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«L’educació no canvia el 
món, canvia a les persones 
que canviaran el món»

Quins serveis trobareu

      —
Menjador amb cuina pròpia
Monitors de menjador
Plataforma Educativa 
Clickedu

Carrer Pompeu Fabra, 3
43440 L’Espluga de Francolí
T 977870062
vedrunaespluga@vedruna.cat

www.carmevedrunaespluga.cat

Escola 

Vedruna 
L’Espluga
de Francolí

P
—
Educació Primària
6-12 anys



Com ensenyem

  —
Oferint una atenció personalitzada
Fomentant valors, hàbits i actituds
Afavorint l’autonomia i iniciati-
va personal
Impulsant la creativitat, l’esperit 
crític i el gust per aprendre
Fomentant les competències bà-
siques
Oberts a nous reptes per a la mi-
llora del procés d’aprenentatge

Amb metodologies motivado-
res, innovadores, actives i par-
ticipatives

Què treballem

—
Projecte Plurilingüe
 • Augment d’hores setmanals 
d’anglès

 • L’anglès amb el Mètode Artigal 
i el material Story Projects

 • Preparació pels exàmens de 
Cambridge

 • English Day
 • Estades a Irlanda 
 • Colònies en anglès
 • Professora nadiua

Les TAC a l’aula
 • Activitats amb pissarres digi-
tals interactives

 • Pioners en l’ús de Chromebooks.
 • Google APPs for education 
 • Treball de la programació in-
formàtica.

 • Iniciació a la robòtica

Projecte ILEC (impuls a la lectura)
 • Apadrinament lector

Projecte Ara Escric (millora de 
l’expressió escrita)

Sostenibilitat- Escola Verda
 • Hort escolar
 • Projecte “Reciclem-Reduïm-Reu-
tilitzem”

Projecte “Els escacs a l’escola”

Què us oferim 

    —
Diàleg família-escola
Clima positiu i familiar
Participació de les famílies en la 
vida escolar
Atenció i acompanyament al 
llarg de tota l’etapa
Estímul al ple desenvolupament 
de les possibilitats de cadascú
Educació en valors per a una con-
vivència basada en el respecte

 Vedruna Espluga de Francolí 

Ensenyar és construir 
un futur millor 

—
Escola concertada, catalana i cristiana
Resultats acadèmics excel·lents 
Innovació permanent
Qualitat educativa
Escola inclusiva
Atenem les dimensions personal, social i transcendent 
de l’alumne

Què potenciem

      —
Treball cooperatiu
Sortides culturals
Activitats complementàries
Qualitat educativa
Desdoblaments: matemàtiques i 
llengües
Una metodologia activa i 
participativa

—
Educació Primària
6-12 anys 


