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● Objectius de curs.
“Créixer és comprometre’s” és el lema que es treballa aquest curs a 
totes les escoles Vedruna de Catalunya i que es desenvolupa a cada 
etapa per mitjà de diverses activitats tutorials. Aquest lema forma 
part de l’objectiu triennal “APRENDRE A VIURE”.

Per més informació, clica aquí

Objectius de curs

https://drive.google.com/file/d/1NxGYZOYG3Uq8tjW-J0Kta1Py9ruoFkCl/view?usp=sharing
http://www.vedrunacatalunya.cat/
https://drive.google.com/file/d/1he5pJH2kne5lhmlvgqlIKRu0ziwFctGp/view?usp=sharing


Línia d’innovació del centre

torna a l’índex

https://drive.google.com/file/d/16umTsBhE78WLPBtX9xr-VVf1xRhaOvBN/view?usp=sharing


L’equip humà del 
centre

torna a l’índex

- Equip Directiu

- Equip Docent 
- Llar d’Infants
- Petits
- Mitjans
- Grans
- ESO

- Personal d’Administració i Serveis

https://drive.google.com/file/d/18mn5nLP0NGQmfLeGfcdX68QCquM8vgKA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UUXWptGVjhBDNIXuJoDH20pTVsEiMtMw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lT0knZJm7biyaXKqQ2ZfMa8H-AajUvAr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-o5E6ecbki3BTh_kh0ruamL7A0F8jy9e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vqtbz5A0sLRXcb9QMS3jCJ6WLxFHWQ1P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KJmOHH87g50c3IVScMi_Z8V5YktPrGo3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DgKTxRn1OC72peFlb8dCucaC6IukZF6R/view?usp=sharing


L’AMPA és una entitat sense afany de lucre formada per mares i pares de l’Escola, 

escollits entre els delegats de curs,  i en la qual totes les famílies hi poden participar.  

Els objectius són: establir contactes entre pares i professors per millorar l’eficàcia en la 

tasca educativa, defensar els drets dels pares en tot allò que faci referència a 

l’educació dels seu fills, participar d’una manera activa en els òrgans col·legiats del 

Centre, promoure activitats complementàries, culturals i esportives i oferir als pares els 

mitjans adequats per tal de poder acomplir millor la seva tasca educativa. 

Podeu contactar amb l’AMPA del centre a través del seu correu electrònic: 

ampa@vedrunaberga.cat 

Aquesta és l’actual organització de la Junta Directiva.

l’AMPA

mailto:ampavedrunaberga@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1nPWOJ0gyv3IBX9c6csLVZ-PPF9w8YAeM/view?usp=sharing


 serveis que ofereix 
l’escola

● Servei de Psicopedagogia
● Extraescolars: gestionades per l’empresa Sinapsis. Aquestes són les 

activitats que s’ofereixen a infantil i primària: activitats escola, activitats 

extra (fora de l’escola)

● Servei de menjador: l’escola compta amb un servei de cuina propi, 

gestionat per l’empresa Scolarest.

  

 

torna a l’índex

https://drive.google.com/file/d/1hn-a4XDNc4840ALMMCcTyBuUzkyN-6dh/view?usp=sharing


Com a centre, creiem que és bàsica la nostra constant formació per tal de reforçar 

el nostre desenvolupament professional i el compromís amb l’educació per tal 

d’assolir les noves demandes i necessitats socials. 

És per això que, cada curs, apostem per noves formacions que ens ajudin a 

innovar i a millorar en la nostra tasca educativa.

Aquest curs els docents realitzaran una formació d’etapa que s’escollirà en funció 

de les necessitats i interessos de l’equip docent d’aquella etapa. El curs serà de 30

hores i estarà reconegut pel Departament d’Ensenyament.

En aquest document podeu veure la formació que es realitzarà a nivell de centre. 

Formació

https://drive.google.com/file/d/12lJjtuEnt6Hif4IYuobl3llc0v3ifTB2/view?usp=sharing


L’escola en xifres

torna a l’índex

En aquest infograma podeu veure i conèixer altres dades 

de l’escola.

#
https://drive.google.com/file/d/1AMyKTlEiLMEMDDpAyqYMUs66Ma9PgwVE/view?usp=sharing

