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La nostra escola és aquest itinerari que teniu a les mans i és, també, milers 
de camins recorreguts des de 1856, quan es va fundar.

Cada alumne/a és un camí a recórrer, a descobrir i a eixamplar. En tots els 
nivells educatius la nostra vocació és esdevenir un espai d’aprenentatge, de 
vivències, d’experiències on els alumnes descobreixin allò més important: 
ells mateixos. I, en aquest procés apassionant, que trobin el seu lloc al món 
com a ciutadans responsables i compromesos. 

Som molt conscients del privilegi que suposa acompanyar cada alumne/a 
en el seu procés de creixement, per això ens hi aboquem amb respecte i 
professionalitat. També és un privilegi per nosaltres compartir l’educació 
d’un fill o una filla amb la seva família. Per aquest motiu ens comprometem 
a oferir un ampli ventall de metodologies, adaptades a cada edat, i situaci-
ons d’aprenentatge pensades per enriquir l’experiència d’aprendre i créixer. 
Tenim un repte: fer créixer persones obertes al món. Vedruna
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Educació Infantil 

Estimulem la curiositat, la creativitat 
i el pensament crític. El nen i la nena 
són els protagonistes i participen ac-
tivament en el procés d’aprenentatge, 
un procés per al qual considerem que 
el joc és un factor clau, respectant el 
ritme d’aprenentatge de cada infant. 
Treballem a partir de microespais 
d’aula i projectes globalitzadors.
Eduquem en un clima positiu i mo-
tivador i vetllem perquè els infants 
creixin en un entorn acollidor i fami-
liar, basat en relacions positives.

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

Educació Primària

Preparem els alumnes perquè pu-
guin donar respostes a una societat 
canviant i en constant evolució. 
Els infants han d’aprendre a pen-
sar i actuar de manera integrada i 
es busca un equilibri per a l’asso-
liment dels objectius personals i 
socials que garanteixin una forma-
ció integral, tot potenciant unes 
competències bàsiques. L’alumnat 
esdevé el centre del seu procés 
d’aprenentatge.

#escolainclusiva
Cada alumne és únic
Feina ben feta
Tothom creix
Aprendre des de la diversitat
Esforç 
Constància

Educació Secundària

Ajudem els alumnes en la presa de 
decisions sobre el seu camí acadè-
mic, fins a assolir el graduat en ESO. 
És un moment apassionant: madu-
ren, formen el seu caràcter, aprenen 
un munt de coses del món i d’ells 
mateixos i, sobretot, construeixen 
els fonaments dels adults compe-
tents i compromesos que seran. Tot 
això amb l’acompanyament cons-
tant de l’escola.

#escolacompetent
Creativitat
Esperit crític
Metodologies actives
Preparem el futur
Qualitat
Innovació i tradició
Pensament complex

Batxillerat 

Continuem acompanyant els alum-
nes en la seva formació postobliga-
tòria i en el seu pas al món adult. En 
aquesta etapa els alumnes escullen 
matèries que els ajuden a decidir els 
seus estudis posteriors i els preparen 
per a l’accés al món universitari o als 
cicles formatius de grau superior.
Cursant qualsevol de les modalitats, 
humanística, social, científica o 
tecnològica, poden obtenir també la 
doble titulació del Batxillerat i del 
baccalauréat francès, Batxibac.

#escolaoberta
Tecnologia
Sostenibilitat
Plurilingüisme
Respondre als reptes del nostre món
Aprendre a viure
Món global
Metodologies del segle XXI
Ecociutadania
Hàbits sostenibles

Cicles Formatius

Oferim als nostres alumnes la possi-
bilitat de continuar la seva formació 
tecnològica i informàtica, des d’una 
vessant més pràctica i molt enfocada 
al món laboral. Poden cursar el cicle 
de grau mitjà de Sistemes microinfor-
màtics i xarxes amb bases de robòtica 
(SMX); el cicles de grau superior d’Ad-
ministració de sistemes informàtics 
en xarxa amb perfil de ciberseguretat 
(ASIX) i el de Desenvolupament d’apli-
cacions multiplataforma (DAM), i els 
cursos d’especialització de Videojocs 
i Intel·ligència artificial.

#escolacompromesa
Escola cristiana
País
Drets humans
Compromís
Cultura
Solidaritat
Món millor
Espiritualitat

La Llar

Acompanyem i ajudem els infants 
en el creixement de les seves capa-
citats intel·lectuals, motrius, socials 
i afectives, sempre en el marc d’una 
estreta relació amb la família. Ens 
centrem en la figura de l’infant pro-
tagonista del seu aprenentatge. Un 
infant competent, curiós, observa-
dor... capaç de descobrir el món que 
l’envolta. Potenciem l’aprenentatge 
a partir del joc, els contes, l’experi-
mentació… en un ambient càlid i 
acollidor per a l’infant.

#escolaambvalors
Educació integral
Tutoria
Valors
Estimem la vida
Transformem el món
Acompanyem per canviar


