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CURS 22-23

Benvolgudes famílies,
Inaugurem un nou curs escolar amb energies renovades i sense les restriccions que
ens han condicionat molt en el dia a dia de l'escola aquests darrers anys.
Aprofitem aquestes ratlles inicials per donar la benvinguda a les noves famílies que
s’incorporen a l’escola. I, com sempre, rebem amb afecte i alegria a totes aquelles
que ja en formeu part i ens motiveu a millorar dia a dia.
Com cada any, incorporem novetats per preparar al nostre alumnat de cara a un nou
món: implantacions tecnològiques, noves metodologies, innovacions a les aules al
voltant d'un nou currículum més competencial i inclusiu... Busquem, contínuament,
integrar millores en l’educació i actualitzar-nos, però sempre mantenint com a base
tota l’experiència que ens ha donat el recorregut de més de 160 anys de presència
Vedruna a Terrassa.
Hem estat, som i volem continuar sent, una escola familiar, UNA ESCOLA AMB COR,
que educa la MIRADA des de la FRATERNITAT i la HUMILITAT. Els nostres alumnes
són sempre els protagonistes i, tenim clar que una bona educació es fonamenta en
una òptima relació personal entre l’alumnat, les famílies i el professorat. És molt
important que, des del primer dia, família i escola caminem junts. El diàleg i la
col·laboració entre pares i docents ha de ser permanent i cal que funcionem com un
equip. Per aquest motiu us convidem a participar en les xerrades i sessions d'escola
de pares que tenim previst realitzar al llarg del curs 22-23.
Desitjo que sigui un curs amb reptes i oportunitats pel nostre alumnat, tant a nivell de
coneixements com d’experiències que els ensenyaran a créixer com a persones
obertes al món.
“L’educació no canvia el món, canvia les persones que canviaran el món.”
Paulo Freire.
Molt bon inici de curs!
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OBJECTIUS GENERALS DE CENTRE
L’escola Infantil Peggy Vedruna és un centre educatiu adreçat a nens i
nenes de 0 a 3 anys. L’escola té un projecte educatiu adaptat a les
necessitats dels infants en aquestes edats.
Peggy Vedruna és un centre autoritzat pel Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya i comptem amb un bon equip de
professionals titulats especialitzats en educació infantil i coordinats per
l’equip directiu. Es duen a terme diverses activitats pedagògiques
prèviament programades per a cada grup d’infants tenint en compte la
participació activa dels nens i nenes tot respectant els següents punts:

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Treball a l’aula
Hàbits d’autonomia
Treball per centres d’interès
Aprenentatges primerencs
Educació en valors
Programa musical i psicomotriu
Atelier d’art
Idiomes (català i anglès)
Educació emocional.

El seguiment de cada nen és individual, amb informes trimestrals i
es duen a terme entrevistes personals amb els pares.
Un dels objectius de la nostra tasca educativa és ajudar els infants
en el seu creixement de les capacitats intel·lectuals, motrius, socials
i afectives, sempre en el marc d’una estreta relació amb la família.
El nostre treball se centra en la figura de l’infant protagonista del
seu aprenentatge. Un infant potencialment competent, curiós,
observador... Capaç de descobrir el món que l’envolta.

L’escola Peggy Vedruna ofereix:
● Escola per a nens i nenes de 4 mesos a 3 anys
● Escola d’ aprenentatges primerencs
● Cuina pròpia: s’elaboren tres tipus de menús: triturat, mixte i sencer
● Servei del departament psicopedagògic.
● Especialista de música
● Immersió en la llengua anglesa
● Piscina al CNT a I2
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Horari general. Calendari escolar
L’escola està oberta sense interrupció de 7’30h a 18h del 2 de setembre
de 2022 al 26 de juliol de 2023
▪ Dies festius:
o Festa del Pilar: 12 d’octubre de 2022
o Festa de Tots Sants: 1 de novembre de 2022
o Dia de la Constitució: 6 de desembre de 2022
o La immaculada: 8 de desembre de 2022
o Dia del treball: 1 de maig de 2023
o 2a Pasqua: 29 de maig de 2023
o Dies de lliure disposició: 31 d’octubre, 7 i 9 de desembre
o Vacances de Nadal: 2 al 8 de gener de 2023
o Setmana Santa: del 6 al 10 d’abril de 2023
Els nens i nenes poden fer els següents horaris:
- Jornada completa: de 8’45 a 17h (dinar i berenar)
- Mitja jornada: de 8’45 a 12h o 8’45 a 15h (dinar)
- Servei de permanències de 7’30 a 8’45 i de 17 a 18h

Sortides escolars
Els nens i nenes de I1 i I2 fan sortides fora de l’escola (passeig matinal,
visita a les paradetes de Sta. Llúcia, festa de st. Jordi…) Els alumnes de
I2 van a fer una sortida a la Granja. Els infants de l’aula de petits (I0) no
surten del centre.

Reunions i entrevistes amb les famílies
El mes de juliol o setembre es fa una entrevista individual amb la família
per tal de conèixer l’infant. Els pares expliquen coses del seu fill/a i la
mestra li explica què faran durant el curs. A principis d’octubre es realitza
una reunió de pares per tal d’explicar més profundament com anirà el
curs escolar. Alhora, es resolen els dubtes que puguin tenir.
A finals de gener, durant el segon trimestre, cada família té una entrevista
personal amb la tutora on es fa un intercanvi d’informació sobre els
infants. A finals del primer i tercer trimestre, s’entrega l’informe en el qual
s’especifiquen tots els objectius assolits.

Reunions de l’equip docent
Un cop per setmana, es reuneix la coordinadora del centre amb les
tutores de nivell per tal de definir una línia comuna a seguir.
Un dilluns de mes es realitza una reunió d’equip (equip directiu i equip
docent) en la qual es prenen decisions generals i s’estipula el
funcionament de diferents actes que es duguin a terme al llarg del mes.

BON CURS 22-23!

