
#escolaoberta

  —
Aula 2.0 

• Pissarres digitals

• Aula polivalent

• Chromebooks 

• Aplicacions digitals

• Robòtica educativa

• Impressora 3D 

Escola plurilingüe

• First Certificate . Cambridge
  exams 

• Anglès en grups reduïts

• Developing the speaking skills

• Francès, 2a llengua estrangera

• Estades d’immersió lingüística 

  en anglès

#escolacompetent

—
Aprenentatge Actiu

ABP (aprenentage basat en
projectes) 

 

 • Potenciem el pensament crític 

i creatiu 

 • Vivenciem l’aprenentatge,  

el fem significatiu

 • Treballem cooperativament i 

col·laborativament

 • Compartim el que aprenem

 • Fomentem relacions socials

 • Impulsem l’adquisició de les 

competències

Educació integral

• Busquem l’equilibri entre fites
   exigents i possibilitats personals
 • Estimulem la constància i la 
   tenacitat
• Eduquem les emocions i els valors
• Fomentem el desenvolupament 
  de l’autonomia 
• Incentivem un clima escolar 
  positiu i motivador
• Sensibilitzem a través del 
  teatre, la música, la lectura i les

   arts plàstiques
• Impulsem la presa de decisions

#escolainclusiva

 

    
—
A prop de les famílies

Itinerari psicopedagògic

Comunicació constant

 • Reunions informatives i peda-

gògiques al llarg del curs

 • Informes d’evolució acadèmica

 • Entrevistes de seguiment

 • Agenda escolar

 • Plataforma Clickedu

Servei de menjador

Activitats extraescolars

• Artístiques: música, teatres

• Esportives: bàsquet, ciclisme, 

handbol

• Idiomes: 

• Exàmens del Trinity College

• Batxillerat Dual (High School) 

• Preparació examen Batxibac

#escolacompromesa 

Aprendre a ser, aprendre a conviure

—
Escola concertada, catalana i cristiana

Escola propera i familiar

Continuïtat al llarg de les diferents etapes

Innovació permanent

    
• Guanyador Students Awards 2018 Mschools - Mobile
  History Map 2018, amb el projecte “De cala en cala” de 1r d’ESO. 

 
• Guanyador del 2n premi del Mobile Learning Awards 2019
  amb el projecte “Ei, et penja un fil” de 1r i 2n d’ESO. 

• Guanyador 1r premi TIC 2020 de la Fundació Escola Cristiana de
  Catalunya amb el projecte “What if Shakespeare, Fitzgerald o Shelley
  had had Cospaces?” de 3r d’ESO.

Qualitat educativa

Atenem les dimensions personal, social i transcendent de 

l’alumne/a

#escolaambvalors

      —
Acompanyament tutorial

 • Tutories grupals 

 • Tutories individuals i pla de 

millora personal
 

 
Prioritzem l’atenció a les famílies

Adaptem els ensenyaments a 

Acompanyem el creixement dels 

alumnes

 • Treballem l’autonomia personal

 • Afavorim les relacions humanes

socials

Eduquem en valors humans, 

ètics i cristians

 • Eix transversal anual Vedruna 

Catalunya

 • Servei comunitari

Participem de manera activa 

amb l’entorn i en activitats 

pròpies



Philippe Meirieu

«Cal que la motivació 
esdevingui un objectiu 
en l’aprenentatge»

#intensament

Projecte educatiu
Vedruna

—
 • La persona #escolaambvalors 
(Educació integral i en valors,
tutoria)

 • L’entorn #escolapropera
(Clima positiu i motivador, 
estil familiar)

 • Les actituds d’aprenentatge
#escolainclusiva
(Esforç, constància i tenacitat)

 • Les maneres d’aprendre
#escolacompetent
(Treball actiu i participatiu, 
pensament crític i creatiu) 

• Les competències del segle XXI 
#escolaoberta
(Tecnologies de l’aprenentatge
i la comunicació, sosteniblitat,
plurilingüisme) 

• Escola cristiana i de país
#escolacompromesa

—
Educació Infantil 
Educació Primària
Educació Secundària

Carrer Anselm Clavé, 33 
17200 Palafrugell 
T 972300204 
pratsdelacarrera@vedruna.cat

www.pratsdelacarrera.org

Prats de la 
Carrera
Palafrugell

Carrer Anselm Clavé, 33
17200 Palafrugell
T 972300204
pratsdelacarrera@vedruna.cat

Escola 

Prats de la 
Carrera 
Palafrugell

S
—
Educació Secundària

 anys


