Quins serveis trobareu

Benjamín Franklin

—

«Digues i ho oblido,
ensenya’m i ho recordo,
involucra’m i ho aprenc»



Laboratori de ciències.
Equipaments multimèdia a
totes les aules.
Activitats extraescolars,
esportives, lúdiques i
d’anglès.
Menjador amb cuina pròpia,
adaptat a qualsevol tipus
d’intoleràncies.
Horaris i serveis flexibles:
servei d’atenció a l’alumnat
des de les 8 del matí.
Servei de psicopedagogia i
mediació.

Escola

Vedruna
Puigcerdà

Llar d’Infants (0-3)
Educació Infantil (3-6)
Educació Primària (6-12)
ESO (12-16)

Carrer Carmelites, 4
17520 Puigcerdà
T 972880384
vedrunapuigcerda@vedruna.cat
www.vedrunapuigcerda.cat
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3-16 anys

Vedruna Puigcerdà

Què potenciem

Què treballem

Com ensenyem

Què us oferim

Mirant el futur
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Adquisició d’hàbits.
Ús de noves tecnologies.
Pensament científico-tecnològic.
Aprenentatge de llengües
estrangeres: anglès i francès.
Fomentem l’exposició oral.
Formació competencial.
Expressió oral i escrita en totes
les llengües.
Una nova manera d’ensenyar,
mirant el futur.
Treballs de recerca innovadors i
de qualitat.
Potenciar l’esport escolar: esquí,
natació, futbol sala, hoquei gel,
bàsquet, BTT...
El coneixement de la Comarca i
col•laborem en la seva projecció.

Tecnologies digitals a l’aula:
•• Noves tecnologies com a eines
d’aprenentatge: tauletes digitals, chromebooks, smartphones, APPS, internet...
•• Plataforma educativa virtual.
•• Robòtica i programació.

Aprenentatge cooperatiu.
Termòmetre lingüístic.
Activitats culturals (teatre,
museus), viatges, colònies,
estades...
Una nova manera d’aprendre:
noves tecnologies.
Immersió lingüística en anglès
en diferents matèries.

Comunicació i col·laboració
propera amb les famílies.
Seguiment individualitzat de
cada nen.
Itinerari psicopedagògic al llarg
de totes les etapes.
Formació en valors.
Horaris i serveis flexibles
per conciliar la vida laboral i
familiar.
Flexibilitat per compaginar
els estudis amb programes de
tecnificació esportiva.
Sòlida preparació acadèmica i
intel·lectual.
Servei de transport gratuït i
ajuts de menjador.
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Escola concertada, catalana i cristiana.
Innovació permanent.
Qualitat educativa.
Atenem les dimensions personals i socials de l’alumne.
Excel·lents resultats en competències bàsiques de la
Generalitat de Catalunya.
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3-16 anys

Projecte multilingüe:
•• Expressió oral i escrita en anglès i francès.
•• Auxiliar de conversa nadiu.
•• Preparació exàmens oficials de
Cambridge.
•• Estades lingüístiques a Anglaterra.
•• Metodologia AICLE a Educació
Primària:
Llenguatge plàstic, musical i
Educació Física en anglès.
Science: una hora setmanal de
ciències en anglès.
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HORARI:
Educació Infantil (segon cicle) i
Educació Primària:
9’30 a 13 i de 15 a 17’30
Servei de permanències:
8 a 9’30 i de 17’30 a 19 fins a 2n
d’Ed. Primària.
Educació Secundària Obligatòria:
Dilluns, dimarts i dijous
8’45 a 13’15 i de 14’30 a 17’30
Dimecres
1r cicle
8’45 a 13’15 i de 14’30 a 17’30
2n cicle
8’45 a 14’15
Divendres
1r cicle
8’40 a 13’40
2n cicle
8’40 a 14’35

