25

26

27

19

28

29

30

26

Agost 2021
1

2

3

4

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

20

21 22

23

24

27

28

30

31

29

1
2

3

4

5

6

7

8

18

9

10

11

12

13

14

15

25

16

17

18

19

20

21

22

23 24

25

26

27

28

29

30

31

FESTIUS
FESTIUS SEGONS CONVENI
VACANCES ESCOLARS
FESTIUS LOCALS

42

13. CALENDARI ESCOLAR (LLAR D’INFANTS)

CALENDARI CURS 2020-2021

Setembre 2020

Octubre 2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

5

6

14

15

16

17

18

19

20

12

21

22

23

24

25

26

27

19

28

29

30

26

Novembre 2020
1

2

3

4

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

20

21

22

23

24

27

28

29

30

31

1
2

3

4

5

6

7

8

18

9

10

11

12

13

14

15

25

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Desembre 2020

Gener 2021

Febrer 2021

1

2

3

4

5

6

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

7

8

9

10

11

12

13

4

5

6

7

8

9

10

8

9

10

11

12

13

14

14

15

16

17

18

19

20

11

12

13

14

15

16

17

15

16

17

18

19

20

21

21

22

23

24

25

26

27

18

19

20

21

22

23

24

22

23

24

25

26

27

28

28

29

30

31

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

1

2

Març 2021

Abril 2021

Maig 2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

5

6

7

8

9

10

11

3

4

5

6

7

8

9

15

16

17

18

19

20

21

12

13

14

15

16

17

18

10

11

12

13

14

15

16

22

23

24

25

26

27

28

19

20

21

22

23

24

25

17

18

19

20

21

22

23

29

30

31

26

27

28

29

30

24

25

26

27

28

29

30

31

Juny 2021

Juliol 2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

5

6

14

15

16

17

18

19

20

12

21

22

23

24

25

26

27

19

28

29

30

26

Agost 2021
1

2

3

4

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

20

21 22

23

24

27

28

30

31

29

1
2

3

4

5

6

7

8

18

9

10

11

12

13

14

15

25

16

17

18

19

20

21

22

23 24

25

26

27

28

29

30

31

FESTIUS
FESTIUS SEGONS CONVENI
FORMACIÓ MESTRES
FESTIUS LOCALS
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Aquest calendari és resultat de l’acord entre les escoles de la Ciutat de Vic
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14. AMPA

Pel curs 2020-2021, l’Ampa es proposa:

Organitzar i preparar una brico festa, de forma específica per a la construcció d'uns horts
escolars per primària.
Participar activament en la xarxa d'AMPA'S de les Escoles Vedruna de Catalunya.
Fomentar i escoltar les aportacions dels pares i mares a través dels pares i mares delegats
de curs.
Mantenir una comunicació regular amb la Direcció de l’escola per fer seguiment del curs
escolar en aquest curs tant especial
Seguir impulsant les extraescolars a través de l’Empresa DeLleure.
Ser sensibles a les necessitats que puguin anar sorgint.
Participar en el desenvolupament del Pla Tecnològic de l’escola a través d’un suport
económic l’escola en benefici dels alumnes.

Aquest curs l’AMPA està formada per: Pere Rovira (President), Sylvia Perez (Vicepresidenta), Mar Amayuelas (Secretària), Bea Texeira (Tresoreria), Olga Bonvehí, Queralt
Menéndez, Marta Vila, Santi Oms, Jose García, Sergi Graboleda i Àlex Gómez.
Es farà Assemblea de l’AMPA el dia 3 de desembre, de forma virtual.
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15. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS:
OSONA IDIOMES

Proposta d’activitats extraescolars, des de P3 a batxillerat.
Horaris de migdia i tardes.
Les inscripcions es fan des d’Osona Idiomes: osonaidiomes.com
VADELLEURE EXTRAESCOLARS
Empresa contractada per l’AMPA. Oferta curs 20-21:
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16. ALUMNES DELEGATS DE CURS
1r ESO A: Greta Armengol
1r ESO B: Carla Baqué
1r ESO C: Maria Gutiérrez
2n ESO A - Alda Garolera, Dídac Morató
2n ESO B- Gabriel Sorribas i Jun Zhou (Ricardo)
2n ESO C - Anastasia Gogoladze i Àlex Ilarza
2n ESO D- Uriel Hidalgo i Nihad Ouchen
3r ESO A - Mireia Alcaraz i Martí Monteis
3r ESO B - Guillem Costa i Sara Aajou
3ESO C - Oriol Vilademunt, Anna Anfruns i Ahmed Kaleb
4t ESO A - Clàudia Casals - Abril Morera
4t ESO B - Laia Berenguer, Meritxell Vila
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4t ESO C - Martí Baños, Aina Gascó
1r BAT A - Emma López - Joan Pratdesaba
1r BAT B - Nil Camprubí - Pau Puig
1r BAT C - Maria Espuny - Ricard Pla - Martí Vila
1r Batxibac - Mei Shu Sánchez - Núria Vargas
2n BAT A - Martina Arau i Albert Formatgé
2n BAT B - Aida Sánchez i Joanna Roquet
2n BAT C - Marc Ricart i Pau Amblàs
2n Batxibac - Nihad Badda, Aleix Vila

48

17. CONSELL ESCOLAR:
El present document va ser aprovat en Sessió ordinària on-line del Consell Escolar de 16 de
novembre 2020 integrat per:
Director/a (President/a del consell): RAMON RIAL CARBONELL
Representants de la titularitat:
1. JORDI ESPONA I ARUMÍ
2. EULÀLIA YLLA-CATALÀ I PUIGREFAGUT
3. JOAN MERCADER I BOIXADERAS
Representants del professorat:
1. MARGARIDA CASANOVAS I PRAT
2. COLOMA PINEDA I PORTET
3. ELISABET SELLÉS
4. EVA GALIK I TOMCZAK
Representants dels pares d'alumnes:
1. ANNA ORDEIG I ESPONA
2. JOSE MANUEL GARCÍA RUIZ
3. JOAN BERTRAN i SERRA
4. SYLVIA PEREZ I CARRERA
Representants dels alumnes:
1. PAU AMBLÀS I MASRAMON
2. GEORGINA EMILI JANE WALLIS ROWLEY (ja ha acabat l’escolaització a l’escola)
Representant del personal d'administració i serveis.
1.GABRIEL SÁNCHEZ I GUERRERO.
També van assistir els directors de la Llar d’Infants (Tatiana Elices) i de Primària (David
Muntadas).
Segons instruccions del Departament, aquest Consell seguirà essent el mateix, sense
renovació, per a tot el curs escolar.
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18. COL·LABORACIONS:
Pel seu dia a dia, l’escola manté convenis i col·laboracions amb:

