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El nostre Projecte Educatiu explicita un estil d’educar inspirat en la 
Proposta Educativa Vedruna, i en el tarannà i en l’obra de Joaquima de 
Vedruna, en clau del segle XXI.
El Projecte orienta el propòsit educador de les escoles Vedruna perquè 
cada nen i nena, cada noi i noia pugui desplegar el bo i millor d’ell 
mateix.

El Projecte Educatiu és el marc de referència: és el punt d’inici i a la 
vegada la fita educativa.
Des de la Fundació Vedruna Catalunya Educació duem a terme aquest 
projecte en xarxa, centrant-nos en els sis eixos que impregnen la nostra 
manera d’educar: La persona - L’entorn - Les actituds d’aprenentatge 
- Les maneres d’aprendre - Les competències del segle XXI - El moll de 
l’os del Projecte.

 
Agraïm als professors, els alumnes i totes aquelles famílies que 
treballen per fer possible que aquest es faci realitat.
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ÒRGANS DE GOVERN

Aquest Consell Escolar serà renovat el desembre de 2018.

EQUIP DIRECTIU
Direcció general Àngel Vallicrosa Bota

Direcció ed. infantil David Fernández Moreno

Direcció ed. primària Ester Casanovas Mirón

Direcció ed. secundària Elena Vila Simón

CONSELL ESCOLAR
Director general Àngel Vallicrosa Bota

Representants de la titularitat Maria Busquets Jordà

Elena Vila Simón

Ester Casanovas Mirón

Representants dels professors Ester Coll Juncà

David Fernández Moreno

Pere Garcia Camps

Pau Megias Nonell

Representants de l’alumnat Ariadna Muñoz López

Representants dels pares Helena Serrano Clarà

Núria Andrea Borrull Valverde

Anna Rabassa Conde

Sònia Freixas Batista

Representants del PAS Anna Mató Carbonell
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EDUCACIÓ INFANTIL
P3 Imma Lecha Guardia

P4 Eduard Redondo Fontrodona

P5 Roser Grimal Vilar

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
1r Pere Garcia Camps

2n Roser Ars Vergés

3r Queralt Ametller Balagué

4t Ester Casanovas Mirón

5è Pau Megias Nonell

6è David Fernández Moreno

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
1r ESO Joan Tarruella Pomés

2n ESO Pilar Borrell Masnou

3r ESO M. Grazia Filipponi

4t ESO Montserrat Garriga Planas

ESPECIALISTES
Ed. infantil Montserrat Pignatelli, Natàlia Escalera i 

M. Grazia Filipponi

Ed. primària Flora Martori, Ester Coll, Laura Molins, 

Jesús Fontrodona i Bendi Toledano

Ed. secundària Natàlia Escalera, Xavier Gimeno, 

Josep Ruscalleda, Àngel Vallicrosa, 

Elena Vila, Rosa Ma. Pitarch i 

Noemí Mañé



L’AMPA
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El seus objectius:

1.- Canalitzar la participació 
dels pares en els diversos 
àmbits de l’escola.

2.- Aportar els mitjans ne-
cessàris per garantir una 
bona col·laboració en la 
marxa de l’escola.

3.- Facilitar activitats 
de formació.

4.- Potenciar la qualitat 
de l’educació.

5.- Promoure activitats edu-
catives, artístiques, culturals 
i esportives, així com la pu-
blicació de la revista Guspi-
ra, festes escolars, reutilitza-
ció de llibres (de 3r a 6è de 
Primària)...

L’Associació de Mares i Pares 
d’Alumnes és un canal de 
participació de les famílies a la 
vida escolar.

La quota de 
participació de 

cada curs és de 
30€ per família, la 
qual es cobrarà el 

novembre.

CURS  DELEGATS

P3

P4 Gemma Punset Sanjuan

P5 Maika Carmona Jiménez

1r PRIMÀRIA Irene Lladó Brugués

2n PRIMÀRIA Gràcia Fuentes Espejo

3r PRIMÀRIA Sílvia Forts Julián

4t PRIMÀRIA Lina Carmona Miguel

5è PRIMÀRIA Montse Chamizo Anfrons

6è PRIMÀRIA Sofía Alcover Sagrera

1r ESO Olga Rubiño Gras

2n ESO Georgina Hasenbalg

3r ESO Maria Contreras Goicoetxea

4t ESO Sónia Camps Gay

Vocals Helena Serrano Clarà

Cristina Caballero Sánchez

David Roca González

Sílvia Narbona Baltrons

Lourdes Marleni Leal Conde

Cristina Pallàs Oller

Antónia Romero Rosales

Josep Mª Canal i Tor

Tresorera Gràcia Fuentes Espejo

Secretaria Sílvia Forts Julián

Vicepresident Antoni Vilà Ibáñez

PRESIDENTA Nàdia Cantero Terrón
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INICI DE CURS FINAL DE CURS 
12 de setembre de 2018 21 de juny de 2019

FESTES DE LLIURE ELECCIÓ
(Aprovades pel CEM) 

JORNADA MATINAL

  2 de novembre 21 de desembre

  7 de desembre de l’11 al 21 de juny

  4 de març

10 de maig 

10 de juny

VACANCES DE NADAL VACANCES DE SETMANA SANTA
del 22 de desembre al 7 de gener del 13 al 22 d’abril

SORTIDES
- - 1r trimestre - - Ed. infantil P3

P4 i P5

Ed. primària

Ed. secundària

25 d’octubre

18 d’octubre

19 d’octubre

18 d’octubre

- - 2n trimestre - - Ed. infantil P3

P4 i P5

Ed. primària

Ed. secundària 1r i 3r

13 de març

19 de març

15 de març

11 d’abril

- - 3r trimestre - - Ed infantil P3

Ed. primària 1r, 3r i 5è

Ed. secundària 3r i 4t

  8 de maig

  7 de juny

30 de maig

CURS  DELEGATS

P3

P4 Gemma Punset Sanjuan

P5 Maika Carmona Jiménez

1r PRIMÀRIA Irene Lladó Brugués

2n PRIMÀRIA Gràcia Fuentes Espejo

3r PRIMÀRIA Sílvia Forts Julián

4t PRIMÀRIA Lina Carmona Miguel

5è PRIMÀRIA Montse Chamizo Anfrons

6è PRIMÀRIA Sofía Alcover Sagrera

1r ESO Olga Rubiño Gras

2n ESO Georgina Hasenbalg

3r ESO Maria Contreras Goicoetxea

4t ESO Sónia Camps Gay

Vocals Helena Serrano Clarà

Cristina Caballero Sánchez

David Roca González

Sílvia Narbona Baltrons

Lourdes Marleni Leal Conde

Cristina Pallàs Oller

Antónia Romero Rosales

Josep Mª Canal i Tor

Tresorera Gràcia Fuentes Espejo

Secretaria Sílvia Forts Julián

Vicepresident Antoni Vilà Ibáñez

PRESIDENTA Nàdia Cantero Terrón
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COLÒNIES
S’informarà del contingut de les colònies a la reunió de pares d’inici de curs.

P4 i P5 3 i 4 de juny

2n, 4t i 6è primària 5, 6 i 7 de juny

2n ESO 29, 30 i 31 de maig

Viatge fi d’estudis 4t d’ESO del 8 al 12 d’abril

SORTIDES VEDRUNA
4t ed. primària Trobada Medi Ambient

5è ed. primària Trobada a Vic - 4 d’octubre

6è ed. primària i 1r ESO M@rató 6x6 - 5 d’octubre

2n ESO Trobada al Montseny - 5 d’octubre

CELEBRACIONS INTERNES DE L’ESCOLA
Castanyada 31 d’octubre

Santa Cecília 22 de novembre

Nadal 21 de desembre

Dijous Gras 28 de febrer

Sant Jordi 23 d’abril

Santa Joaquima 22 de maig. Horari ESO de 9.00 a 13.00 h.

Fi de curs 21 de juny

El termini 
d’inscripció 

s’acaba el 30 
d’abril.
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ENTREVISTES CONCERTADES AMB
LES FAMÍLIES DELS NOUS ALUMNES

5 i 6 de setembre

REUNIONS DE PARES al SETEMBRE

CURS                 DIA HORA
P3 dijous   6 17.00 h

P4 dijous   6 18.00 h

P5 dijous   6 18.00 h

1r EP dimecres   5 17.00 h

2n EP dimecres   5 18.00 h

3r EP dilluns 24 17.30 h

4t EP dilluns 24 18.30 h

5è EP dimarts 25 17.30 h

6è EP dimarts 25 18.30 h

1r ESO dimecres   5 17.00 h

2n ESO dimecres 26 17.30 h

3r ESO dijous 27 17.30 h

4t ESO dijous 27 18.30 h

És important que 
també hi vingui 

l’alumne/a.

Per a garantir el 
correcte funcionament 

de les reunions, us preguem 
que NO HI ASSISTIU AMB ELS 
VOSTRES FILLS. Recordeu que 
no podran quedar-se al pati 

sense un adult.
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LLIURAMENT DE NOTES I INFORMES

EDUCACIÓ INFANTIL
1a entrevista novembre

1r informe escrit durant el mes de febrer

2n informe (entrevista amb els pares) 25 i 26 de juny

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
1r trimestre (entrevista amb els pares) del 17 al 21 de desembre

2n trimestre 23 de març

3r trimestre (entrevista amb els pares) 25 i 26 de juny

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
- - 1r trimestre - -

1a preavaluació la setmana del 22 d’octubre

Notes 1a avaluació (entrevista amb els pares) del 12 al 21 de desembre

- - 2n trimestre - -

2a preavaluació la setmana del 21 de gener

Notes 2a avaluació la setmana del 18 de març

- - 3r trimestre - -

3a preavaluació la setmana del 29 d’abril

Notes 3a avaluació la setmana del 7 de juny

Avaluació final (entrevista amb els pares) els dies 26 i 27 de juny

Tots 
els informes 
d’avaluació 

i preavaluació 
s’obtindran a través 
de la plataforma.
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Els alumnes 
que han de 

recuperar cal que 
presentin el treball 
encomanat el dia 

de l’examen.

EXÀMENS TRIMESTRALS I DE RECUPERACIÓ D’ESO

Exàmens trimestrals Exàmens de recuperació
- - 1r trimestre - -

del 21 al 28 de novembre del 8 a l’11 de gener

- - 2n trimestre - -

del 21 al 28 de febrer del 25 al 29 de març

- - 3r trimestre - -

del 20 al 24 de maig 17 i 18 de juny

Exàmens extraordinaris curs 2017/18
4 de setembre de 2018 a les 10.00 h Català, castellà, naturals 

matemàtiques i ed. física

5 de setembre de 2018 a les 10.00 h Anglès, socials, tecnologia, 

francès, música i EVP

Exàmens extraordinaris curs 2018/19
3 de setembre de 2019 a les 10.00 h Català, castellà, naturals 

matemàtiques i ed. física

4 de setembre de 2019 a les 10.00 h Anglès, socials, tecnologia, 

francès, música i EVP
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ACTIVITATS EXTRAESCOLARS d’octubre a maig

- Anglès d’ampliació (PET - FIRST) a l’ESO

- Escola d’idiomes 

- Activatech (robòtica)

- Preparació Batxillerat dual

- Tardes actives anglès: juny de 15.00 a 17.00 h.

DISTRIBUCIONS DELS TRIMESTRES
E.INFANTIL i PRIMÀRIA EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

- - 1r trimestre - -

del 12 setembre al 21 de desembre del 12 setembre al 2 desembre

- - 2n trimestre - -

del 8 de gener al 12 d’abril del 3 desembre al 3 març

- - 3r trimestre - -

del 2 d’abril al 21 de juny del 5 març al 7 juny

Treballs de síntesi i projecte de recerca ESO de l’11 al 20 de juny

ACTIVITATS D’ESTIU

Casal d’estiu E. Infantil i Primària
del 25 de juny al 26 de juliol de 9.00 a 13.00 h.

Summer Teen ESO
del 1 al 26 de juliol de 9.00 a 13.00 h.

Colònies en anglès (C. mitjà, superior i 1r ESO)
7 dies al mes de juny

Summer Camp 3r i 4t ESO (estada Anglaterra) 
15 dies al juliol

Intercanvi d’alumnes de 2n i 3r ESO amb l’escola 
alemanya: Edith-Stein-Gymnasium de Bretten  
abril / juny
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Recordem que l’escola obre les portes cinc minuts abans de les entrades, per tant, preguem a les famílies 
que continueu col·laborant amb la puntualitat dels vostres fills tant a l’entrada com a la recollida. 
És necessari que justifiqueu totes les absències i retards.
Eviteu d’acompanyar-los amb cotxe al peu de l’escola i procureu que el temps d’espera sigui curt.

EDUCACIÓ INFANTIL
Matí entrada de 08.55 a 09.05 h i sortida de 12.55 a 13.00 h

Tarda entrada de 14.55 a 15.05 h i sortida de 16.55 a 17.00 h

Acollida matí  de 08.00 a 08.55 h

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Matí entrada de 08.55 a 09.00 h i sortida a les 13.00 h

Tarda entrada de 14.55 a 15.00 h i sortida a les 17.00 h

Acollida matí de 08.00 a 08.55 h

Acollida migdia de 13.00 a 13.30 h i de 14.30 a 15.00 h

Acollida tarda de 17.00 a 17.30 h

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
Matí entrada de 07.55 a 08.00 h i sortida a les 13.30 h

Tarda entrada de 14.55 a 15.00 h i sortida a les 17.00 h

Dilluns matí entrada de 08.55 a 09.00 h 

Divendres tarda lliure per treball personal
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Entreu a la vostra escola Vedruna amb el codi de pares.

A la part inferior de la pàgina trobareu “Passarel·les a altres aplicatius”, feu 
click a la icona LLIBRES I MATERIAL i seguiu les instruccions de compra.

Dins la plataforma accediu a la compra en l’apartat superior COMPRAR 
LLIBRES.

Comenceu la compra seleccionat el curs de l’alumne a través del desplegable i feu click a 
COMPRAR. Apareixeran tots els llibres necessaris per el proper curs escolar (fent click sobre la 
descripció podreu veure una fotografia i el ISBN del llibre). Hi haurà llibres, llicències o quotes 
que són obligatoris i no es podran desmarcar. Tot seguit se us indicarà si voleu fer la compra del 
MATERIAL INDIVIDUAL de l’alumne. Per finalitzar aquest procés marqueu CONFIRMAR COMPRA.

En el següent pas, disposareu d’un resum de la compra. Si heu de realitzar la comanda d’un altre 
alumne marqueu He de fer una altre reserva i repetir el procés anterior. Si ja heu acabat marqueu 
Finalitzar compra.

Trieu tipus d’enviament: enviament a domicili o a centre. En el cas 
d’haver triat enviament a domicili ompliu els camps que us indiquem 
i en el moment de l’enviament rebreu un link de seguiment de 
l’empresa de transports. En el cas d’haver triat centre, aquest us 
indicarà quan s’entregaran les reserves.

Trieu forma de pagament:

Pagament Total( opcions: Visa/Codi de barres/Transferència).

Pagament Fraccionat (opcions: CODI DE BARRES). 

Imprimiu el full per realitzar la primera part del pagament, en un 
termini de 48 hores d’haver fet el primer pagament, rebreu un mail 
amb un nou codi de barres per fer el segon pagament.

*Les opcions de Codi de barres/Transferència queden comptabilitzades al 
cap de 48h. Els pagaments amb visa són automàtics.

Es recomana deixar pagada la reserva abans del 10 d’agost.
Un cop finalitzat el procés rebreu un mail amb la còpia de la reserva.

Període de compra:

La plataforma de compra restarà oberta del dia 1 al 20 de juliol.

El segon període de compra començarà el dia 3 de setembre i restarà obert 
(aquest període està destinat a repetidors, noves incorporacions, etc.).

La passarel·la restarà oberta tot l’any per poder realitzar qualsevol compra que us indiqui el 
centre. 

Els llibres d’educació infantil (parvulari), 1r i 2n de Ed. Primària i ESO 

es compraran online a través de la plataforma.

Es prega que no poseu 
el nom, ni folreu els llibres 

fins haver-los examinat 
detalladament, per tal de 
poder fer les reclamacions 

oportunes.

• Aquells alumnes d’ESO que la seva promoció de curs depengui dels resultats 
de setembre podran fer la comanda després de l’avaluació.

• Els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è de primària continuen dins el Projecte Llibre 
Amic gestionat per l’AMPA.

COM FER-HO

Reciclatge ESO
Els llibres de 

matemàtiques i C. 
Socials es quedaran en 
dipòsit solidari per la 

sostenibilitat.

https://vedrunatordera.clickedu.eu/user.php?action=login
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ELs haureu d’adquirir igualment a través de la plataforma. 
L’escola disposa d’un mostrari per a qui ho necessiti.

Les comandes que es realitzin abans del 15 de juliol se serviran al setembre.

Cal que entreu a la plataforma https://vedrunatordera.clickedu.eu amb el 
codi com a responsable (pare o mare).                                                                                                                                          

A la part inferior de la pàgina trobareu “Passarel·les a altres aplicatius”, 
entreu on diu “Botiga online” i seguiu les instruccions de compra.

La forma de pagament serà a través de transferència bancària o targeta.

COM FER-HO

A l’iniciar el curs entregarem als vostres fills/es el Chromebook 
perquè puguin treballar 
durant la nova etapa que 
inicien. 

El model és HP Chromebook 
11” 4/32 G6 - Rugeritzat. 

Inclou llicència de Google Apps for 
Education i assegurança. 

L’equip serà personal, el podran portar a 
casa i, a l’acabar l’etapa (4t ESO), quedarà 
en propietat de la família.

En cas d’avaria caldrà fer-ho saber primer 
als mestres i, en cas de no solucionar la 

incidència, l’escola tramitarà la reparació. 
Si fos causada per un mal ús de l’equip i l’assegurança no ho cobrís, la família 
s’haurà de fer càrrec de la despesa.

L’empresa deixarà un equip de substitució a l’alumne perquè pugui treballar 
mentre es soluciona l’avaria (aquest equip no està cobert per l’assegurança).

És imprescindible que, al setembre, portin una funda per protegir l’ordinador 
(que medeix (ample x fons x alt) 30,6 x 20,8 x 18,05 cm) i, voluntàriament, un 
ratolí i auriculars.

BATES I XANDALLS

L’equipament per a ed. infantil, ed. primària i ESO serà:

• Dessuadora i pantaló llarg 
• Pantaló curt 
• Samarretes (màniga llarga i/o curta)
• Bata de botons només per a parvulari. Hi ha leggins

ÚS de CHROMEBOOKS a 1r ESO

NOVETAT

El cost 
d’aquest equip 

serà de 125€/curs 
que es pagaran 
amb el rebut de 

setembre.

Aquest 
equipament és 

d’ús obligatori a 
les activitats que 

s’indiquin.

https://vedrunatordera.clickedu.eu/
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16

Per comunicar l’assistència al menjador cal fer-ho a través de la 
plataforma abans de les 9.15 h.

INSCRIPCIÓ AL MENJADOR 

MENJADOR

Aquest servei també inclou la vigilància i estudi.
Cal que els alumnes portin raspall i pasta de dents.
Els menús -elaborats per l’empresa Hostesa- els podreu consultar a la 
web de l’escola.
S’elaboren menús adaptats.

Entreu a https://vedrunatordera.clickedu.eu amb el codi com a 
responsable (pare o mare).    

Accediu a menjador i seguiu les següents instruccions:
• Aneu a Inscripcions al menjador ALTA D’INSCRIPCIÓ
• Trieu sempre -Tipus d’inscripció: INSCRIPCIÓ PUNTUAL (encara 

que només es vulgui inscriure per un periode de més d’un dia o mesos, 

SEMPRE ha de ser puntual).

• Poseu la data o el període de dates en què l’alumne es quedarà a 
dinar.

• Escolliu menú.
• Indiqueu la forma de pagament.
• Premeu  INSCRIURE (si no ho feu, no es gravarà la inscripció).

Els dies 
de jornada 

matinal el servei de 
menjador s’acabarà 

a les 14.45 hores.

https://vedrunatordera.clickedu.eu
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P5 divendres tarda

1r EP dimarts matí

2n EP dimecres matí

El servei de transport escolar no obligatori dels centres educatius de Tordera depèn de l'Ajuntament de 
Tordera. L'Ajuntament en subvenciona una part important del cost. El contracte de gestió d'aquest servei 
està adjudicat a l'empresa Autocars Barrera, SL. en règim de concessió.

Les famílies interessades a utilitzar aquest servei, durant el curs 
2018-2019, trobaran tota la informació, la normativa i el formulari 
d’inscripció en l’espai web http://www.tordera.cat o bé poden 
recollir tota la documentació, presencialment, a l’Ajuntament de 
Tordera, oficines de Serveis Personals de la plaça de la Concòrdia, 
on les persones interessades també es poden dirigir per a qualsevol 
informació relativa a aquest servei.

TRANSPORT ESCOLAR

ASSISTÈNCIA PSICOPEDAGÒGICA
Servei de psicopedagogia Aida Callís

Bendi Toledano (ESO)

Servei Municipal de Psicologia
hores concertades al tel. 93 765 04 75

Montse Pasqual

EAP (dimarts quinzenal)

CEDIAP (fins a 4 anys)

Dins la jornada lectiva es realitza aquesta activitat obligatòria ja que 

el Consell Escolar va incloure-la dins del currículum d’educació física. 

Es comença amb l’inici 

de curs.

PISCINA

http://www.tordera.cat/document.php?id=7051
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1. En tots els cursos es paguen 10 quotes de setembre a juny. 

En aquests rebuts s’especifica quina és la quota de les/els:

• ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES, 

• SERVEIS COMPLEMENTARIS (tecnologia, servei psicopedagògic, 
auxiliar de conversa, assegurances escolars, així com les sortides i 
activitats culturals que el centre preveu en el Pla Anual) 

• DESPESES GENERALS (manteniment d’estructures, materials 
fungibles, administració, connectivitats, aigua, llum, etc.)

Tots aquests conceptes es trobaran en un únic rebut.

2. Les quotes s’abonaran dins del mes corresponent, per domiciliació 
bancària o bé en efectiu a l’administració del centre. Tots els rebuts que 
siguin retornats pel banc caldrà abonar-los juntament amb les despeses 
que el seu retorn provoquin 2,00€.

3. Les COLÒNIES es cobraran a part del rebut mensual i sempre en dos 
pagaments, el primer pel desembre al fer la reserva (aquesta no es tornarà 
en cas de no anar-hi) i la resta al maig. 

4. El viatge de final d’estudis es cobrarà en tres parts (desembre, febrer i 
març).

5. Si el centre organitza SORTIDES i ACTIVITATS CULTURALS extraordinàries 
caldrà abonar-les previ avís a les famílies.

6. Les famílies amb TRES O MÉS FILLS 
ESCOLARITZATS EN EL CENTRE gaudiran 
d’un 30% de bonificació en el cost de les 
activitats complementàries de cada un 
dels fills. (Sempre que hi hagi un mínim de 
tres fills escolaritzats en el centre).

7. L’escola té contractada amb FIATC: 

- l’assegurança de RESPONSABILITAT CIVIL 
per respondre a les reclamacions deriva-
des d’activitats escolars: sortides, colònies, 
etc. organitzades pel centre i per l’AMPA. 

- l’assegurança D’ACCIDENTS per assistèn-
cia dental i trencament d’ulleres.

8. Si es fan fotocòpies o trucades 
telefòniques s’haurà d’abonar el cost.

Les etapes d’EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA i SECUNDÀRIA 
gaudeixen del Concert Educatiu de Règim General concedit pel 
Departament d’Educació.
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Podeu consultar 
sempre l’estat 

dels vostres rebuts 
a través de la 
plataforma.

SERVEIS ESCOLA

ÚS de l’ARMARIET
30,00€ Fiança etapa

ACOLLIDA
1,50€ diari

MENJADOR
8,50€ diari

PISCINA 
60,00€ trimestre
(octubre - gener - abril)

VIATGE FINAL D’ESTUDIS (4t ESO)
600,00€   (200,00€ al desembre, febrer i març)

EDUCACIÓ INFANTIL i PRIMÀRIA 
Activitats complementàries 75,00€

Serveis complementaris 23,00€

Despeses generals 29,00€

Total quota mensual    (10 quotes) 127,00€

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
Activitats complementàries 75,00€

Serveis complementaris 29,00€

Despeses generals 29,00€

Total quota mensual    (10 quotes) 133,00€

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

ACTIVATECH (ROBÒTICA) 1 dia/setmana

29,00€ mes  E.I. i de 1r a 4t E.P.
39,00€ mes  5è i 6è E.P.
45,00€ mes  ESO   

ANGLÈS ESO 
(PET - FIRST) 1 dia/setmana

tarda: 32,00€ mes
migdia amb dinar: 50,00€ mes

ESCOLA D’IDIOMES 2 dies/setmana

50,00€ matrícula a l’octubre 
56,00€ mes

PREPARACIÓ 
BATXILLERAT DUAL 
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NORMES DE REGLAMENT DE RÈGIM INTERN QUE CAL TENIR EN

1. Els alumnes d’educació infantil 
han de portar la BATA DE L’ESCOLA 
VEDRUNA.

2. Malgrat que els altres alumnes 
no han d’utilitzar bata a les classes, 
recordem que hem de vestir de forma 
acurada.

3. Tothom ha de portar el XANDALL 
DE L’ESCOLA per realitzar les classes 
d’educació física, psicomotricitat i quan 
l’escola ho indiqui. 

4. Els cursos que utilitzin el pavelló 
han de portar unes sabatilles de recanvi 
i han de complir les normes d’higiene i 
de convivència: dutxar-se... (els alumnes 
d’ESO).

5. Els alumnes d’ESO necessitaran 
una bata, que recomanem que sigui 
de cotó i preferiblement blanca, per 
realitzar pràctiques al laboratori.

6. No es pot menjar  a classe ni 
mastegar xiclets... en qualsevol espai del 
recinte escolar.

7. Per cap motiu es podrà sortir de 
l’escola sense permís patern.

8. Per un creixement sostenible 
i respectuós amb el medi ambient 
evitarem portar paper d’alumini. 
Recomanem l’ús de la carmanyola, el 
Boc’n roll i les ampolles reciclables.
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COMPTE PEL BON FUNCIONAMENT DEL CENTRE

9. Els desperfectes causats a les 
instal·lacions i al material del Centre 
haurà de ser abonat per l’alumne/a o 
pel grup que l’ha causat, i si ho han 
fet intencionadament se’ls obrirà un 
expedient disciplinari.

10. És obligatòria l’assistència i 
puntualitat a totes les classes i activitats 
culturals que formen part del Pla 
Anual d’Activitats i que són aprovades 
pel Consell Escolar. Quan no siguin 
puntuals o tinguin faltes d’assistència 
no justificades seran sancionats previ 
avís a les famílies.

11. Els pares o tutors han de justificar 
per escrit totes les faltes d’assistència i 
de puntualitat al seu tutor/a.

12. Tot el material d’ús personal com 
els llibres, xandall, bata, jaqueta o abric 
ha d’estar marcat amb el nom.

13. L’ús del mòbil està prohibit, inclo-
sa l’estona d’esbarjo i menjador, excepte 
quan el mestre ho autoritzi. L’escola no 
respondrà en cas de pèrdua o robatori.

14. Tota activitat que formi part del 
currículum d’escola serà de realització 
obligatòria:  piscina, jornades esportives, 
etc.

15. En les campanyes que tinguin la 
finalitat de finançar algun projecte, els 
seus ingressos només seran per satisfer 
aquell fi i mai per altre ús particular.
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Direcció Àngel Vallicrosa 

Concertar hora a la recepció o bé, 

enviant un correu electrònic a 

tordera@vedrunatordera.org

Secretaria i 

Administració

Anna Mató Carbonell 

adtordera@vedrunatordera.org

Comptabilitat Noemi Peregrina Sánchez 

noemiperegrina@vedrunatordera.org

Professorat A hores concertades les quals s’indicaran el 

dia de la reunió de curs. 

Sempre podreu comunicar-vos amb els 

professors a través de la missatgeria 

interna de la plataforma.

Recepció de dilluns a divendres de 8.00 a 18.00 h 

des del 3 de setembre fins el 30 de juny 

juliol només matí de 8.00 a 15.00 h

AMPA ampavedrunatordera@gmail.com

facebook.com/ampa.vedrunatordera

En el mes d’agost l’escola romandrà tancada

http://ampavedrunatordera@gmail.com
https://www.facebook.com/ampa.vedrunatordera


COMUNICACIÓ
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Trobareu informació del centre i de les seves activitats a:

BLOG DEL CASAL D’ESTIU VEDRUNA TORDERA

estiuvedrunatordera.blogspot.com

La direcció i l’equip d’educadors volem compartir amb vosaltres 
la nostra satisfacció perquè any rere any més famílies de Tordera 
desitgen que el nostre Projecte Educatiu contribueixi en l’educació 
dels seus fills. 

Aquest reconeixement ens anima a seguir treballant amb entusiasme 
i professionalitat cercant totes les oportunitats de millora per fer 
persones més felices que contribuiran a millorar el nostre futur. 

El tresor Vedruna és la seva gent!

https://www.youtube.com/channel/UCx0oCvlIu5aAzNjL5n2EC3g
https://twitter.com/VedrunaTordera
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009431593134&hc_ref=ARQpXikalL8sFFLoe-KgmGajLK9zW5M8dPNZILr5bbtD5-hzM6BaATZWhmuyhQ8piKM
https://www.flickr.com/photos/133239499@N07/albums
https://www.instagram.com/vedrunatordera/
http://estiuvedrunatordera.blogspot.com.es/


Canviem per créixer

APRENDRE A VIURE


