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CURS 2020-2021
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DADES GENERALS

Escola Vedruna
C. Xaloc, 22
17230 Palamós
+34 972 314286
vedrunapalamos@vedruna.cat
vedrunapalamos.org
vedrunacatalunya.cat
@vedrunapalamos
facebook.com/vedrunapalamos

CONFIGURACIÓ APP PLATAFORMA CLICKEDU
disponible en GooglePlay

i Appstore

URL escola: http://vedrunapalamos.clickedu.eu
Usuari (login)
Contrasenya

Se us notificarà de forma individual

En cas de modificació puntual i necessària d’algunes dades que consten en
aquest document informatiu, es comunicarà a les famílies oportunament.

EL NOSTRE ESTIL EDUCATIU 3

VEDRUNA és un espai formatiu al servei de l’educació que...

col·loca

l’alumne en el centre de l’aprenentatge.

fomenta
a les seves aules, la pràctica de noves metodologies didàctiques
que treballen la cooperació i els projectes interdisciplinaris.

creu
que les emocions són part integral del procés pedagògic i, per
tant, prepara els docents perquè estiguin en sintonia amb les
motivacions dels alumnes.

aposta
per la digitalització, el plurilingüisme i la multiculturalitat com
a eixos vertebradors de la nova missió institucional.

sap
que l’aprenentatge ha de tenir molt en compte les diferències
individuals (atenció a la diversitat).

reconeix

l’esforç com a element clau en tot projecte de millora.

esperona
a docents i educadors cap a l’avaluació continuada, tant dels
alumnes com del procés.

entén
la necessitat ineludible de construir connexions horitzontals
entre les diferents àrees de coneixement i matèries, així com
amb la comunitat i l’entorn en general.

I tot ho fa amb
“rigor de fons i flexibilitat en les formes”
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CURS 2020/21

Els eixos educatius de l’escola Vedruna neixen de la intuïció
pedagògica de Joaquima de Vedruna, mare i educadora. Estan centrats
en crear dins l’escola un estil educatiu positiu i motivador, aportant un
aire familiar en les relacions humanes i buscant l’equilibri entre les fites
exigents i les possibilitats personals de cada nen i nena, noi i noia.
Pretén educar en el gust per la feina ben feta, estimulant la constància i
la tenacitat i fent, per sobre de tot, que l’alumnat esdevingui el
protagonista del seu procés d’aprenentatge.
Conceptualment, l’escola Vedruna vol fer força en uns eixos educatius
centrats en l’educació integral i de valor, l’acompanyament personal
(tutoria), l’estima pel país, l’educació plurilingüe i l’educació en la
sostenibilitat. Tot això, emmarcat en el context d’una escola cristiana,
que pretén educar en el creixement interior per formar ciutadans que
promoguin la justícia social i la solidaritat.
La inscripció d’un fill o filla a l’escola suposa acceptar el Caràcter
Propi i les orientacions de l’escola, tal com consta en la Carta de
compromís. Això comporta la col·laboració de la família en el Projecte
Educatiu de l’escola i en les activitats promogudes per l’AMPA.

ÒRGANS DE GOVERN

EQUIP DIRECTIU

Mario Mercader Xavier Roura
Director General

Isabel Romero

Director
Assessora de direcció
ESO i Batxillerat
Delegada de
protecció de dades

Gemma Vilar

Marta Badia

Directora
Primària

Directora
Ed. Infantil

COORDINACIÓ

Cristina Colomer

Mari Sais

Anna Teruel

Coordinadora
Ed. Infantil

Coordinadora
Ed. Primària

Coordinadora
d’ESO

David Busquets

Charo Recasens

Coordinador
Batxillerat

Coordinadora Atenció
a la diversitat d’ESO

Nuri Torres
Coordinadora
Atenció a la diversitat
Ed. Infantil i Ed. Primària

PROJECTES

Lidia Navarro

Francesc Pruneda

Maite Gàzquez

Cap de Pastoral

Coordinador TIC

Directora del
Programa Batxillerat Dual

Ferriol Ayats

Norbert Torrecillas

Director escola
esportiva

Director escola
de música

Núria Serra
Coordinadora
Projecte Plurilingüe
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TUTORIES

EDUCACIÓ INFANTIL
P3 Judit Esteve, Laura Matavera,
P4 Nuri Masó, Marta Pagès
P5 Marta Badia, Cristina Colomer

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
CI
CM

+ CS
CS

1r: Mari Sais, Marcela Fidalgo
2: Sabina Cruz, Glòria Juscafresa
3r: Susana Durango, Àlex Coll
4t: Carla Salvadó, Laura Pla
5è: Narcís Albiol, Ferriol Ayats
6è: Francesc Agulló, Mar Henche

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
1r

ESO: Montse Obrador, Maria Reverter, Carme March

2n ESO: Xavier Casanovas, Charo Recasens, Isabel Porra
3r ESO: Mireia Agulló, Carme Ibañez, Emma Roglans
4t ESO: Anna Teruel, David Cano, Norbert Torrecillas

BATXILLERAT
1r

Batxillerat: Isabel Romero, Patrícia Lopes

2n Batxillerat: David Busquets, Lourdes Gubert

ALTRES MESTRES ESPECIALISTES
EDUCACIÓ INFANTIL I
PRIMÀRIA

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I
BATXILLERAT

R. del Rio, C. Fernández,
L. Flórez, N. Gispert, M. Gurillo
M. Mercader , L. Navarro,
M. Ochoa, B. Torrecillas, N. Torres
G. Vilar , A. Villamediana

R. Garcia, M. Gázquez
E. Limeres, A. Lozano, F. Pruneda
G. Pruneda, M. Recasens,
M. Rubio, N. Serra,
E. Servat, J. Tormo, R. Vilaboa,

REUNIONS DE FAMÍLIA 7

7
Setembre

9
Setembre

9
Setembre

10
Setembre

10
Setembre

P3

P4

P5

19:00

19:45

20:30

Virtual

Virtual

Virtual

1r Primària
19:00

2n Primària
19:45

3r Primària
20:30

Virtual

Virtual

Virtual

1r ESO
19:00

2n ESO
19:30

3r ESO
20:00

Virtual

Virtual

Virtual

4t Primària
19:00

5è Primària
19:45

6è Primària
20:30

Virtual

Virtual

Virtual

4t ESO
19:00

1r Batxillerat
19:30

2n Batxillerat
20:00

Virtual

Virtual

Virtual
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CALENDARI ESCOLAR

Inici de curs
• Ed. Infantil P-3 - Dies 14 i 15 de setembre. L’horari d’adaptació s’enviarà per
correu electrònic a partir del dia 7 de setembre
• Ed. Infantil P-4 i P-5 i Primària de 1r a 6è - Dia 14 de setembre
• 1r d’ESO - Dia 14 de setembre
• 2n, 3r 4t d’ESO - Dia 14 de setembre
• 1r i 2n de Batxillerat - Dia 14 de setembre
De l’horari d’entrada s’informarà a les reunions de família.
Des de P4 fins a 2n de Batxillerat des del primer dia es fa classe en horari normal .

Distribució dels trimestres
1r trimestre: del 14 de setembre al 18 de desembre
2n trimestre: de 19 de desembre al 26 de març
3r trimestre: del 27 de març al 22 de juny

Dies de lliure elecció
2 de novembre de 2020
7 de desembre de 2020
12 i 15 de febrer de 2021
3 de maig de 2021

Vacances
Nadal: del 22 de desembre al 7 de gener (ambdós inclosos)
Setmana santa: del 27 de març al 5 d’abril 2021 (ambdós inclosos)

Jornada matinal
Del dia 7 al 22 de juny de 2021

Projecte de Recerca (4t d’ESO)
Del 27 al 30 d’abril

Viatge de 2n de Batxillerat
A determinar

LLIURAMENT D’INFORMES

Els informes en totes les etapes s’enviaran a les famílies via telemàtica
abans de les vacances de Nadal, Setmana Santa i final de curs.
D’acord amb la situació sanitària, i prioritzant sempre la comunicació i el
traspàs d’informació, cada tutor/a buscarà la millor manera d’entrevistar-se
amb les famílies per tal d’analitzar i valorar conjuntament els diferents
ítems avaluatius de cada alumne i, si cal, prendre les mesures
pedagògiques i adaptacions curriculars necessaris
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ENTRADES, SORTIDES
I HORARIS

Donada l’excepcionalitat del moment, la informació d’aquest apartat,
enguany s’ha de consultar en el Pla d’Organització (ho trobareu a la web
de l’escola).
Aquesta comunicació també la donarem en les reunions de família d’inici
de curs així com en les diferents informacions que us anirem fent arribar
durant el curs.
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ADQUISICIÓ D’EQUIPAMENT ESPORTIU I BATES ED. INFANTIL
El model de xandall i bata és comú a totes les escoles Vedruna de Catalunya.
Els haureu d’adquirir a través de la plataforma .
L’escola disposa d’un mostrari de talles per a qui ho necessiti.
L’equipament serà:
Dessuadora i pantaló llarg / malles
Pantaló curt
Samarretes (màniga llarga i/o curta)
Bata amb botons només per a E. Infantil

AQUEST EQUIPAMENT ÉS D’ÚS OBLIGATORI DE P3 A 1r DE
BATXILLERAT, A LES ACTIVITATS QUE S’INDIQUIN

Les comandes que es realitzin abans del 20 de juliol se serviran al setembre i
s’entregaran al vostre/a fill/a

Com fer-ho?
1

Entreu a vedrunapalamos.org
amb el codi de pares.

2

A la part inferior de la pàgi na trobareu “Passarel·les a
altres aplicatius”, podreu
fer click a la icona i seguir
les instruccions de compra.

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

ADQUISICIÓ DE LLIBRES I DE MATERIAL 12
Els llibres de text i altre material es compraran a través de la plataforma.

Com fer-ho?
1

Entreu a la plataforma de
l’escola amb el codi de pares.

2

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

3

Dins la plataforma podreu accedir a la compra en l´apartat superior
COMPRAR LLIBRES.

4

Començar la compra seleccionat el curs de l´alumne a través del desplegable i
fer click a COMPRAR. Apareixeran tots els llibres necessaris pel proper curs
escolar (fent click sobre la descripció podreu veure una fotografia i l’ISBN del
llibre). Hi haurà llibres, llicències o quotes que són obligatoris i no es podran
desmarcar. Per finalitzar aquest procés marcar CONFIRMAR COMPRA.

5

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 altra reserva i repetir
el procés anterior. Si ja heu acabat marcar Finalitzar compra.

6

Triar tipus d´enviament: enviament a domicili o a centre. En el cas d´haver
triat enviament a domicili, omplir 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, se us hi entregaran els llibres el primer dia d’escola.
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ADQUISICIÓ DE LLIBRES I DE MATERIAL

7

Triar forma de pagament:
Pagament Total ( opcions: Visa/Codi de barres/Transferència).
Pagament Fraccionat (opcions: CODI DE BARRES). 50% - 50%
Imprimir 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
ament.
*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 15 d´agost.
Un cop finalitzat el procés rebreu un mail amb la còpia de la reserva.
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Període de compra:
La plataforma de compra restarà oberta del dia 2 de juny al 20 de juliol.
El segon període de compra començarà el dia 20 d’agost (aquest
període està destinat a repetidors, noves incorporacions....).
La passarel·la restarà oberta tot l´any per poder realitzar qualsevol compra
que us indiqui el centre.

Incidències i devolucions:
Dins de l´espai web (a la part superior) hi ha un espai per contactar amb
Llibres Text i poder comunicar qualsevol incidència (canvi per defectuós,
mal servit...). Llibres Text us informarà directament de com es solucionarà i
quina gestió es realitzarà.
L’espai web també compta amb un espai per devolucions des d´on
s’informarà de com s’han de realitzar. No s´acceptaran devolucions sense
l´autorització corresponent de LLIBRES TEXT S,L., ni devolucions
realitzades després de 15 dies d´haver començat el curs.
A través del vostre espai web també podreu consultar les vostres factures.

Per qualsevol consulta podeu contactar amb LLIBRES TEXT, SL a través de:
Correu electrònic: info@llibrestext.com
Horari atenció al públic: de 11:00 a 13:00 h i de 17:00 a 19:00 h
Tel. 972 527 427
Nota: Imprescindible disposar del número de reserva.

PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ (AMPA) 14

Des de l’AMPA seguim treballant en el projecte de socialització, tant en
la vesant de material escolar com en la dels llibres de text.
S’ha ampliat la socialització de llibres de text i lectura a Primària i a ESO.
Les quotes de material i de llibres socialitzats es cobraran juntament
amb els llibres de text de l’escola. Són les següents:
Material

Llibres

Curs

preu
botiga

preu
socialitzat

P3

60 €

33 €

P4

60 €

33 €

P5

60 €

33 €

1r primària

63 €

51 €

2n primària

33 €

28 €

3r primària

70 €

4t primària

preu
botiga

preu
socialitzat

52 €

90 €

12 €

50 €

30 €

90 €

12 €

5è primària

68 €

45 €

60 €

12 €

6è primària

49 €

32 €

60 €

12 €

1r ESO

165 €

40 €

2n ESO

165 €

40 €

3r ESO

190 €

50 €

4t ESO

190 €

50 €

Podreu consultar la llista de llibres socialitzats i també la relació de
material comprat de forma mancomunada al web de l’escola a l’espai
AMPA a partir del mes de juliol.

15 SERVEIS COMPLEMENTARIS

MENJADOR
L’escola ofereix servei habitual de mitja pensió, amb monitoratge,
activitats de pati i estudi. El menú diari es pot consultar al web i al
tauler d’anuncis.
Hi ha dues possibilitats d’abonament :
1) Mensual (consta en els rebuts de cobrament bancari). La quota
varia en funció dels dies lectius del mes corresponent. No
s’acceptaran alteracions successives de baixes i altes durant el curs.
2) Esporàdica: Compra diària de tiquet abans de les 11 del matí, a
Recepció.
Servei contractat a l’empresa Eurest.

AULA MUSICAL
Hi ha la possibilitat de seguir estudis reglats de música, amb la
titulació corresponent, (exàmens de Grau). Requereix inscripció
prèvia.
Contacte: Norbert Torrecillas
norberttorrecillas@vedrunapalamos.org
Àlex Coll
alexcoll@vedrunapalamos.org

BIBLIOTECA
Mentre durin les mesures excepcionals derivades de la pandèmia, no
hi haurà servei de biblioteca.

AUXILIAR DE CONVERSA
Contacte: Ariana Sánchez
Contacte: arianasanchez@vedrunapalamos.org

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Contacte: Carmina Ontiveros
carminaontiveros@vedrunapalamos.org
Despatx pavelló: tardes de 15:00 a 18:00 h.

CLUB BÀSQUET AMPA VEDRUNA PALAMÓS
Contacte: Carmina Ontiveros
carminaontiveros@vedrunapalamos.org
Eduard Limeres
eduardlimeres@vedrunapalamos.org

INFORMACIONS D’ASPECTE ECONÒMIC 16

EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA, ESO
Nivells concertats
En aquestes etapes es gaudeix del Concert Educatiu de Règim General
concedit pel Departament d’Ensenyament.
En tots els cursos es paguen 10 quotes (de setembre a juny) que corresponen
al cost de les activitats complementàries, aprovades pel Consell Escolar.
BATXILLERAT
No és concertat.
Les quotes s’abonaran dins del mes corresponent, per domiciliació bancària.
Tots els rebuts que siguin retornats pel Banc caldrà abonar-los juntament amb
les despeses ocasionades. Si és el cas, s’hi afegeix el menjador a mes vençut.
1
Les sortides, si es poden fer, es faran efectives a través de domiciliació bancària.
Si el centre organitza sortides de més d’un dia, es cobraran, com a mínim, en
dos/tres pagaments, fraccionades.
Si es dóna el cas que un alumne, per decisió de l’escola, no pot assistir a
alguna activitat que requereixi pagament previ, se li retornarà l’import. Si està
malalt se li tornarà la part comuna de les despeses, presentant un certificat
mèdic.
Les assegurances adreçades als alumnes, que l’escola té contractades per tal
de fer front a incidents diversos, són:
E
 El FONS DE SOLIDARITAT, que té per finalitat la indemnització tant per mort
com per invalidesa permanent.
 LA RESPONSABILITAT CIVIL, per respondre a les situacions derivades
d’activitats escolars: sortides, colònies, etc... organitzades pel centre i per
l’AMPA.
* La pòlissa no inclou robatoris, desperfectes, ni pèrdua d’objectes personals.
 MULTIRISC

 ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS
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QUOTES CURS 2020-21
Aprovades per Consell Escolar

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
Activitats i serveis educatius
complementaris

75,00 €

Piscina 4t
-1r i 2n trimestrees comunicarà al
seu moment

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
Piscina 2n ESO
-1r trimestre-

Armariets (1 rebut el
mes de novembre)

es comunicarà al
seu moment

28,00 €

1r
(10 quotes)

2n
(9 quotes)

Armariets (1 rebut el
mes de novembre)

260,00 €

289 €

28,00 €

Activitats i serveis educatius
complementaris

75,00 €
BATXILLERAT

Els alumnes de tots els cursos abonaran un import de 198,50€,
corresponent a despeses generals: assegurances, servei psicopedagògic,
serveis plurilingües, recursos varis… Enguany aquesta quantitat vindrà
fraccionada en 10 mensualitats.

MENJADOR
Mitja pensió: Tot el
curs x dies/mes

Tiquet
diari

7,95 €

8,95 €

No es comptaran els menús dels dies d’excursió i de colònies ni els dies que
s’avisi a la recepció de l’escola abans de les 11:00h de la no utilització.

ATENCIÓ A LES FAMÍLIES 18

EQUIP DIRECTIU
DIRECTOR GENERAL
mariomercader@vedrunapalamos.org
Tel. 972 314 286 / 638 853 951
DIRECTOR
ESO/Batx.: xavierroura@vedrunapalamos.org
E. Primària: gemmavilar@vedrunapalamos.org
E. infantil: martabadia@vedrunapalamos.org
Assessora de direcció: isabelromero@vedrunapalamos.org
TUTORS/ES
A hores concertades, a través de l’agenda
escolar o del correu electrònic*
PROFESSORAT
A hores concertades, a través de l’agenda escolar o del correu
electrònic*
ADMINISTRACIÓ I SECRETARIA
De dilluns a divendres, de 9:00 a 13:00 h.
RECEPCIÓ
De dilluns a divendres, de 8:30h a 13:30h i de 17:00h a 18:30 h.

*Se’ls donarà a la reunió de principi de curs.

Escola Vedruna Palamós
Xaloc 22 · 17230 Palamós
Tel. 972 314 286 · Fax 972 601 432
vedrunapalamos@vedruna.cat

