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Arnau Compte i Joan Casellas



QUI SOM

— Som una xarxa de trenta-nou escoles d’arreu del nostre país, molt diverses però cohesionades
totes per una història i per un projecte educatiu compartits. — Som comunitats educadores de
llarga trajectòria, amb l’experiència que ens dóna un camí iniciat l’any 1826, quan a Catalunya
tot just s’obrien les portes de les primeres aules d’ensenyament femení. — Som un col·lectiu
educatiu en l’òrbita de l’escola cristiana de Catalunya, i part integrant de l’escola catalana d’aquest
país, compromesa amb la seva cultura i la seva llengua.

Judit Vilà



D’ON VENIM

— L’Escola Vedruna actual és hereva d’una iniciativa educativa impulsada per una gran educadora:
Joaquima de Vedruna i de Mas, a través de la seva fundació “Germanes Carmelites de la Caritat”.
— La seva intuïció pedagògica va dur-la a liderar el projecte d’una gran xarxa escolar, present
avui a més de vint-i-cinc països de quatre continents, per impulsar l’educació amb una identitat
i un estil propis. — Aquesta pedagogia constitueix avui el bagatge educatiu que dóna identitat
i caràcter propi a les escoles de la xarxa Vedruna d’arreu.

Georgina Lázaro



QUÈ FEM

Alexis Fulbert Maño i Oriol Devant

— El nostre Projecte Educatiu es recolza en uns equips de treball compromesos a vetllar per
mantenir una tasca coherent amb un doble objectiu: servir al ple desenvolupament de les persones
i servir a la millora de la societat. — El servei de l’Escola Vedruna a una tasca educativa de
qualitat ens ha dut a accentuar els aspectes següents:



— 01 L’atenció i l’acompanyament educatiu de les persones, en funció de les seves necessitats,
i l’estímul al ple desenvolupament de les possibilitats de cadascú.

— 02 El compromís amb una educació en valors que és a la base d’una convivència veritablement
humana, alhora que coherent amb un model educatiu d’inspiració cristiana.

— 03 El diàleg escola-famílies en un marc de coresponsabilitat educativa i de recolzament mutu.
— 04 La participació de tota la comunitat educativa en la vida escolar.

— 05 La utilització de metodologies actualitzades, actives i creatives, recolzades en la valoració
de l’esforç i del treball ben fet.

— 06 L’avaluació atenta de les nostres actuacions, amb els ulls posats en la seva constant millora.
— 07 Una orientació renovada de la formació religiosa, en el marc d’una societat plural.
— 08 La sensibilitat i el compromís amb el propi país i amb tota la comunitat humana del món.

eixos del nostre compromís



— La pedagogia de les Escoles Vedruna és una pedagogia amb estil propi que gira al voltant d’un
eix: la valoració de les persones i les relacions interpersonals en un clima familiar, senzill i proper,
com a experiència educativa fonamental. — Aquesta pedagogia, amb una relació educativa que
fomenta el respecte i l’afecte entre educands i educadors, constitueix el segell propi amb el qual
Joaquima de Vedruna va impregnar les seves escoles i és el fonament de l’estil educatiu. Aquest
eix vertebrador es tradueix en:

— 01 La creació d’un clima escolar positiu i motivador.
— 02 La responsabilitat de fer a cadascú protagonista i responsable del seu creixement personal.
— 03 La recerca de l’equilibri entre la proposta de metes exigents i les possibilitats i ritmes de cadascú.
— 04 Un estil de treball actiu i participatiu, atent a promoure la implicació dels alumnes en la mi-

llora del seu procés d’aprenentatge.
— 05 L’estímul de la constància i la tenacitat com a actituds formadores del caràcter.
— 06 La invitació a sortir d’un mateix i descobrir les pròpies possibilitats i responsabilitats en

la construcció d’un món més just.

el nostre estil pedagògic



QUÈ US OFERIM?

Júlia Pladevall

— Des del que som; des de les arrels i des de la història que han configurat la nostra identitat,
i des de les línies educatives que marquen la nostra acció escolar, la xarxa d’Escoles Vedruna
de Catalunya ofereix a les famílies el seu servei com a alternativa educativa amb caràcter propi,
en el marc de l’escola catalana d’inspiració cristiana, tot contribuint a la formació de les noves
generacions, a les mans de les quals està un futur que mirem amb esperança.



— Escoles Vedruna: 1.Arbúcies 2.Artés 3.Balaguer 4.Barcelona 3 5.Bellpuig 6.Berga
7.Cambrils 8.Cardona 9.Espluga de Francolí 10.Girona 11.Malgrat 12.Manlleu 13.Manresa
14.Mollerussa 15.Montblanc 16.Montbrió del Camp 17.Palafrugell 18.Palamós 19.Puigcerdà
20.Ripoll 21.Sabadell2 22.Sallent 23.Sant Boi de Llobregat 24.Sant Sadurní d’Anoia 25.Santa
Coloma de Queralt 26.Tarragona 27.Tàrrega 28.Terrassa2 29.Tona 30.Tordera 31.Valls
32.Vic2 33.Vilafranca del Penedès.

www.vedruna.org/catalunya
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