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FAMÍ
LIES

Benvinguda al curs 2018-2019
capaç de respondre a les il·lusions i a les necessitats de cada un dels vostres fills i filles,
en uns entorns i un clima escolar que siguin
propers i familiars.
Aquest és el nostre compromís i aquesta és la
raó de ser del nostre Projecte Educatiu.
Per això, el lema genèric de l’Escola Vedruna escollit per al trienni 2018-2021 és Aprendre a viure.
Un APRENDRE A VIURE que volem treballar
de forma constant, en el dia a dia de les aules. L’objectiu, doncs, és que els vostres fills i
filles esdevinguin responsables i competents
per aprendre a viure en un món cada vegada més complex, ple d’opcions, dificultats i
reptes.

En nom del Patronat de la Fundació Vedruna
Catalunya, de l’Equip de Gestió, dels equips
directius i dels mestres i educadors de les 36 escoles Vedruna del país, us volem donar la benvinguda al curs escolar 2018-2019 i agrair-vos la
confiança que poseu en l’Escola Vedruna.
Un curs més, des de les escoles Vedruna ens
comprometem a portar a cada una de les aules,
siguin de l’edat que siguin, el nostre Projecte
Educatiu. Un Projecte que està centrat en la
valoració de cada persona, de cada infant, nen,
nena o adolescent.
Més enllà dels aprenentatges propis de cada
curs, que són a la base de l’ensenyament, des
de les escoles Vedruna volem incidir en l’educació en majúscules. Una educació que sigui

És amb aquesta voluntat i aquesta il·lusió que
els equips de mestres i educadors hem preparat el curs 2018-2019.
Us desitgem, doncs, un molt bon curs escolar,
tant als alumnes com a les famílies. Heu de saber que les portes de les escoles estan obertes
als pares i a les mares, convençuts, tal com diu
el proverbi africà, que «per educar un nen cal
la tribu sencera». A la vostra escola, vosaltres
també hi sou ben necessaris.
Us deixem, si voleu, amb la cançó «L’ESCOLA»,
que precisament vol explicar aquesta voluntat.
https://www.youtube.com/watch?v=A7nO7H9XR9Q
Gràcies de nou per la confiança, i bon curs a tots.

