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EL NOSTRE PROJECTE EDUCATIU
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, als alumnes i a totes aquelles famílies que
treballen per fer possible que aquest es faci realitat.
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PERSONAL DEL CENTRE
EQUIP DIRECTIU
Directora General
Direcció pedag. primària
Direcció pedag. infantil
Adjunt

Glòria Bohils i Sànchez
Marc Noguera i Anglerill
Anna Expósito i Vila
Carme Freixa i Guitart

EDUCACIÓ INFANTIL
P3
P4
P5
Reforç i anglès
Psicomotricitat
Música

Agnès Sansa i Bosch
Anna Batlle i Díaz
Núria Nualart i Caparrós
Anna Expósito i Vila
Dani Castilla i López
Teresa Pardos i Solanas

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
1r
2n
3r
4t
5è
6è
Atenció diversitat
Esp. llengua anglesa
Esp. ed. física
Esp. música
Suport primària
Vetlladora

Lídia Tayeda i Clapés / Teresa Pardos i Solanas
Íngrid Recarens i Tort / Mariona Rovira i Pujolràs
Marta Rosell i Masó / Ramon Reyero i Pla
Josep M. Rovira i Montells / Dolors Planas i Costa
Dani Castilla i López / Glòria Bohils i Sànchez
Marc Noguera i Anglerill / Geni Díaz i Solsona
Íngrid Recarens i Tort
Geni Díaz i Solsona / Glòria Bohils i Sànchez /
Anna Expósito i Vila
Dani Castilla i López / Marc Noguera i Anglerill
Lídia Tayeda i Clapés
Carme Freixa i Guitart
Mariona Ribera i Talleda

ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
Recepció / Secretaria
Admin. / Comptabilitat
Neteja
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Teresa Sansa i Bosch
Noemí Peregrina i Sànchez
M. Rosa Serrat i Saula / Concepció Malet i Solé

ÒRGANS DE GOVERN

CONSELL ESCOLAR
President

Glòria Bohils i Sànchez

Representants de la titularitat

Marc Noguera i Anglerill
Anna Expósito i Vila
Maria Busquets i Jordà

Representants dels professors

Marta Rosell i Masó (2016)
Agnès Sansa i Bosch (2016)
Íngrid Recarens i Tort (2014)
Geni Díaz i Solsona (2014)

Representants dels pares i mares Esther Díez i Benito (2018) - AmpaEsther Taberner i Vila (2016)
Montse Tura i Prat (2018)
Vanesa Molas i Cortada (2018)
Representants del PAS

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

El seus objectius:
• Canalitzar la participació
dels pares i mares en els diversos àmbits de l’escola.
• Aportar els mitjans necessàris per garantir una
bona col·laboració en la marxa de l’escola.
• Facilitar activitats de formació.
• Potenciar la qualitat de l’educació.
• Promoure activitats educatives, artístiques, culturals i esportives, així com el Festival
de Nadal, Pessebre Vivent,
dia de la solidaritat, Carnaval, Sant Jordi i Festa
de Fi de Curs.
La quota
és de 15€
anuals
per infant.

L’AMPA treballa
amb la resta
de la comunitat
educativa perquè
l’educació dels seus fills i
filles sigui el més coherent
possible.
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AL SETEMBRE HI HAURÀ
RENOVACIÓ DE JUNTA

CALENDARI ESCOLAR
INICI DE CURS

13 de setembre de 2021

FINAL DE CURS

22 de juny de 2022

FESTES DE LLIURE ELECCIÓ

dilluns, 11 d’octubre de 2021
dimarts, 7 de desembre de 2021
dilluns, 28 de febrer de 2022

(Aprovades pel Consell Escolar)

FESTES LOCALS

divendres, 18 de març de 2022
divendres, 17 de juny de 2022

JORNADA INTENSIVA

22 de desembre de 2021
del 6 al 22 de juny de 2022

VACANCES
Nadal

del 23 de desembre de 2021 al
7 de gener de 2022 (ambdós inclosos)

Setmana Santa

de l’11 al 18 d’abril de 2022
(ambdós inclosos)
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FESTES I CELEBRACIONS
Aplec de la Capella

divendres 24 de setembre

Castanyada

divendres 29 d’octubre

Santa Cecília

divendres 19 de novembre

Festa de Nadal

divendres 17 de desembre

Dia de la Pau

divendres 28 de gener

Dijous Llarder

dijous 24 de febrer

Carnaval

divendres 25 de febrer

Sant Jordi

dissabte 23 d’abril

Santa Joaquima

divendres 20 de maig

Festa fi de curs AMPA

a concretar

Graduació alumnes 6è

a concretar
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REUNIONS I LLIURAMENT D’INFORMES
REUNIONS AMB MARES I PARES
Les reunions de curs es faran abans del dia d’inici de les classes per tal
d’informar-vos del PLA de TORNADA setembre 2021, que contempla tot
el protocol amb les mesures covid que s’han implementant a l’escola.
Les reunions seran presencials, cadascú a la seva aula de referència i
mantenint les mesures de seguretat.
Dilluns 6 setembre
Dimarts 7 setembre
Dimecres 8 setembre
Dijous 9 setembre
Dimarts 14 setembre

1r
2n
3r
4t
P3
5è
P4
P5
6è

18 h
19 h
18 h
19 h
18 h
19 h
19 h
18 h
18 h

Us preguem
que NO HI
ASSISTIU AMB
ELS VOSTRES FILLS.
Recordeu que no
podran quedar-se
al pati sense un
adult.

LLIURAMENT INFORMES
EDUCACIÓ INFANTIL
1r informe (entrevista amb famílies)

18 de febrer

2n informe

27, 28 i 29 juny de 9 a 13.30 h

(entrevistes a partir del dia 21)

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
1r trimestre (entrevista amb famílies)

3 de desembre

2n trimestre

8 d’abril

(entrevistes a partir del dia 9)
(si cal amb famílies)

3r trimestre (entrevista amb famílies)

27, 28 i 29 de juny de 9 a 13.30 h

Tots els informes s’obtindran a través de la plataforma.
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ORGANITZACIÓ
EDUCACIÓ INFANTIL i PRIMÀRIA
Les entrades es realitzaran de manera esglaonada i per
tres entrades del centre.
Es respectarà un marge de 5 minuts entre grup i grup.
•

Preguem
que continueu
col·laborant en
la puntualitat dels
vostres fills i que
justifiqueu les
absències i
retards.

P3, P4 i P5 entraran per la porta actual d’educació
infantil.
Els alumnes de 1r, 2n i 3r compartiran l’entrada i
sortida per primària.
Els alumnes de 4t, 5è i 6è compartiran l’entrada i sortida
per la sala d’actes.
El trànsit es tallarà a les entrades i sortides:
matins de 8.45 a 9.10 h i de 12.45 a 13.10 h
tardes de 14.45 a 15.10 h i de 16.45 a 17.10 h

•
•
•

CURS

ENTRADES

P3 13
Entrada de petits
P4 17
Ed. Infantil
P5 16
1r

23

Entrada de
2n 21
mitjans
3r 25
4t

21

Entrada de grans
5è 26
Sala d’actes
6è 26

HORA

SORTIDES

9.00 / 15.00 h
8.55 / 14.55 h

13.00 / 17.00 h
Porta
Ed. Infantil

8.50 / 14.50 h

12.55 / 16.55 h
12.50 / 16.50 h

9.00 / 15.00 h
8.55 / 14.55 h

HORA

13.00 / 17.00 h
Entrada de
mitjans

12.55/ 16.55h

8.50 / 14.50 h

12.50 / 16.50 h

9.00 / 15.00 h

13.00 / 17.00 h

8.55 / 14.55 h
8.50 / 14.50 h

Sala d’actes

12.55 / 16.55 h
12.50 / 16.50 h

L’acollida matí: entrada entre 8.25 i 8.35 h per la recepció de l’escola.
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ESPAIS D’APRENENTATGE
D’ON PARTIM?
Escola Vedruna d’Arbúcies hem instaurat una nova metodologia que parteix dels
interessos i necessitats dels nens i nenes i que els permet créixer, formar-se i
desenvolupar-se competencialment tenint en compte les seves capacitats i interessos.

QUÈ SÓN ELS ESPAIS?
Cada espai d’aprenentatge s’organitza en diferents sub-espais que permeten als
infants experimentar lliurement i autònomament, ser facilitadors de la relació i
comunicació entre iguals i motivar el treball cooperatiu a partir de diferents propostes
i materials on podran actuar, observar, construir, aprendre, inventar, crear, imaginar,
compartir i emocionar-se interactuant entre ells.
El paper del mestre és el d’acompanyament del procés de cada nen/a amb la funció
de guia, orientador, i facilitador de l’aprenentage actiu, conscient, crític i creador del
seu propi procés d’aprenentatge. Pretén donar resposta als interessos i necessitats
dels infants respectant els diferents ritmes d’aprenentatge, capacitats i habilitats.

EDUCACIÓ INFANTIL

Cada grup classe farà un espai cada setmana de cada edifici.

Tardes de dilluns i dimarts a Sant LLuís

Tardes de dijous i divendres a l’escola

Juguem a ser grans

El món de les paraules

(Joc simbòlic)

(Treball de lectoescriptura)

Tocant el món

Petits pitàgores

(Experimentació)

(Treball de matemàtiques)

Mini exploradors

Toc art

(Pati de sorra)

(Treball creatiu)

Mou el cos

Un temps per a mi

(Espai motriu)

(Treball d’interiorització i de les emocions)

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Ho farem 2 tardes setmanals.

1r, 2n i 3r dimecres i divendres

4t, 5è i 6è dilluns i dimarts

Matecraks (Treball de matemàtiques)
La fàbrica de les paraules

EscricTIC

(Treball de llengua)

(Treball de llengua)

Sense límits (Treball d’educació física)
Tocant el món (Treball de medi)
Job4kids (Treball d’anglès)

Wannabe (Treball d’anglès)

ZenArt

Art 8 music

(Treball artístic i d’interiorització)

(Treball d’art)
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SERVEIS COMPLEMENTÀRIS
MENJADOR
Recordeu
Hi haurà servei de menjador durant tot el curs (del
que els dies
13 de setembre al 22 de juny) a la mateixa escola.
de jornada
La gestió anirà a càrrec de la empresa educativa intensiva el servei
de menjador
7 i TRIA, Fundació catalana de l’espai (Fundesplai)
s’acabarà
a les
en coordinació amb l’Ajuntament d’Arbúcies.
15.00 h.

Hi ha dues possibilitats d’abonament:
Abonat fix, amb rebut mensual passat per una entitat
bancària. No s’accepten alteracions d’altes i baixes durant el curs. En
cas de baixa esporàdica per malaltia cal avisar a la secretaria abans de
les 10 h del matí.
Abonat esporàdic, sempre i quan s’avisi abans de les 10 h del matí i
s’entregui a la secretaria el resguard del tiquet que cal compulsar en
el caixer de La Caixa.

PISCINA
L’Educació Primària realitzarà piscina amb
monitor durant un trimestre al CEM Can Delfí
un cop a la setmana.
• 3r i 4t es farà al 1r trimestre
• 5è i 6è al 2n trimestre
• 1r i 2n al 3r trimestre
S’informarà del preu a les reunions d’inici de curs.

ASSISTÈNCIA PSICOPEDAGÒGICA
• Servei de psicopedagogia del propi centre a càrrec de Sònia Bosch i
Pla. Subvencionat en part per l’AMPA.
• Servei de logopèdia en conveni amb el centre, a càrrec de Gemma
Bayés. Subvencionat en part per l’AMPA.
• Servei de l’EAP (equip d’assessorament psicopedagògic), depenent
del Departament d’Ensenyament, un matí quinzenal.
Aquests serveis treballen en coordinació i cal valorar la seva
intervenció prèvia consulta amb el tutor/a.
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octubre - maig 2021/2022

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Podreu apuntar-vos a partir de l’1 de juliol fins el 23 de setembre a la
recepció de l’escola. Totes les activitats es faràn de 17 a 18 h.

IDIOMES
LET’S SPEAK ENGLISH!
de P3 a 6è
Conversa
nadiua.

en

anglès

amb

ANGLÈS ACADÈMIC de 3r a 6è
Acadèmia Enjoy Idiomes
persona Treball de lectura i escriptura en anglès,
desenvolupament de la gramàtica bàsica i
fluïdesa oral i vocabulari.
Preparació exàmens oficials de Cambridge:
Pre A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers

Responsable: Emma Bond

Responsable: Natàlia Ridorsa

P3, P4 i P5 dijous
1r, 2n i 3r dimecres
4t, 5è i 6è divendres

3r i 4t dilluns
5è i 6è dijous

30€/mes

30€/mes
matrícula 36€

ROBÒTICA EDUCATIVA de P3 a 6è
Els petits treballaran amb la Beebot, la realitat augmentada, programació amb
Scratch junior i creació de contes digitals amb tauletes.
Els més grans treballaran de forma creativa i cooperativa amb les tradicionals peces
de Lego® i Lego® Mindstorm EV3 on hi poden afegir sensors i motors, per convertir
les seves creacions en petits robots de Wedo 2.0 i s’inicien amb la programació de
videojocs amb Scratch.

Responsable: Anna Expósito (P3 a 2n) Robotix (3r a 6è)
P3, P4, P5, 1r i 2n dimarts
3r, 4t, 5è i 6è dimarts

34€/mes
matrícula 25€
42€/mes

RÀDIO VEDRUNA de 1r a 6è
Vols aprendre a parlar davant d’un micròfon? Tens ganes de passar una bona estona
mentre coneixes els millors trucs per parlar a la ràdio?
A Ràdio Vedruna tenim el que busques! Preparem un programa de ràdio al mes, amb
entrevistes, seccions, tertúlies i moltes coses més!

Responsable: Cesc Camps
1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è dijous

22€/mes
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ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

octubre - maig 2021/2022

WCTEATRE de 1r a 6è
Si vols jugar, ballar, representar històries, crear personatges, convertir-te en allò
que més t’agradi, perdre la vergonya i passar una estona divertida on puguis deixar
volar la teva imaginació, no t’ho pensis més i apunta’t al curs de teatre a càrrec de
WCTeatre.

Responsable: Neus Rubio
1r, 2n i 3r dimarts
4t, 5è i 6è divendres

25€/mes

CORAL KIDS de 1r a 6è
T’agrada cantar?
La veu és l’instrument musical que tots fem servir des que naixem. L’objectiu del
Cant Coral és aprofitar l’instrument “natural” per a gaudir de fer música en grup.
Aprendrem a fer un ús saludable de les cordes vocals a través de cançons, exercicis
de respiració i relaxació, jocs amb moviment i oÏda...

Responsable: Aida Callís
P3, P4, i P5 dilluns
1r, 2n, 3r 4t, 5è i 6è dilluns

25€/mes

REFORÇ ESCOLAR de 1r a 6è
Necessites un cop de mà personalitzat?
El reforç escolar és molt important per aquelles nenes i nens que els hi cal una ajuda
extra en tots els àmbits de l’escola.
T’ajudarem a estudiar, a fer els deures i a aprofundir i reforçar continguts de classe.

Responsable: Joan Vall-llosera
1r, 2n i 3r divendres
4t, 5è i 6è dimarts

22€/mes
Hi ha
d’haver
un mínim de
participants per
començar una
extraescolar.
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VENDA D’EQUIPAMENT ESCOLAR
BATES I XANDALLS
ELs haureu d’adquirir igualment a través de la plataforma.
L’escola disposa d’un mostrari per a qui ho necessiti.
L’equipament per a ed. infantil i ed. primària serà:
•
•
•
•

Aquest
equipament és
d’ús obligatori
a les activitats
que s’indiquin.

Dessuadora i pantaló llarg
Pantaló curt / leggins
Samarretes (màniga llarga i/o curta)
Bata de botons (obligatòria a tots els alumnes, excepte els del cicle
superior de primària)

COM FER-HO
Les comandes que es realitzin abans del 20 de juliol se serviran al
setembre i s’han de recollir a la recepció de l’escola.
Cal que entreu a la plataforma amb el codi com a responsable (pare o
mare) https://vedrunaarbucies.clickedu.eu
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.

15
Curs 2021-22

INFORMACIONS D’ASPECTE ECONÒMIC

(Aprovades pel Consell Escolar)

L’escola gaudeix del Concert Educatiu de Règim General concedit pel
Departament d’Educació.
1.

2.

3.

4.
5.

6.

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

Si el centre organitza SORTIDES i ACTIVITATS CULTURALS extraordinàries
caldrà abonar-les previ avís a les famílies.
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.
L’escola té contractada amb FIATC:
- l’assegurança de RESPONSABILITAT CIVIL per respondre a les
reclamacions derivades d’activitats escolars: sortides, colònies, etc.
organitzades pel centre i per l’AMPA.
- l’assegurança d’ACCIDENTS per assistència dental i trencament d’ulleres.
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QUOTES CURS 2021-22
EDUCACIÓ INFANTIL i PRIMÀRIA
Activitats complementàries

75€

Serveis complementaris

12€

Despeses generals

9€

Total quota mensual (10 quotes)

96€

Podeu
consultar
sempre l’estat
dels vostres
rebuts a través
de la
plataforma.

No hi ha ni hi ha hagut cap derrama extraordinària per obres de manteniment de
l’edifici, que van a càrrec de la Fundació Vedruna Catalunya Educació.

MENJADOR Abonat fix
(a partir de 3 dies setmanals)

6,28€ preu tiquet dinar

MENJADOR Abonat esporàdic
s

6,98€ preu tiquet dinar

AMPA

QUOTA DIGITAL

15€ quota anual per alumne
5
6
1

35€
50€
60€
135€

P3
P4, P5, 1r i 2n
3r
4t, 5è i 6è (Renting Chrome)

L’AMPA i la QUOTA DIGITAL s’abona amb la compra de llibres.

EXCURSIONS
Una setmana abans de l’excursió s’avisarà de l’import de la mateixa. El
sistema de pagament, com en el darrers cursos, serà el del tiquet que es
compulsa al caixer de “la Caixa” per entregar després el resguard a la
recepció.
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NOFC (NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE)...
1.

En el moment de formalitzar una matrícula caldrà que els pares o tutors
signin el document d’autorització per l’ús del dret d’imatge i de veu de
l’alumne (fotografies, internet) així com la carta de compromís educatiu.
2. Cal incloure en el moment de la
matrícula el document signat sobre la
protecció de dades.
3. El personal de l’escola no està
autoritzat a administrar cap tipus
de medicació si no és amb la prèvia
autorització del metge i el permís
dels pares o tutors. Aquesta norma
també s’aplica al servei de menjador i
extraescolars.
4. En cas de no poder fer educació física
un dia cal portar una justificació dels
pares o tutors, en cas de ser per més
temps cal un justificant mèdic.
5. És obligatori l’ús del xandall de
l’escola i calçat esportiu a l’hora
d’educació física i en totes les sortides
programades del curs, si s’escau.

6.

És obligatori l’ús de la bata fins a 6è de primària.

7.

Cal posar el nom i cognom a la bata, xandall i altres peces de roba que es
portin a l’escola i adaptar-los per poder-los penjar (posar una beta).

8.

Cal tenir cura del material escolar propi i d’altri.

9.

No es pot menjar a l’hora de classe. Cal vetllar per no embrutir el terra
de les aules, pati, passadissos. Cal utilitzar les papereres corresponents a
cada deixalla.

10. Cap alumne pot romandre sol a l’aula, caldrà que el tutor o un mestre
estigui amb ell.
11. Els alumnes no podran entrar dins de la sala de professors ni a les
dependències privades de la recepció sense autorització.
12. Es procurarà guardar el màxim d’ordre i silenci en cada canvi d’aula o
desplaçament per les escales, aula d’informàtica, sala polivalent...
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...QUE CAL TENIR EN COMPTE PEL BON FUNCIONAMENT DEL CENTRE.
ENTRADES I SORTIDES
1.

Cal ser molt puntuals per no destorbar el bon funcionament del ritme de
l’aula.

2.

En cas de falta o faltes d’assistència a classe caldrà que els pares o tutors
avisin a l’escola el més aviat possible.

3.

En cas que un alumne hagi de sortir abans de l’horari previst és
imprescindible que es notifiqui al tutor i en cap cas poden marxar sols.

4.

Es prega la màxima puntualitat per recollir els alumnes, en cas de no
poder venir cal avisar a la recepció. Recordeu que al migdia hi ha servei
de menjador i a la tarda extraescolars.

5.

En cap cas el pare, mare o tutor d’un alumne pot pujar a l’aula del seu fill,
caldrà primer adreçar-se a la recepció on serà atès.

6.

Es prohibeix l’ús del mòbil a l’alumnat així com l’ús de tot tipus de
joguines o aparells electrònics (a excepció dels dies que determini el
centre). L’escola no es responsabilitza sobre la pèrdua o deteriorament
d’aquests.
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SORTIDES FORA DE L’ESCOLA
1. Es sortirà a l’hora prevista, si no és
per causa justificada i prèviament
comunicada. No s’esperarà a ningú.
2. En cas de no poder recollir l’alumne a
l’hora prevista, el mestre l’acompanyarà
a l’escola.
3. El pagament de les sortides es farà
mitjançant el caixer automàtic. Cal
portar el resguard a l’escola en el termini
establert.
4. Sempre que una sortida d’un sol dia
fora de la població no superi el 75%
d’assistència per part de l’alumnat
aquesta quedarà suspesa.
5. Des de l’escola totes les activitats que es
programen tenen una finalitat educativa
i que forma part de la programació
curricular del curs. Per aquest motiu es
recomana que s’assisteixi en la mesura
del possible.
6. En cas d’haver pagat la sortida i no
poder-hi assistir per motiu justificat,
l’escola retornarà la quantitat que es
pugui recuperar un cop fets tots els
pagaments.

7.
8.

En les sortides no està permès el mòbil ni cap altre aparell electrònic (a
excepció dels dies que determini el centre).
El xandall és obligatori a totes les sortides per a tots els cursos, si s’escau.
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...QUE CAL TENIR EN COMPTE PEL BON FUNCIONAMENT DEL CENTRE.
ESBARJO
1. Els alumnes no poden entrar a la classe
en hores d’esbarjo, llevat que tinguin
l´autorització d’algun mestre que faci
vigilància.
2. Tan bon punt soni el timbre d’entrada es
donarà per acabat el joc i caldrà incorporarse a la fila del curs corresponent per tal
d’entrar de manera ordenada.
3. Es vetllarà per conservar l’ordre i el silenci
en la incorporació a les aules després de
l’esbarjo.
4. En cas de mal comportament per part
d’un o varis alumnes a l’hora d’esbarjo, els
mestres que facin la vigilància prendran
les mesures correctores oportunes.
MENJADOR
1. Si el nen fa ús del menjador habitualment
i un dia ha de faltar cal avisar a la recepció
abans de les 10 del matí o millor el dia
abans si ja està previst.
2. Cal portar necesser amb raspall i dentifrici
pels que es queden cada dia a dinar
3. Els alumnes que es queden al menjador
escolar han de complir les normes de
funcionament pròpies que hi ha en aquest.
4. Les monitores del menjador poden avisar
i si cal amonestar un alumne quan el
comportament d’aquest interfereixi en el
bon funcionament general.
5. En cas que persisteixi el mal comportament o en cas de faltes greus, es
posarà en coneixement del director del centre i es prendran les mesures
oportunes.
6. Pels nens que es quedin esporàdicament al menjador, cal portar abans de
les 10 del matí, el resguard de l’import fet prèviament.
7. Els alumnes usuaris del menjador no poden entrar a les aules en cap cas.
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CRITERIS EN L’ESTABLIMENT DE MESURES CORRECTORES
Es consideren faltes lleus:
1. La manca de puntualitat persistent.
2. No dur la bata des del dilluns.
3. No dur els deures fets esporàdicament.
Es consideren faltes greus:
1. Tenir una conducta despectiva, racista, discriminatòria, faltar el respecte
a qualsevol company, mestres o personal no docent.
2. Contestar de manera impròpia als mestres, als companys o a qualsevol
membre de la comunitat educativa.
3. Negar-se a fer els deures i/o treballs de manera reiterada.
4. Causar desperfectes de manera intencionada en el material escolar o en
les dependències escolars.
5. Sostraure qualsevol bé material o diners a qualsevol membre de la
comunitat educativa.
MESURES CORRECTORES
1. En els casos de faltes lleus serà el propi tutor/a o mestre/a qui decidirà la
sanció que haurà que complir l’alumne.
2. En cas de faltes greus els mestres poden reservar el dret d’admissió a les
sortides previstes previ acord amb l’Equip Directiu i el Consell Escolar.
3. També, en cas de falta o faltes greus l’Equip Directiu i el Consell Escolar
decidiran la sanció a aplicar (romandre unes hores en el centre fora
d’horari escolar o fins i tot no permetre l’assistència al centre durant un
temps determinat, prèvia l’obertura d’un expedient disciplinari).
4. Les famílies hauran de respectar les mesures preses pel tutor, mestre o
monitor en cada cas de sanció.
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ATENCIÓ I COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES
Direcció

Concertar hora a la recepció o bé,
enviant un correu electrònic a
vedrunaarbucies@vedruna.cat

Secretaria

de dilluns a divendres
de 9 a 13 h i de 15 a 17 h
teresasansa@vedrunaarbucies.org

Mestres

A hores concertades a través de l’agenda
escolar. Les dels tutors s’indicaran també
a la reunió de curs.
Sempre podreu comunicar-vos amb els
professors a través de la missatgeria
interna de la plataforma i com a novetat a
partir de setembre també ho podreu fer a
través de l’App Vedruna

Recepció

de dilluns a divendres
de 8.30 a 13 h i de 15 a 17.30 h

L’escola romandrà tancada la darrera setmana de juliol
i el mes d’agost.
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