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«La clau de l’educació no és 
ensenyar, és despertar»

Quins serveis trobareu

      —
Servei d’acollida matí, migdia 
i tarda
Servei de psicopedagogia
Natació a P5, 1r i 2n en horari 
lectiu
Escola d’Idiomes Vedruna Tor-
dera · Activa
Servei de menjador escolar
Casal d’estiu per a alumnes 
d’infantil i primària
SummerTeen per a alumnes 
de secundària

—
Llar d’infants (0-3 anys)
Educació Infantil
Educació Primària
Educació Secundària
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Escola 

Vedruna 
Tordera

—
0-16 anys



Com ensenyem

  —
Aprenentatge vivencial
Metodologies motivadores: tre-
ball per racons, treball coopera-
tiu, treball per projectes, flipped 
classroom, AICLE
Acció tutorial: tutories individu-
als, entrevistes personalitzades 
amb les famílies ... Adaptació a 
les capacitats dels alumnes: aula 
de suport, grups reduïts, altes 
capacitats ...

Què treballem

—
La persona i l’entorn
Creixement personal
Educar per a la sostenibilitat (Es-
cola verda)
Participació en els projectes locals.

Competències del S. XXI
Tablets a ed. infantil i cicle incial
Ordinador personal (Chromebo-
ok) de cicle inicial fins a ESO.
Robòtica: programació amb Bee 
Bot, Probot, Lego WeDo i Lego 
Mindstorms.

Escola Plurilingüe
Anglès a partir de P3
Taller d’anglès, Science (metodo-
logia AICLE), English Week, auxi-
liar de conversa
Preparació per als exàmens de 
Cambridge: PET i FIRST
Colònies  en anglès per alumnes 
de cicle mitjà i superior
Estades a Gran Bretanya a se-
cundària
Intercanvis amb l’Edith Stein 
Gymnasium d’Alemanya

Què us oferim 

    —
Diàleg escola-família
AMPA integrada en la dinàmica 
de l’escola
Utilització de metodologies actu-
als i innovadores
Atenció i acompanyament al 
llarg de totes les etapes
Estímul al ple desenvolupament 
de les possibilitats de cadascú
Educació en valors per a una con-
vivència basada en el respecte

 Vedruna Tordera 

L’emoció d’ensenyar 
i d’aprendre 

—
Escola concertada, catalana i cristiana

Continuïtat al llarg de les diferents etapes.

Resultats acadèmics excel·lents

Innovació permanent

Qualitat educativa

Atenem les dimensions personal, social i transcen-

dent de l’alumne

—
0-16 anys

Què potenciem

      —
Estil familiar amb una comuni-
cació propera i fluïda
Clima motivador, positiu i actiu
Esperit crític
Cultura de l’esforç
Adquisició de capacitats i compe-
tències


