
Nelson Mandela

«L’Educació és l’arma més 
poderosa per canviar el món»

Quines etapes tenim

      —
Educació Infantil.
Educació Primària.
Educació Secundària.
Cicles Formatius:
 • CF Grau Mitjà de “Conducció 
d’Activitats Físico Espor-
tives en el Medi Natural” 
(CAFEMN).

 • CF Grau Superior “Tècnic 
Superior en Ensenyament 
i Animació Socioesportiva” 
(EAS)

 • Ensenyament esportiu de 
grau mitjà: Tècnic d’esports 
en futbol (Nivells 1 i 2).

Carretera Castellar, 398
08227 Terrassa
T 937860146
joaquimavedruna@jvedrunaterrassa.cat

www.jvedrunaterrassa.cat

Escola 

Joaquima
Vedruna 
Terrassa

—
Etapa obligatòria
3-16 anys
Etapes postobligatòries



Com ensenyem

  —
Potenciant el treball de tutoria i 
de l’educació en valors.
Creant  un clima positiu i motiva-
dor a partir d’aprenentatges sig-
nificatius i vivencials.
Fent a l’alumne el  protagonista 
del seu procés d’aprenentatge.
Acompayant a cada alumne/a en 
el seu progrés personal.
Buscant l’equilibri entre fites exi-
gents i possibilitats personals
Estimulant la constància i la te-
nacitat
Integrant les tecnologies en el 
procés d’aprenentatge dels alum-
nes: pissarres digitals, tauletes, 
chromebooks, robòtica i d’altres.
Fent servir entorns virtuals 
d’aprenentatge.
Aplicant metodologies didàcti-
ques creatives i innovadores: 
projectes interdisciplinaris, tre-
ball cooperatiu, intel.ligències 
múltiples, etc.
Proporcionant a l’alumna/e es-
tratègies per a l’adquisició de 
Competències Bàsiques.

Què treballem

—
Un Projecte que explicita un 
estil d’educar inspirat en la 
Proposta Educativa Vedruna on 
cada nen i nena, cada noi i noia 
pugui desplegar el bo i millor 
d’ell mateix centrat en els eixos 
que impregnen la nostra mane-
ra d’educar:

 • La persona.
 • L’entorn.
 • Les actituds d’aprenentatge.
 • Les maneres d’aprendre.
 • Les competències del segle XXI

Què us oferim 

    —
Sòlida preparació acadèmica i 
intel·lectual.
Formació en valors.
Comunicació estreta amb les fa-
mílies.
Seguiment individualitzat.
Orientació acadèmica.
Preparació pels diferents itinera-
ris posteriors a l’etapa obligatò-
ria (artístic, científic-tecnològic, 
lingüístic-social).
Plataforma educativa digital 
Clickedu.
Xerrades i tallers de professionals 
per diferents etapes educatives.

 Joaquima Vedruna Terrassa 

L’emoció d’ensenyar 
i d’aprendre 

—
Escola concertada, catalana i cristiana
Continuïtat al llarg de les diferents etapes
Qualitat i excel·lència educativa 
Innovació permanent
Qualitat educativa

Educació integral de l’alumne.

Què potenciem

      —
Educació integral de la persona
L’atenció a les famílies.
L’autonomia.
La bona convivència.
L’esforç per la feina ben feta.
Compromís social.
Educació per la Sostenibilitat.
Foment de la lectura.
Projecte plurilingüe
Formació competencial.
Innovació pedagògica
Creativitat.
L’ús de les tecnologies aplicades 
a l’aula.
L’educació emocional i en valors.

—
Etapa obligatòria
3-16 anys
Etapes postobligatòries


