Quins serveis trobareu

Howard G. Hendricks
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«L’ensenyament que deixa
empremta no és el que es fa de
cap a cap, sinó de cor a cor»

Equipament multimèdia a
totes les aules
Laboratoris
Centre esportiu
Aules d’Informàtica, Música i
Tecnologia
Menjador amb cuina pròpia
Extraescolars culturals, d’anglès i esportives
Horaris:
Infantil i Primària : 9-13h i
15-17h
ESO: 8/9-13:30h i 15-17h (dv,
tarda no lectiva per 3r i 4t)
BAT: 8-14:30h

Escola

Vedruna
Girona

Etapes:
Ed. Infantil
Ed. Primària
ESO
Batxillerat: Ciències i Tecnologia. Humanitats i Ciències
Socials

Carrer Barcelona, 21
17002 Girona
T 972202084
vedrunagirona@vedruna.cat
www.vedrunagirona.org
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3-18 anys

Vedruna Girona

Educant el present,
construint el futur.
#decididament
#vedruna
#intensament
—
Escola concertada, catalana i cristiana
Continuïtat des de P3 fins a 2n de Batxillerat
Excel·lents resultats acadèmics
Innovació permanent
Qualitat educativa
Atenció de les dimensions personal, social i
transcendental de l’alumne
Projecte extraescolar esportiu i cultural
Lleure Vedruna de P3 a 2n ESO. (casals i colònies)
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3-18 anys

Què potenciem

Què treballem

Com treballem

Què us oferim
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Desenvolupament integral dels
alumnes
Relacions interpersonals
Educació en valors
Aprenentatge de llengües estrangeres
Ús de noves tecnologies
Expressió oral en totes les llengües
Autonomia i la gestió de les
emocions
Desenvolupament de la vessant
musical, artística i creativa
Exploració de l’entorn, el raonament i la lògica matemàtica
Educació en la sostenibilitat i
en el compromís per un món
millor a través del programa
d’Escoles Verdes.

Tecnologies digitals a l’aula:
•• Recursos TAC a l’aula: ordinadors, Chromebooks, Internet,
Apps
•• Eines educatives G-Suite (Google)
•• Plataforma ClickEdu

Construïm nous reptes a partir
del treball per projectes i els espais d’aprenentatge.
Fomentem l’autonomia dels
alumnes tot respectant els seus
ritmes evolutius.
Impulsem la comunicació, l’observació, l’experimentació i la
creativitat.
Promovem valors com el respecte, l’esforç, la constància, el treball i la responsabilitat.
Realitzem activitats basades
en el joc simbòlic i treball per
racons tot fomentant els grups
cooperatius.
Pràctiques de Física, Química i
Biologia.
Activitats culturals: teatre, museus, conferències, exposicions…
Activitats d’Aprenentatge i Servei: campanyes solidàries
Treball competencial
Grups flexibles

Línia pedagògica contínua dels 3
als 18 anys.
Sòlida preparació acadèmica i
intel·lectual, excel·lent resultats
en proves externes.
Seguiment individualitzat
Tracte proper i familiar
Clima positiu i motivador
Exigència i flexibilitat
Atenció a la diversitat
Orientació acadèmica i professional
Estades lingüístiques a l’estranger
Equip de professors estable
Preparació específica per a la
Selectivitat
Centre Esportiu Vedruna: camp
de futbol de gespa artificial, pavelló i pistes poliesportives
Batxillerat Dual (USA)
Som Centre Col·laborador de la
Politècnica de la Udg



Projecte plurilingüe:
•• expressió escrita i oral en anglès i francès
Projecte Divertístic 2.0
•• música, teatre, educació visual
i plàstica, dansa, art i noves
tecnologies.
Matemàtiques manipulatives a
Infantil i Cicle Inicial
La pràctica de l’esport per a potenciar l’esperit d’equip, el sentiment de pertinença, de cooperació i de superació de reptes
personals.
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