Identitat digital
El Projecte Educatiu de la Fundació Vedruna Catalunya Educació gira al
voltant de sis eixos principals: la persona, l’entorn, les actituds d’aprenentatge, les maneres d’aprendre, les competències del segle XXI i el moll de
l’os del Projecte. Els sis eixos expliciten una manera d’educar inspirada en
la Proposta Educativa Vedruna i en el tarannà i en l’obra de Joaquima de
Vedruna, en clau del segle XXI.
El que teniu a les mans és el reflex d’aquest projecte educatiu en l’àmbit digital. Hi trobareu sis hashtags que fan referència als sis eixos, cadascun d’ells
amb les seves concrecions i el desplegament de conceptes que aplega.

Vedruna
Catalunya
Educació

—

#escolaambvalors
#escolapropera
#escolainclusiva
#escolacompetent
#escolaoberta
#escolacompromesa

Disseny gràfic: Casals i Cots / DiacDisseny. Impressió: Gràfiques Diac Vic

Projecte Educatiu
Identitat digital

www.vedrunacatalunya.cat

La persona

L’entorn

A les nostres escoles el treball educa·
tiu abraça tots els àmbits de desen·
volupament de la persona. Per tal
d’afavorir un creixement harmònic
de l’alumne/a es porten a terme ini·
ciatives que impulsen l’àmbit intel·
lectual, l’àmbit físic, l’àmbit d’auto·
nomia, l’àmbit social i l’àmbit moral i
espiritual de manera que cada nen/a
i cada noi/a pugui desenvolupar uns
valors essencials, sòlids i comprome·
sos amb el món actual.

El context d’aprenentatge és entès
com un espai de proximitat que
incentiva un clima positiu, familiar
i motivador. Potenciem un estil de
relacions humanes properes i senzilles amb la intenció que l’alumne/a visqui en un entorn acollidor i
afavoridor de l’aprenentage.

Les actituds
d’aprenentatge

Les maneres d’aprendre
Fomentem activitats educatives
innovadores i motivadores. Potenciem metodologies d’aprenentatge
actives, que promoguin l’autonomia i la iniciativa dels alumnes.
Cerquem propostes creatives i
crítiques. Volem ensenyar a llegir
la realitat dels nostres entorns locals i, a la vegada, sensibilitzar en
relació amb els problemes que viu,
avui, el món global.

Una escola que ensenya i aprèn
des de la diversitat. Una escola
que inclou, que integra i que busca
l’equilibri entre fites exigents i possibilitats personals.
Promovem propostes educatives
que tenen en compte les possibilitats i capacitats de cada alumne/a.
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#escolaambvalors

#escolapropera

#escolainclusiva

Educació Integral
Tutoria
Valors
Estimem la vida
Transformem el món
Acompanyem per canviar

Clima positiu i motivador
Estil familiar
Al costat de les famílies
Senzillesa i proximitat
Alegria
Escola acollidora

Cada alumne és únic
Feina ben feta
Tothom creix
Aprendre des de la diversitat
Esforç
Constància
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#escolacompetent
Creativitat
Esperit crític
Metodologies actives
Preparem el futur
Qualitat
Innovació i tradició
Pensament complex

Les competències
del segle XXI

El moll de l’os
del Projecte

El projecte pedagògic de les nostres
escoles engloba elements que facilitin una millor interrelació i contribució de l’alumne/a amb el món.
La tecnologia educativa i el coneixement en xarxa són ingredients
imprescindibles per enfocar els
reptes del demà; però també ho són
projectes que desenvolupin hàbits i
valors per a un món sostenible i destreses per entendre’s i comunicar-se
en un món global.

Les escoles Vedruna de Catalunya
eduquem a partir d’un ideari cristià
obert i respectuós que és a l’arrel de
la nostra Proposta Educativa.
Incentivem el compromís de l’escola,
dels alumnes, de les famílies o dels
seus mestres envers l’estima pel país,
per la llengua i per la cultura. Un
compromís que també es tradueix en
qualsevol àmbit que faci referència
a la lluita pels drets humans, per la
solidaritat i per la justícia.

#escolaoberta
Tecnologia
Sostenibilitat
Plurilingüisme
Respondre als reptes del nostre món
Aprende a viure
Món global
Metodologies del segle XXI
Ecociutadania
Hàbits sostenibles
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#escolacompromesa
Escola cristiana
País
Drets humans
Compromís
Cultura
Solidaritat
Món millor
Espiritualitat

6

