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El nostre estil educatiu

escolaambvalors

Escolacompromesa

escolacompetent

escolainclusiva

escolaoberta

escolapropera

Aquests són els eixos vertebradors de l’Escola Vedruna de
Catalunya, sobre els quals posem la mirada.

Permeten que cada
nen i nena, noi i noia
aprengui a ser i a
actuar de manera
autònoma, a pensar i
a comunicar, a
descobrir i a tenir
iniciativa.
La nostra pedagogia
ajuda a construir
persones responsables, crítiques i
sensibles amb el
nostre entorn. Afavoreix que cadacuna
d’elles trobi les eines
necessàries per a
conviure i
integrar-se a la
societat .
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ILEC Projecte d’impuls per la lectura

Un dels objectius prioritaris és potenciar la lectura sistemàtica en totes les
àrees i matèries al llarg de tota l’escolaritat per augmentar la competència
comunicativa i lingüística i el desenvolupament de l’hàbit lector dels infants i
joves.

ESCOLA
PLURILINGÜE

Dins del nostre Projecte Lingüístic, l’escola ofereix l’aprenentage de:
català, castellà, anglès i, de forma optativa, francès, alemany i llatí.
Treballem l’anglès de manera transversal i utilitzem un vocabulari
específic en anglès en les diverses matèries. Preparem i som centre
examinador oficial de la Universitat de Cambridge (Ket, Pet, Firts,
Advance) obert a tothom.

SERVEI
COMUNITARI

Aquest projecte pretén que els nois i les noies prenguin
consciència del paper que té el voluntariat, es sensibilitzin amb
les necessitats socials de l’entorn, comprovin que ja són
capaços d’implicar-se i millorar determinades situacions.

PROJECTE DUNA Per als alumnes de P3, P4 i P5. Treballem l’educació en valors i les emocions a l’escola, com a base de convivència
humana i coherent amb el nostre model educatiu.

CONVENI AMB
SANT JOAN DE DÉU

Treballem conjuntament en la detecció de possibles
trastorns d’aprenentatge (dislèxia, discalcúlia i
TDAH), intervenció i millora per aconseguir la
correcta adquisició dels aprenentatges acadèmics.
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Hores complementàries
ED. INFANTIL
Taller de lectura
Programació i robòtica
Taller d’art
Medi ambient
Taller d’esport
Educació en vallors
Informàtica
Mediambient
Storytelling
Taller de lletres
Anglès
Robòtica
Àmbit digital
Àmbit personal i social
Tutoria

ED. PRIMÀRIA

ED. SECUNDÀRIA
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Horaris
EDUCACIÓ INFANTIL (Llar i Parvulari)

Les hores
d’acollida i
esplai són
considerades
extraescolars, i
es paguen amb
un suplement
mensual o diari.

Acollida

des de ¾ de 8 del matí

Matí

de 9 a 1 del migdia

Tarda

de 3 a 5 (al Parvulari)

Esplai

de 5 a 6

de 3 a 6 (a la Llar)

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Acollida

des de ¾ de 8 del matí

Matí

de 9 a 1 del migdia

Tarda

de 3 a 5

Esplai

de 5 a 6

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
Matí

de 8 a 1:25 del migdia
dimecres de 8 a 2:25 del migdia

Tarda

de 3 a 5

dilluns, dimarts i dijous

Quotes Escola
CONCEPTE

QUOTA

MENSUALITATS

Llar d’Infants
(0-3)

La Llar està
oberta per
les vacances
de Nadal i
de Setmana
Santa

Quotes curs
2019/2020

Inclou: l’esmorzar i el
berenar diari,
psicomotricitat,
psicopedagogia, i
auxiliar de conversa en
anglès.

120,00€

11

Activitats complementàries i serveis
Ed. Infantil

77,00€

10

Ed. Primària

77,00€

10

Ed Secundària

77,00€

10

Despeses Generals
(totes les etapes)

136,00€

1

Menjador
*5 dies per setmana

136,00€

*4 dies per setmana

115,00€

*3 dies per setmana
Tiquet esporàdic

88,00€
8,60€

Mensual

Dia puntual
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L’AMPA som tots els pares i mares de l’escola
Els socis de l’AMPA gaudiran de descomptes en el preu de les
diferents activitats i sortides.

La junta de la
nostra AMPA
està formada
per un grup
de pares i
mares que es
reuneix
mensualment

Els membres
de la junta
s’escullen per
votació a la
junta
general, que
està prevista
per al mes de
novembre

Organitzem i promovem
Acollida matinal (de 3/4 de 8 a 9 del matí): Per alumnes de
la Llar d’Infants, Ed. Infantil i Ed. Primària.
Esplai tarda (de 5 a 6): Per alumnes d’Ed. Infantil i
Ed. Primària .
Activitats extraescolars
Organització i col·laboració en activitats de l’escola:
Castanyada, festa de Nadal, Portes Obertes, Carnestoltes ….
Subvenció de material per a aquestes activitats (cartolines,
pintures…)
Marxa infantil de regularitat i minimarxa.
Curset d’esquí per Nadal.

La quota de
l’AMPA és de 25€
anuals

Reciclatge de llibres.
Suport al casal d’estiu.
Organització de cursos diversos per a pares i mares.
Xerrades i conferències.
Descomptes en algunes activitats: colònies, extraescolars....
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Instal.lacions
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PROJECTE MULTILINGÜE
Som escola multilingüe amb la voluntat de donar als/a les
nostres alumnes totes les eines necessàries per poder
adquirir un òptim nivell en llengües estrangeres.

Iniciació a la llengua
anglesa des de P3

AICLE
Aprenentatge integrat de
continguts en llengua
estrangera.

Som centre
examinador
oficial de
Cambridge :
Young
Learners,
Ket Pet i
First



a Infantil fem conversa
diària



de P5 a 6è fem
ARTS & KRAFT



Ed. Física a ESO

Colònies escolars
en anglès per al
Cicle Superior i
estades lingüístiques
a Anglaterra per als
nois i noies d’ESO

A l’ESO
alemany i francès

Diploma Dual
Internacional
-alumnes a partir
de 3r d’ESOTitulació Batxillerat
Americà
El programa es desenvolupa
al 100% en anglès. Els
alumnes pensen i treballen
en anglès, participen en Live
Sessions amb altres
companys i, en definitiva, es
defensen autònomament en
anglès, la qual cosa
augmenta la seva confiança i
destresa.
Facilita, també, el maneig de
les noves tecnologies, de
manera que previsualitzen el
que serà la seva formació
universitària.

Vedruna Ripoll
Pàgina 9

Auxiliar de conversa
Garantim
l’aprenentatge oral,
parlant anglès amb
monitors nadius,
sense cost afegit

Vedruna Ripoll i
EXTRAESCOLAR
SPEAKING

Vedruna Puigcerdà:

Converses en anglès
després de dinar

Londres

Estades bianuals a

10 dies curs escolar
ENGLICH COURSES

L’extraescolar
d’anglès de després
de classes

VEDRUNA
SUMMER CAMP
ALUMNES
PRIMÀRIA
Activitat adreçada
a alumnes
de 8 a 12 anys
de les escoles
Vedruna de
Catalunya

VEDRUNA SUMMER CAMP
ALUMNES ESO
Activitat adreçada a alumnes de 12
a 18 anys de les escoles Vedruna
de Catalunya
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PROJECTE DIGITAL
ENTORNS VIRTUALS D'APRENENTATGE
(GOOGLE APPS...)
Espais de trobada i comunicació a Internet
on té lloc l’ensenyament i l’aprenentatge.
Aquests entorns contenen tot un seguit de
funcionalitats que es poden utilitzar de
manera coordinada:
Web,
plataforma
escolar
Clickedu i
blogs dels
cursos per
estar informats
de quines
activitats es
fan a l’aula i
poder-hi
enviar
comentaris.

→Funcionalitats de comunicació: fòrums,
xats, missatgeria.
→Funcionalitats per facilitar
l’aprenentatge: recursos (enllaços a fitxers
o a pàgines web, presentacions…) i
activitats diverses en el nostre entorn
d’aprenentatge.
PROGRAMA
D’INNOVACIÓ
PEDAGÒGICA
TECNOLOGIES
DIGITALS PER A
L’APRENENTATGE
Participem en el programa
d’innovació pedagògica
Tecnologies Digitals per a
l’ A-prenentatge per tal
d’afavorir que els alumnes
assoleixin la competència
digital, mitjançant l ’ús de
tecnologies digitals i mòbils, i
per promoure ’n les vocacions
cientificotecnològiques.
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ROBÒTICA EDUCATIVA EN HORARI ESCOLAR A PARTIR DE P3

La Robòtica Educativa és un
sistema d’aprenentatge
interdisciplinar que fa ús de
robots com a fil conductor
transversal per potenciar el
desenvolupament d’habilitats i
competències en l’alumnat.
Així mateix, possibilita treballar
competències, actituds i
comportaments concrets com el
treball en equip col·laboratiu, la
iniciativa, la presa de decisions,
l’esforç, la tolerància a la
frustració o l’autosuperació.

E-learning:
Treball des de casa amb l’assessorament del mestre.
Estem immersos en el canvi de rol
professor/alumne, l'adequació dels
espais i la diversificació del material.
Una transformació que ja es fa
evident amb l’ús d’ aules polivalents
que permeten diferents agrupacions i
afavoreixen les diferents dinàmiques
en un mateix espai, la supressió de
llibres de text en favor de la creació
de projectes propis, classrooms,
l'augment dels treballs cooperatius a
tots els cursos i l'accés al maquinari
tècnic.

GOOGLE APPS FOR
EDUCATION
Les aplicacions Google com a eina a les
aules. Treballem amb
tablets i Chromebooks
personals.

L’escola proporciona Chromebooks i tablets a tots i a totes
les alumnes d’Educació Infantil i Educació Primària; els i les
alumnes de l’ESO tenen el seu Chromebook de renting.

Vedruna Ripoll
L’ALUMNE/A COM A PROTAGONISTA DEL SEU CREIXEMENT
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PROJECTE HUMANÍSTIC

Som escola inclusiva:
→ Treball en equip
→Treball cooperatiu
→Treball per projectes
→Agrupaments flexibles i grups reduïts
→Reforç dins l’aula

UNITATS DE
SUPORT
→ SIEI (Suport
Intensiu per a
l’Escolarització
Inclusiva)

GABINET
PSICOPEDAGÒGIC

→TIS (Tècnic/a
Insersió Social)

→Atenció individualitzada (seguiment diari a
l’aula i en tutories individualitzades)
“ITINERARI PSICOPEDAGÒGIC”
Actuacions a totes les etapes educatives al llarg de la vida escolar de
l’alumat tenint present el procés evolutiu i maduratiu:


Detecció precoç (Ed. Infantil)



Proves de capacitat i acadèmiques (Ed. Primària i ESO)



Activitats de tècniques d’estudi i cohesió de grup (ESO)

PROMOVEM:
L’AUTONOMIA
EL RESPECTE
LA CONVIVÈNCIA
L’EMPATIA
LA SOLIDARITAT
L’ESFORÇ
EL BENESTAR
PERSONAL

PROJECTE PASTORAL: PROJECTES SOLIDARIS
Impulsem l’acció social i solidària de manera
participativa, transversal, compromesa i responsable.
Per classes, organitzem diferents actuacions (recollida
roba, banc d’aliments, teatre i musicals amb taquilla
inversa per col·laborar en projectes solidaris…).
Treballem conjuntament amb diferents entitats del poble
com Càrites, Creu Roja i també amb la Fundació VIC (Vedruna
Intercontinental Comunion) entre d’altres.

RELACIÓ I COMUNICACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA
Les famílies són part molt activa i participativa, mitjançant l’AMPA, el
CONSELL ESCOLAR i a través dels pares i mares delegats i delegades de
classe.
TOTS I TOTES FORMEM PART DE L’ESCOLA I CREIXEM JUNTS
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ESCOLA VERDA. PROJECTE DE SOSTENIBILITAT
Som escola verda perquè volem innovar i avançar en accions educatives que
tinguin com a finalitat afrontar, des de l’educació, els nous reptes i valors de
la sostenibilitat.
Incorporem els valors de l’educació per a la sostenibilitat en tots els àmbits
de la vida del centre (currículum, gestió, relacions amb l’entorn, etc.).
PREMI MEDI
AMBIENT 2007
I 2019 A
ACTUACIONS
DE GESTIÓ I
RECICLATGE
DE RESIDUS
EN LA
CATEGORIA
DE CENTRES
EDUCATIUS

Som
padrins de
la font del
Tòtil de
Ripoll

Promovem la participació i la implicació activa de la comunitat educativa en
la millora del nostre entorn.
Afavorim l’intercanvi entre els centres que comparteixen uns mateixos
objectius.

Per als nens i nenes de Primària
que venen a peu a l’escola, hem
impulsat les rutes escolars.
L’Arri és la nostra mascota!

Treballem
per
millorar el
nostre
entorn.

TREBALLEM ELS #ODS
Transformem el planeta
Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) identifiquen 17 objectius per
finalitzar amb la pobresa, protegir el planeta
i garantir la prosperitat. Des de l’aula ens
preocupem pel medi ambient i la salut de la
terra!

educació.
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PROJECTE ENTORN
Compartim experiències amb els nostres
avis i àvies, perquè les seves vivències són un
valor afegit a la nostra educació.




Per Sant Jordi celebrem els Jocs Florals.



Ens disfressem per Carnestoltes.



El Dijous Llarder berenem junts.



El 22 de maig és Sta. Joaquima, fundadora de la nostra escola.



Fem un Pessebre Vivent per al
poble, per celebrar el Nadal.

PREMIS I RECONEIXEMENTS
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INFORMÀTICA El centre disposa d’ordinadors, projectors i pissarres
digitals a totes les aules. Treballem amb Chromebooks i
tauletes, dins l’entorn educatiu de Google apps. Integrem
la robòtica a totes les etapes: amb les Bee-bots (EI),
l’Scratch (EP) i els robots Lego Mindstorms (ESO).

S
E
R
V
E
I
S

ESPORT BLANC ESCOLAR
Per alumnes de 3r i 4t d’EP. El programa EBE (Esport Blanc
Escolar) proposat pel Departament d’Educació, promou l'esquí
escolar, en les seves diferents modalitats, entre els alumnes de les
escoles de les comarques del Pirineu Català.
Des de P2 fins a 2n d’EP: l’escola, amb la
NATACIÓ col·laboració dels Ens esportius del Ripollès,
desenvolupa un programa de natació escolar
adreçat als nens i nenes de 2 a 7 anys, dins l’horari
escolar.
1) Per a alumnat de Secundària, oferim una estada
INTERCANVIS
INTERNACIONALS lingüística cada dos anys d’una setmana a
Anglaterra. Per als/a les alumnes que no hi van, a
l’escola fem l’English Week .
2) Interncanvis amb alumnat d’un centre educatiu
d’Alemanya.

SECRETARIA I ADMINISTRACIÓ
Horari de Secretaria i Administració:


De dilluns a divendres de 9 a 1 del migdia

Recepció:


De dilluns a divendres de les 8 a 2/4 de 2 i de les 3 a les 6 de
la tarda



De 2/4 de 2 a les 3, la recepció està tancada. En cas de
necessitat podeu trucar al telèfon mòbil: 662 35 30 12

Comunicació:




Tel: 972 70 00 61
mail: vedrunaripoll@vedruna.cat
Web: www.vedrunaripoll.org
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Transport escolar

S
E
R
V
E
I
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El transport escolar està gestionat pel Consell Comarcal del Ripollès. N’hi ha a les 9 del
matí i a les 5 de la tarda per als /a les alumnes
d’ Ed. Infantil i Ed. Primària.
Per als/a les les alumnes d’altres poblacions, hi
ha rutes de transport escolar que acosten els
nen i nenes a les escoles ripolleses. Per a
l’alumnat d’ESO, l’horari del transport s’adapta
a l’horari escolar d’aquesta etapa.

Menjador

L'escola disposa de cuina propia i diàriament,
s'elaboren menjars adequats a cada edat.
Es fan menús especials per a nens al·lèrgics o amb
intoleràncies.
Els i les monitores són mestres de l'escola i personal
de l'empresa ARAMARK.
Els menús són equilibrats, diversificats i supervisats
per l’equip de dietistes de l’empresa Aramark.
Vetllem per la bona qualitat dels aliments i oferim una
dieta variada i saludable.
Després de dinar, els i les
alumnes es queden a
l’escola realitzant
activitats d’esbarjo.
Cal l’autorització dels
pares o tutors per a poder
marxar del centre.
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ACOLLIDA MATINAL I ESPLAI TARDA

Servei gestionat per l’AMPA de l’escola.
Acollida matinal: Per a alumnes de la Llar, i de P3 a
6è EP: de 3/4 de 8 a les 9 del matí.
Esplai Tarda: Per a alumnes de P3 a 6è EP. (l’horari
habitual de la Llar ja és fins les 6 de la tarda).

AUXILIAR DE CONVERSA
L’auxiliar de conversa ens permet estimular
l’aprenentatge i el coneixement de la llengua i la
cultura ingleses.
La tasca educativa de l’auxiliar consisteix en donar
suport lingüístic a les activitats programades d’aula,
amb objectius comuns: el desenvolupament de les
competències comunicatives i lingüístiques de
l’alumnat.
És un servei sense cap cost afegit.

ASSESSORAMENT PSICOPEDAGÒGIC
L’escola compta amb un assessorament psicopedagògic propi en totes les
etapes educatives, orientat a les diverses vessants de l’acció educativa
docent: acompanyament tutorial, gestió de les emocions, orientació acadèmica, així com a l’atenció personalitzada a l’alumnat i a les famílies.


Psicopedagog i Coordinador Pedagògic



Psicòleg/a



SIEI (Suport Intensiu per a l’Escolarització Inclusiva)



Serveis externs: EAP



TIS (Tècnic/a Insersió Social)

S
E
R
V
E
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Casals de vacances
En període de vacances, l'escola no tanca.
Casal d'estiu:
Casalet: Per a alumnes de P3 a P5. Final de
juny i tot juliol.
Casal: Per a alumnes de 1r a 4t EP. Final de
juny i tot juliol.
Casalol: Per a alumnes de 4t EP a 1r
d’ESO. Tot juliol
Casal de setembre: Per alumnes de P3 a 4t de
Primària.
Casal d’hivern: Curset d’esquí gestionat per l’AMPA
de l’escola.
Casal de primavera obert a tothom els dies feiners
de Setmana Santa, per als/a les alumnes de P3 a 4t
de Primària.

El nostre objectiu és garantir que
durant els períodes no lectius
l’activitat continuï i els nens i nens
segueixin tenint oportunitats per
relacionar-se, conviure i gaudir.

L’escola
només està
tancada durant
el mes d’agost

Són propostes d’oci educatiu i saludable , que van dirigides a infants
i joves de la nostra escola i d’altres
centres del poble o comarca. Les
activitats són variades, segons les
edats de cada grup .
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Activitats extraescolars



ENGLISH COURSES



SPEAKING MIGDIA



ESCOLA DE MÚSICA



ROBÒTICA



FRANCÈS



ALEMANY



MECANOGRAFIA



LETTERING



ESCOLA DE TEATRE



JUST DANCE



MULTIESPORT



SPORT-GYM



INTEL·LIGÈNCIA
EMOCIONAL



FUTBOL SALA

Aquestes activitats es realitzen a
l’escola, (excepte algunes esportives)
i fora de les hores lectives escolars.
Els nens i nenes tenen uns minuts
d’esbajo vigilat abans de començar.
Són variades tant per les seves
característiques, horaris i edats. Les
nostres
extraescolars
són
econòmiques, divertides, interessants,
enriquidores i complementen els
aprenentatges de l’alumne.
Estan gestionades per l’AMPA i per
la mateixa escola i majoritàriament,
les duu a terme el nostre professorat.
Les activitats s’iniciaran a l’octubre i
finalitzaran al juny

C. Berenguer el Vell, 10
17500 Ripoll
tel. 972700061
vedrunaripoll@vedruna.cat
b7003021@xtec.cat

Secretaria i administració:
de dilluns a divendres de 9 a 1.
Recepció
de dilluns a divendres de les 8 a 2/4 de 2
de les 3 a les 6
De 2/4 de 2 a les 3, la recepció romandrà tancada. En cas
de necessitat podeu trucar al telèfon mòbil: 662353012

