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1. PRESENTACIÓ

Entenem per Pla Anual (Programació General de Centre) com 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 21 anys, ha planificat de
forma concreta per al curs escolar 2022-2023.

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 etapa (de les quals l’escola en fa seguiment a través de la
ISO. Gestio de Qualitat) i de 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 amb unes activitats i uns projectes
determinats. Així mateix, es concreten les propostes d’aquest curs que
queden recollides en el Pla Estratègic 2021-2025.

El Pla Anual d’aquest curs reflecteix en alguns casos la continuïtat 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. El seguiment d’aquests
objectius es fa seguint el criteris de l’Equip de Qualitat, amb els
corresponents registres.

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, que es fa per l’octubre
(enguany dia 19 d’octubre).
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2.OBJECTIU EDUCATIU DE CURS: MIRADES
HUMANES

A l’escola, més enllà de les competències i saber propis de cada curs i etapa,
ens proposem cada curs treballar un aspecte de creixement personal amb els
alumnes de totes les etapes. En diem “objectiu de curs” i el compartim en el
conjunt de les 37 escoles Vedruna de Catalunya.
Aquest any, hem escollit com a referent l’expressió “Mirades Humanes”.
Una expressió que ens ha de conduir al creixement en tres àmbits:

● El propi i personal. La interioritat de cadascú.
● El de relació amb els altres.
● La relació amb l’entorn.

El desplegament de la proposta es troba en aquest espai web:

https://mirades.vedruna.cat/curs-202223

Des de cada tutoria, programem activitats enfocades a aquesta realitat i en
fem seguiment a través de l’Equip de Qualitat de l’escola.
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3. ACOMPANYEM  ALS ALUMNES

Des de l’escola, i a través de l’Equip de Pastoral, (integrat per un
representant de cada etapa educativa) volem acompanyar als nostres
alumnes en processos de creixement personal i reflexió a través de l’Espai
BON DIA:

https://www.escorialvic.org/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.

El mateix Equip fa propostes de treball per a totes les activitats que oferim
als alumnes en relació a les festes i celebracions de sentit cristià de l’escola,
que queden reflectides en aquesta infografia:
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La infografia mostra els 5 àmbits d’actuació de l’Equip de pastoral de
l’escola, integrat per sis persones: Argila Crous (Infantil), Maria Molas i
Maite Collell (primària), Èlia Ferrer (Secundària, batxillerat i Cicles), Dolors
Viladomat i Roser Canela (persones de secundària que fan voluntariat) i
Ramon Rial.

L’equip té aquest àmbits:

1. Preparació diària del Bon dia.
2. Preparar propostes pel dia de la Pau. (DENIP, 30 de gener)
3. Fer propostes de reflexió entorn del sentit de Tots Sants/Castanyada,

Nadal, Quaresma i Pasqua.
4. Desenvolupar una Campanya de Sensibilització.
5. Fer propostes, coordinades amb el tutors, en relació l’objectiu

educatiu de curs.
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4. OBJECTIUS GENERALS DE L’ESCOLA PER
AL CURS 22-23

En el marc del Pla Estratègic de l’escola fem constar les diferents línies
d’acció del Pla, amb les conseqüents accions i previstes per aquest curs:
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5. LÍNIES D’ACTUACIÓ

5.1 PROJECTE LINGÜÍSTIC DE L’ESCOLA

L’escola va realitzar, en el curs 21-22, la formació relacionada amb els USOS
LINGÜÍSTICS A L’ESCOLA. Entenem que el Projecte Lingüístic de l’escola és
vàlid i està reconegut pel Departament d’Educació.
D’entre les conclusions indicades en la formació d’USOS LINGÜÍSTICS
constatem la necessitat de mantenir la llengua catalana com a vehicular, no
només en les àrees d’aprenentatge, sinó també com a llengua d’ús habitual
en els patis i els moments d’esbarjo. Constatem l’augment significatiu de
moltes llengües a l’escola i apostem pel respecte a la seva diversitat,
entenent, però, que la llengua catalana és a la base del nostre projecte
lingüístic.
Així mateix, el multilingüisme és una peça fonamental en el projecte
educatiu de l’escola, que tenint com llengua vehicular el català, introdueix i
treballa el castellà i l’anglès a l’etapa de primària, fent apunt de francès en
el darrer curs de primària.
A l’etapa de Secundària i Batxillerat, el projecte educatiu posa l’accent en la
consolidació de les competències lingüístiques de les llengües oficials, el
català i el castellà. En aquest sentit, de 3r d’ESO a 2n de Batxillerat, l’escola
imparteix les matèries en grups reduïts, fent del tres cursos quatre classes.
De 3r a 4t d’ESO existeix un grup intensiu per aquells alumnes que tenen
dificultats per assumir les competències lingüístiques de les dues matèries.

Així mateix, es continua amb l’aprenentatge de la llengua anglesa reforçant
la matèria amb tres mesures: la divisió de l’alumnat amb quatre grups de
nivell que garanteixen assolir les matèries competències de formes
diferents, la previsió d’una hora curricular extra a 2n d’ESO i una estada
lingüística a Londres prevista a 2n d’ESO. En aquest sentit, pel curs
2022-2023 amb la voluntat de reforçar l’expressió oral de l’anglès, s’ha
engegat un programa d’auxiliars de conversa en llengua anglesa pels cursos
de 3r i 4t d’ESO, en aquest curs també s’ha recuperat una matèria optativa
de dues hores a 2n de Batxillerat de matèria anglesa, Anglès aplicat a les
Ciències Socials.

9



El projecte educatiu de l’escola contempla també l’aprenentatge d’una
segona llengua i una tercera llengua estrangera, el francès i l’alemany. Pel
curs 2022-2023 s’ha resituat i ampliat la càrrega horària d’aquestes
matèries. En el cas del francès s’ha apostat per una càrrega de tres hores per
cada curs d’ESO. I, en el cas de l’alemany, s’ha optat per situar-lo a 3r i 4t
d’ESO amb una càrrega de tres hores per cada un del curs. Així mateix,
l’escola ofereix el Batxillerat en francès, Batxibac, reconegut pel Govern
francès que permet la doble obtenció del títol tant a l’Estat espanyol com a
la República francesa i l’acreditació del nivell B2 de francès. En el marc
d’aquest itinerari es preveu una estada lingüística a França.
L’escola segueix ofertant els exàmens d’OXFORD (com centre avaluador que
som) per obtenir títols dpanglès d’A1, A2, B1 i B2 del Marc Comú de
referència de llengües Europees. La línia de treball de l’oferta extraescolar
es fa en conseqüència a aquest fet, des de la Llar d’Infant fins a Cicles
Formatius.
Per al curs 22-23, l’escola ha introduït la presència de la figura dels
AUXILIARS DE CONVERSA, a raó de dos auxiliars per trimestre distribuÏts
entre les etapes de primària, secundària i Cicles Formatius.
D’altra banda, la línia de resultats obtinguts en les Competències bàsiques
dels cursos de 6è de primària i 4t de secundària, ens fan prendre la decisió
de mantenir la línia de treball dels darrers cursos.
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5.2 ETAPA 0 - 6 ANYS

L’escola realitza un treball importat per establir una continuïtat i una
coherència entre les edats de 0 a 6 anys. Tot i que el primer cicle d’educació
Infantil (0-3) i el segon (3-6), es troben dins d’un context escolar diferent,
els entenem com una única etapa amb principis, objectius i capacitats
comunes.
Les activitats de la vida quotidiana formen l’eix central de l’ambient
educatiu i comparteixen el seu valor al costat dels espais d’aprenentatge que
s’ofereixen a l’etapa i que varien en funció del moment evolutiu en la qual
es troba l’infant.

Pel  curs 22-23 ens proposem que sigui, d’aquesta manera:

1. Continuar posant com a protagonista de l'aprenentatge a l’infant.

2. Mantenir metodologies actives i participatives.

3. Repensar i actualitzar l’avaluació a partir de la LOMLOE.

4. Seguint impulsant l’estímul de la lectura a través d'activitats
motivadores: poesia per a cuques i conta’m (Llar), Projecte Rodamón
de llengua (P3.p5), biblioteca d’aula (P0-p5), bibliomòbil (p2.P5),
Bossa del conte (P5) i PACBAL (Procés d’ensenyament de
lectoescriptura).

5. Anar fonamentant hàbits de salut des de la primera infància.

6. Inserir els infants en el món cultural i social del nostre país a partir
del treball de les Festes Populars.

7. Establir el màxim de relacions família-escola, en el marc d'un
concepte d’educació compartida.

8. Treballar hàbits de sostenibilitat: reciclatge i horts escolars.
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5.3 INNOVACIÓ PEDAGÒGICA:

Seguint en la mateixa línia de treball del curs passat, enguany estem
definint les directrius que permeten la continuïtat i el lligam entre etapes
educatives. La formació "Etapa 6-8 anys", que fa l'equip docent, té com a
objectiu obrir noves línies de treball que estableixin un pont entre l'etapa
d'infantil i la de cicle inicial per tal de facilitar el diàleg i la coherència
pedagògica. La creació d’aquest espai de reflexió ens permet impulsar una
mirada compartida i respectuosa cap a la infància teixint vincles entre
aquestes dues etapes educatives.

El propòsit de la formació és centra en els següents eixos:

1-Donar continuïtat i coherència entre l'etapa d'infantil i cicle inicial per tal
de garantir un desenvolupament harmònic i progressiu dels infants.
2-Detectar i consolidar sinergies compartides, mantenint els trets que
singularitzen a cada cicle.
3-Analitzar les estratègies metodològiques que facilitin l'adquisició gradual
de les competències clau que han d'assolir els infants al final del cicle.
4-Treballar sobre tots aquells aspectes organitzatius de l'etapa que
permetin l'assoliment dels reptes educatius plantejats.
5- Detectar els aspectes comuns en l'acompanyament dels infants i les
seves famílies per crear línies d'actuació compartides entre totes dues
etapes.

En el curs 2022-2023, l’Escola aposta per modificar l’estructura curricular
del Batxillerat amb una triple intenció: consolidar una estructura central de
coneixement pels diferents itineraris; prestigiar i consolidar l’oferta de les
Humanitats; i, reforçar l’itinerari tecnològic.

En primer lloc, les àrees centrals de coneixements és la vinculació de dues
matèries de modalitat. Així, els alumnes que cursin els itineraris humanístic
i social, al llatí i a les Matemàtiques aplicades a les Ciències socials
respectivament, s’hi suma la matèria d’Història del Món Contemporani i la
de Geografia. Als itineraris científics i tecnològics s’hi sumen a les
Matemàtiques la Biologia o la Física, respectivament. Aquesta mesura busca
assegurar un coneixement troncal, bàsic, dels diferents itineraris de forma
transversal per tots els alumnes que cursin Batxillerat.
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En segon lloc, el reforçament de les humanitats en el currículum de
Batxillerat. D’una banda, marcant la Història del Món Contemporani, la
Història de l’Art i la Geografia com a matèries obligatòries de modalitat. I,
de l’altra, reforçant el currículum amb noves matèries com la Literatura
Universal o el Món Clàssic. I, finalment, reduint el volum d’alumnes a les
classes de Llengua Catalana i Llengua Castellana passant de tres grups a
quatre, tant a 1r com a 2n de Batxillerat.

En tercer lloc, l’ampliació de l’itinerari tecnològic del Batxillerat oferint la
matèria d’Enginyeria i Tecnologia a 1r de Batxillerat, en el curs 2023-2024
s’oferirà tant a 1r com a 2n de Batxillerat.

Així mateix, les modificacions previstes en la LOMLOE i els decrets que la
despleguen estableix la necessitat d’oferir matèries optatives. L’escola ha
apostat per aplicar aquestes modificacions curriculars en el curs 2022-2023
malgrat la possibilitat d’acollir-se en una moratòria de tres anys. L’oferta
d’optatives busca l’aprenantge multidisciplinari i la possibilitat dels
alumnes d’escollir entre diferents matèries per descobrir i aprofundir en els
gustos personals.

1r trimestre:
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2n trimestre:

3r trimestre:
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5.4 ERASMUS

https://sites.google.com/escorialvic.cat/erasmusplusescorial/p%C3%A0gin
a-principal

La convocatòria 2021 impulsada pel Servei per la Internacionalització de
l’Educació del Ministeri d’Afers Exteriors, l’Escorial va ser acreditat com a
Centre Erasmus a partir d’un projecte dels tres als divuit any que utilitza la
internacionalització com una oportunitat de millora per l’escola.

L’acreditació, obtinguda el 2021, ha permès l’elaboració d’un Pla d’Acció
2022-2023 que inclou un seguit d’activitats:

Estades lingüístiques en francès pels alumnes de 3r d’ESO.
Estades lingüístiques en francès pels alumnes de 2n de Batxibac.
Estades lingüístiques en alemany pels alumnes de 3r i 4t d’ESO.
Estades per a la realització de formació a l’estranger pel professorat.

El Pla d’Acció preveu el compliment dels cinc eixos en què es basa el projecte
Erasmus 2021-2027 de l’escola:

La millora de la cohesió social del centre escolar mitjançant la igualtat
d’oportunitats.
Promoure la inclusió i l’excel·lència a través del canvi pedagògic i la
digitalització.
El foment de la convivència a través de l’assumpció dels valors
europeus.
Patrimoni cultural, lingüístic i natural europeu. Un bé de tots per
conèixer, protegir i respectar.
Horitzó 2030. Un petit gest, un gran moviment.
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L'escola continuarà participant en el projecte Erasmus+ L.I.F.E. (Love! Improve!
Feel!, Educate!), que s'està portant a terme des de fa dos anys.
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 la
nostra escola Vedruna Escorial Vic. L’objectiu del projecte és millorar les
competències emocionals i socials en el camp de l’autoconeixement i l’autogestió
de les emocions. Les propostes giren entorn a activitats que permetin millorar i
treballar la consciència social, l’empatia, les habilitats interpersonals, la inclusió
social i la tolerància.

5.5 SERVEI BIBLIOTECA I ACCIONS DE VOLUNTARIAT

L’Escola disposa d’una Biblioteca a disposició de tota la comunitat educativa
del centre. L’espai està a disposició de mestres i alumnes per a portar a
terme diferents activitats, i s’obre a totes les famílies a partir de les 17:00h.

Com a principals objectius hi ha el de fomentar l’hàbit lector i el gust per la
lectura. Per aquest motiu, la biblioteca ofereix un seguit de recursos:

- Préstec de llibres, on els usuaris de la biblioteca poden demanar llibres per
endur-se a casa.

- L’arxiu de recerques 10, d’utilitat per als alumnes que necessitin consultar
treballs de recerca que han obtingut les notes més altes al llarg dels anys.

- La Biblioteca és l’escenari per portar a terme el voluntariat de lectura, on els
alumnes més grans de l’etapa de secundària ajuden a llegir als alumnes de
segon de primària.

- En horari extraescolar de migdia o tarda, la Biblioteca ens ofereix la
possibilitat de poder realitzar estudi autònom o en grup.

- Els alumnes de primària, disposen de suport acadèmic en horari de tardes, ja
que alumnes voluntaris ofereixen la seva ajuda als alumnes que ho demanin.

A més a més, la biblioteca disposa d’ordinadors i xarxa wifi per poder
treballar amb les condicions necessàries. El Servei de Biblioteca disposa
d’una persona responsable (Maite Collell) amb 8 alumnes de batxillerat que
hi treballen en format de becaris.
D’altra, per aquest curs 22-23, l’escola s’ha integrat a la Xarxa de
Voluntariat d’Osona i segueix treballant el Projecte d’Aprenentatge-Servei
en els cursos de 3r i 4t de secundària.
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5.6 ODS/ OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

En el treball comú compartit per les Escoles Vedruna de Catalunya, l’escola
vol seguir prioritzant el treball i la difusió dels OBJECTIUS DE
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS). Per això disposa d’un equip
impulsor (Nil Freixa (primària) i Alba Pratsobrerroca (secundària)) que
recull i proposa accions relacionades amb el treball dels ODS. Per aquesta
curs, s’ha projectar fer la memòria del cursos anteriors i actulitzar els
treballs que es fab a les aules, fent-los públics mitjançant els codis QR dels
quals disposa l’escola en el carrer Sant Segimon de Vic. D’altra banda
seguirem impulsant els treballs compartits amb la resta d’escoles de
Vedruna Catalunya Educació i es participarà en l’elaboració de materials per
a les matèries previstes en el curs 23.24 dels nous Batxillerats.
Pel conjunt d’accions d’ODS del curs, tindrem present aquesta infografia
elaborat per Vedruna Catalunya Educació:
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5.7 LA SALUT A L’ESCOLA

A l’escola entenem que la salut és un estat complet de benestar físic, psíquic
i social, i no només l’absència de malalties.

Per tal que els nostres alumnes puguin assolir aquest estat de benestar
global, l’escola realitza un conjunt d’actuacions a través de l’equip
psicopedagògic, la infermera escolar i els equips docents.

Els psicopedagogs de l’escola vetllen per acompanyar el creixement dels
alumnes mitjançant un itinerari psicopedagògic, el qual contempla un
seguit d’actuacions per les diferents etapes educatives, tenint present el
procés evolutiu i maduratiu de cada alumne. Aquestes actuacions van des de
la detecció precoç de qualsevol necessitat educativa específica en els més
petits fins a l’orientació professional per als més grans. Conjuntament amb
els equips docents, l’equip psicopedagògic potencia les trajectòries
individualitzades dels alumnes, amb l'objectiu de desenvolupar els millors
talents de cada un i atendre la diversitat de les aules.

Des de fa 5 anys i amb col·laboració amb Bayés Escola, oferim el servei
d’infermeria escolar. Una infermera professional dona suport en tot l’horari
lectiu als alumnes, atenent-los en qualsevol circumstància d’accident o de
salut, donant suport i assessorament als equips de docents i realitzant
tasques d’educació per la salut a les aules.

Durant el primer semestre del curs 22-23, l’escola treballarà en la creació
d’una pàgina web d’accés lliure on es podran consultar totes les accions que
es fan en la línia de la prevenció i la millora de la salut. En aquesta web
també hi haurà l’accés als recursos que s’utilitzen a l’aula durant la
realització de les activitats d’educació per la salut, a totes les etapes de
l’escola.

Durant el curs 17-18 es va iniciar, amb col·laboració amb Bayés escola,
l’AMPA i l’ajuntament de Vic, un cicle de xerrades de salut. L’històric de les
xerrades estarà disponible a la web de salut, la qual servirà també per a
realitzar les inscripcions al cicle, que combinarà el format presencial i
online i estarà obert a la ciutat.
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Les taules que hi ha a continuació mostren les activitats que es realitzen en
l’àmbit de la salut, en cada etapa educativa.
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L’itinerari psicopedagògic de l’escola té com a objectius:

— La detecció precoç, sobretot en l’etapa d’educació infantil i primers
cursos de primària, on és molt important detectar allò que pot dificultar el
procés d’ensenyament–aprenentatge de l’alumnat.
— El coneixement de les capacitats cognitives i acadèmiques mitjançant
proves, algunes d’elles externes que el Departament d’Ensenyament
realitza a nivell de Catalunya, com les competències bàsiques a 6è de
primària i 4t d’ESO, i altres d’internes seleccionades pels psicopedagogs.
— Les tècniques d’estudi i cohesió de grup en els primers cursos de l’ESO
per tal de vetllar pel canvi d’etapa, sobretot a nivell organitzatiu de
l’alumnat.
— L’acompanyament emocional i l’orientació professional dels nostres
alumnes per tal de seleccionar els estudis postobligatoris (batxillerat, cicles
formatius i accés a la universitat) més adients per a cada perfil.

Des de l’escola, ens proposem per aquest curs, desenvolupar el màxim
d’accions possibles que compartim amb la Xarxa de les 37 escoles Vedruna
de Catalunya i que reflectit en l’infograma de la pàgina següent:

23



24



5.8 ESCOLA VERDA

L’escola té el segell d’Escola Verda des de l’any 2007. Durant el curs passat
(21-22), es va renovar l’acreditació mitjançant un Pla d’Acció que s’allarga
fins l’any 2025. El pla d’acció detalla les actuacions que es faran durant
aquest període.

Paral·lelament a les accions proposades pel Pla d’Acció, dos professors de
l’escola participen a una formació anual organitzada per la Xarxa d’Escoles
Sostenibles de Vic. Enguany, la formació té com a eixos centrals el
coneixement de l’entorn, els hàbitats, la vegetació, els itineraris naturals i el
treball d’investigació.

En la línia de l’aposta per la sostenibilitat, està prevista la instal·lació de
plaques solars a les teulades de tres edificis de l’escola (Mascaró, Infantil i
Primària) durant aquest curs.

També hi ha previst donar continuïtat al treball que va iniciar-se durant el
curs passat relatiu als Objectius de Desenvolupament Sostenible. Trobareu
més informació d’aquesta línia de treball a l’apartat 5.7 d’aquest document.

Les accions del pla 21-25 s’han englobat en 4 grans àmbits de treball:
Reciclatge i reutilització, Sostenibilitat, Emergència climàtica i
meteorologia i Ecosistemes i entorn. A l’esquema es detallen les actuacions
previstes en cada àmbit.

25



26



27



5.9 OBERTURA CIUTAT

Una de les línies estratègiques de l’escola passa per l’increment de
l’obertura de l’escola a la ciutat i al territori. D’aquí se’n desprenen unes
línies de treball pel curs 22-23:

a) Celebrar els 160 anys de l’escola (1863.2023). Pensem que pot ser una
raó important per obrir les portes de l’escola a les famílies actuals,
però també als antics alumnes i professors. Estem planificant
activitats en aquest sentit.

b) Xerrades de Salut de l’escola. Està pensant de seguir-les ofertant,
obertes a la participació de famílies de tota la Ciutat i facilitant l’accés
a partir de l'avantatge de poder-les oferir en “streaming”. Així
mateix, està previst oferir l’escola de Pares (diferents cursos
organitzats per l’AMPA) a tota Ciutat amb el recolzament de
l’Ajuntament (Regidoria d’Educació).

c) L’escola segueix posant a l’abast de la Ciutat el nostre pavelló,
facilitant els entrenaments del bàsquet masculí i femení, a més de
facilitar l’espai a altres entitats.

d) L’obertura a la Ciutat, és també extensiva a la Comarca, donat que
seguim treballant amb xarxes amb les escoles Vedruna de Tona,
Manlleu, Centelles i Ripoll per dur a terme activitats concretes.
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5.10 CICLES FORMATIUS

Introducció: El sentit de les pràctiques.

Els Cicles Formatius orienten la seva línia pedagògica sempre amb les
pràctiques al punt de vista, considerant aquestes com el punt culminant dels
ensenyaments i porta d’entrada al món laboral.

Tot l’alumnat ha de fer aquestes pràctiques, ja sigui amb la modalitat de
Formació en Centres de Treball o amb la modalitat d’alternança DUAL. La
modalitat FCT consta de menys hores de pràctiques i aquestes no són
remunerades. La modalitat DUAL té major càrrega d’hores de pràctiques,
però aquestes són remunerades i eximeixen d’haver de cursar el Mòdul
Professional de Síntesi, en el cas dels Cicles Formatius de Grau Mitjà, o
Projecte pels Cicles Formatius de Grau Superior.

Oferta DUAL

A la nostra escola treballem per tenir la major oferta possible de pràctiques
en modalitat DUAL, perquè creiem que és una gran oportunitat de formació i
maduració de l’alumnat.

Des de l’inici de l’implementació dels Cicles Formatius al nostre centre hem
treballant de manera constant per anar teixint una xarxa d’empreses i
entitats, i tenim diversos convenis de col·laboració signats amb elles per
posssibilitar i maximitzar aquesta oferta DUAL.
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Convenis amb empreses:

Família Informàtica i comunicacions
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Família serveis socioculturals i a la comunitat

TAPSD
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TEI

TIS
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6. FORMACIÓ DEL PROFESSORAT

Per curs 22/23, la formació del professorat s’ha previst d’aquest manera:

Mestres de l’Equip 0-6 a anys: es realitzarà una formació col·lectiva
adreçada a l’adequació d’aquesta etapa al canvi legislatiu que suposa la
LOMLOE. Inclou la revisió actual del nostre Projecte Curricular i la seva
revisió per a tots els àmbits. Serà, doncs, formació COL·LECTIVA.

Mestres de l'Equip de 6-12: es realitzarà una formació col·lectiva adreçada a
l’adequació d’aquesta etapa al canvi legislatiu que suposa la LOMLOE. Inclou
la revisió actual del nostre Projecte Curricular i la seva revisió per a tots els
àmbits. Serà, doncs, formació COL·LECTIVA, que s’adaptarà al Projecte 6-8
que estem treballant en l’actualitat, així com l’adaptació a la resta d’edats
de l’etapa. Serà, doncs, formació COL·LECTIVA.

Professors ESO/BAT i CICLES: s’oferirà formació individual.

L’escola serà essent present en totes les activitats de formació previstes
conjuntament amb la Fundació Vedruna catalunya Educació, cosa que
inclou:

1. Participació en el Seminari permanent de Psicopedagogia.
2. Participació en el Seminari permanent d’ODS.
3. Participació en el Seminari permanent de Llengües Estrangeres.
4. Participació en els Seminaris de “Grups de Reflexió” d’Infantil,

primària, secundària i Cicles Formatius.

Així mateix, dos mestres de l’escola participaran en el Seminari de XESVIC,
entorn a la Sostenibilitat.

L’escola queda oberta a formacions que puguin ser necessàries i d’interès al
llarg del curs.
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7. SORTIDES I ACTIVITATS

LLAR D’INFANTS

34



INFANTIL
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PRIMÀRIA
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SECUNDÀRIA
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BATXILLERAT
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CICLES
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8. ORGANIGRAMA DE L’ESCOLA
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9. EQUIPS DE TREBALL
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EQUIP CICLES FORMATIUS
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EQUIP D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
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10. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
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11. DELEGATS I FAMÍLIES DELEGADES DE
CURS
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Alumnes delegats
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12.         MENJADOR ESCOLAR

Per aquest curs 22-23, l’escola disposa d’un espai propi per accedir a
la informació entorn del menjador:

https://www.escorialvic.org/menjador

Així mateix, des d’aquest curs s’ofereix el servei esmorzar: entrepà o
fruita.
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13. CONSELL ESCOLAR

Actualment, el Consell Escolar de Vedruna Escorial Vic està integrat per:

PRESIDENT DEL CONSELL

Ramon Rial Carbonell

REPRESENTANTS DE LA TITULARITAT

Eulàlia Ylla-Català
Narcís Vives
Quim Bohils

SECTOR PARES I PARES:

Sylvia Pérez (AMPA)
Joan Bertran
Marc Puigdollers
Judith Santanach

SECTOR MESTRES

Marta Codinachs
Eva Galik
David Cidoncha
Marta Masnou

SECTOR ALUMNES

Ferran Molist
Martina Tort

REPRESENTANT AJUNTAMENT

Elisabet Franquesa

SECTOR ADMINISTRACIÓ i SERVEIS

Gabi Sánchez

Són membres del Consell Escolar, els directors i Caps d’estudis de totes les etapes
educatives de l’escola. Amb veu i sense vot, tot i que es busca sempre el Consens.
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14. CALENDARI ESCOLAR
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15. AMPA

L’AMPA treballa de manera estreta i coordinada amb l’escola per oferir:

● Un servei d’extraescolars, a través de DE LLEURE.
● Un cicle anual de conferències de Salut, coordinat amb l’escola i amb “Bayés

Escola”.
● Altres conferències i activitats en funció de com va el curs.
● Una Escola de Famílies oberta als pares i mares de l’escola, però també a la Ciutats

i altres Escoles Vedruna.

L’Ampa és reuneix de forma periòdica i fa una assemblea anual el mes de novembre, on es
presenta la memòria de curs i s’aprova la nova planificació.
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