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L’escola en transformaciótol 
frase tema que es tracta en 
l’apartat 

L’objectiu no és 
només un destí, 
l’objectiu és  
també el camí. 

Enguany, a través de les sessions 
L’escola en transformació hem 
volgut compartir amb totes les 
famílies de l’escola les innovacions 
pedagògiques que es van convertint 
en realitat en cadascuna de les 
etapes educatives. 

Immersos en l’Horitzó 2020, 
amb l’objectiu d’ajustar el model 
d’escola que requereix la preparació 
dels futurs ciutadans del nostre 
segle, hem organitzat les sessions 
combinant l’aportació conceptual, 
el debat i l’experimentació directa 
a través de tallers adaptats als 
diferents nivells educatius dels 
nostres alumnes. 

Infantil i Primària  
en transformació:  
H2020 en marxa
(famílies P3 i P4)

en aquesta sessió sobre la transformació 
de l’educació infantil i la Primària dirigida 
especialment a pares de P3 i P4, vam 
comptar amb la presència de la Directora 
del model pedagògic d’infantil (mOPi) de 
Jesuïtes educació, Dolors solsona; la 
pedagoga experta en intel·ligències 
múltiples, sra. Núria fernández; la Directora 
d’educació infantil i Primària de Jesuïtes 
sarrià-sant ignasi, sra. esther Ribas; la 
responsable del mOPi al sant ignasi,  
sra. mònica Bori, i el Director de l’escola,  
sr. antoni Parellada.

ConferènCiA

Les intel·ligències  
múltiples a l’aula 

Cap a un nou model d’escola i aprenentatge

núria fernández 
Psicòloga clínica  
i orientadora familiar

Què són les intel·ligències múltiples? la teoria de 
les intel·ligències múltiples defineix  la intel·ligència 
com una capacitat, la converteix en una destresa 
que es pot desenvolupar, sense negar el compo-
nent genètic. la intel·ligència és l’habilitat per re-
soldre problemes i elaborar productes, serveis...   

la teoria de les intel·ligències múltiples fa a tothom 
intel·ligent.

Hi ha diferents tipus d’intel·ligència: lingüística, 
logicomatemàtica, musical, espacial, corpo-
ral-cinestèsica, interpersonal, intrapersonal... Per 
què? Perquè tots som diferents  i tenim maneres 
diverses d’aprendre. les 8 intel·ligències són dife-
rents i independents, però interactuen i es poten-
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cien. Tots tenim les 8 intel·ligències, però 
cadascú té una combinació diferent.    

N’hi ha algunes de més importants que 
altres? Totes són importants; és impor-
tant ser conscient de les que tenim més 
desenvolupades i potenciar-ne les altres. 
Tots naixem amb unes potencialitats 
marcades per la genètica que es desen-
voluparan depenent de l’entorn familiar i 
social, de les experiències, de l’educa-
ció...  a tall d’exemple, einstein no és més 
intel·ligent que iniesta, les seves intel·li-
gències pertanyen a camps diferents. si 
hagués de triar, em quedaria amb la in-
trapersonal i la interpersonal, perquè són 
les que ens configuren com a persones.  

Com podem ajudar els nostres alumnes 
a desenvolupar-les i a potenciar els ta-
lents de cadascun d’ells? sent creatius, 
flexibles, creient en ells, tenint diferents 
registres per  ensenyar, per poder arribar 
a tots, no tenint por als canvis. Cal esti-
mular-los, acompanyar-los perquè es 
facin preguntes, fugir de mecanitzar els 
aprenentatges. Cal treballar les intel·li-
gències múltiples de forma global i no 
d’una en una, fomentar parlar en públic, 
donar temps per escoltar, treball entre 
iguals, potenciar la memòria com a ha-
bilitat i no com a mètode d’aprenentatge, 
etc. el professor és la clau, és la millor 
eina de transformació i la millor innova-
ció és estimar els alumnes. Una dona 
molt sàvia em va dir que els educadors 

havíem de “coger de las manos a nues-
tros niños, y ayudarlos a encontrar su 
lugar en el mundo, y ese sitio les haga 
felices, y esa felicidad sea suficiente para 
la nuestra”.   

Davant la incertesa del món actual, 
quines capacitats consideres que són 
necessàries  desenvolupar per ajudar els 
nostres fills o alumnes? Hi ha dues capa-
citats que des del meu punt de vista són 
fonamentals: la capacitat d’adaptació, els 
vostres fills o alumnes  viuran en un món 
global i canviant on l’adaptació serà fona-
mental; i també, la capacitat per tolerar la 
frustració. estimar-los, valorar-los perquè 
tinguin confiança en ells mateixos  i pu-
guin fer front a les incerteses. 

Quines recomanacions faries a educa-
dors, pares i escola, per ajudar al crei-
xement integral dels nostres alumnes i 
fills? Que els donin arrels perquè sàpi-
guen d’on vénen i ales perquè sàpiguen 
ser independents i autònoms. els educa-
dors i pares han de generar situacions 
de canvi, trencar-los els esquemes, frus-
trar-los. No sobreprotegir-los, ser clars 
amb ells. mostrar-los amb l’exemple, 
l’esforç, la humilitat, la solidaritat, la com-
panyonia i la paciència, que sàpiguen 
esperar. Hem d’ensenyar-los a ser com-
petents no competitius i a ser millors dia 
rere dia i no els millors. i com hem es-
mentat abans, estimar-los i respec-
tar-los.            

  Taller English in Action.   Taller Projecte matemàtic: desenvolupament  
en raonament lògic i resolem problemes  
a través de joc.

   Taller d’interioritat: treballem les emocions.

  Presentació L’escola en transformació per a les 
famílies de P3 i P4, Dolors solsona, directora del 
mOPi de les escoles de Jesuïtes educació.
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HORITZÓ 2020, la 
innovació al servei 
de l’educació de les 
persones

minerva porcel
Directora de TQE

Més escola i menys aula, així començava 
l’article de mariano fernández enguita el 
proppassat 29 de maig al diari El País. el 
prestigiós catedràtic de sociologia par-
lava de la necessitat d’innovar com a 
resposta adaptativa a un món canviant. 
la reflexió del sociòleg instava el món 

NEI, una nova  
etapa intermèdia
(famílies De P5 a 3r eP)

la sessió adreçada a les 
famílies de P5 fins a 3r de 
Primària ens va permetre 
aprofundir en el model 
d’aprenentatge durant la Nova 
etapa intermèdia (Nei). Vam  
comptar amb la presència del 
Director de la Nei de Jesuïtes 
educació, sr. Guillem fàbregas, 
la futura Directora de la Nei de 
Jesuïtes sarrià, sra. Tibisay 
mañá, i el Director de Jesuïtes 
sarrià-sant ignasi, sr. antoni 
Parellada.

educatiu a formar part d’una nova soci-
etat transformacional, de canvi accelerat, 
permanent i multidireccional. la seva anà-
lisi apuntava directament cap a un canvi 
cultural disruptiu i sistèmic respecte 
l’actual model educatiu per tal de trencar 
amb la inèrcia acumulada que no ens 
deixa avançar. 

Que l’educació necessita repensar-se de 
nou per poder oferir entorns d’aprenen-
tatge adequats al moment present i al 
futur més immediat és un pensament 
compartit per gran part de la comunitat 
educativa en l’àmbit mundial. la dificul-
tat s’observa a l’hora de dur a terme nous 
plantejaments. accions de millora inter-
mitents i projectes innovadors isolats en 
el temps i l’espai no tenen l’efecte global 
i definitiu desitjat. Cada cop es fa més 
palès que l’escola no pot quedar al mar-
ge del progrés social, cultural i tecnològic 
com sembla que ho ha fet en les darreres 
dècades. l’escola ha de descobrir el món 
als menuts i permetre als  joves que pu-
guin imaginar-lo de nou. experts en edu-
cació, figures rellevants de l’àmbit de la 

  Taller Nei, treballem un projecte.



   Involucració directa dels alumnes amb la 
matèria. Metodologia atractiva, dinàmica i 
divertida que combina la teoria amb la 
pràctica i fomenta el treball en equip.

   Dinàmica àgil de les classes. Combinar amb 
recerca, tecnologia, etc. Una metodologia de 
treball que els servirà per sempre, combina 
la part pràctica i la magistral.

   La possibilitat d’interaccionar i el treball en 
equip, participació activa del professor i els 
alumnes, tractament de temes d’actualitat.  

   Despertar la curiositat de l’alumne. 

   Tothom s’hi implica. Intercanvi de rols. 
Motivació en l’aprenentatge. Aprenentatge 
actiu.

   L’ensenyament multidisciplinar, la cooperació, 
la investigació, arribar a conclusions a través 
de l’aprenentatge.

   Fomenta l’aprenetatge d’habilitats socials,  
que els idiomes vehiculars siguin: català, 
castellà, anglès.

   El treball en equip, l’esforç conjunt, connexió 
més propera alumne/professor.

   La comunicació i el treball en equip. Poder 
crèixer en el desenvolupament personal, 
fomentar i treballar les emocions i saber-les 
gestionar. 

   Em sembla interessant l’organització del 
temps, com s’han plantejat les activitats.

   La forma de treballar en grup adaptada a la 
vida professional actual.

   Molt interessant veure com la mateixa 
pregunta genera respostes diferents, és un 
aprenentatge actiu.

opinions recollides  
durant les diverses  
sessions
Què hAs trobAt interessAnt? 
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cultura, administracions públiques, fun-
dacions privades, etc., coincideixen en la 
necessitat d’integrar l’escola al món i el 
món a l’escola per tal d’esdevenir una 
societat que es construeix a mesura que 
aprèn i aprèn a mesura que es constru-
eix. Només així la incertesa podrà esde-
venir un context en el 
qual poder cercar 
oportunitats de crei-
xement personal i 
professional per viu-
re amb sentit i com-
partir en comunitat la 
pròpia vocació.

Des de Jesuïtes edu-
cació ens hem sentit 
interpel·lats a respondre la pregunta: i 
com fer que les nostres escoles puguin 
ser el reflex d’un món tan divers i globa-
litzat on s’esdevenen canvis profunds a 
un ritme vertiginós? el projecte Horitzó 
2020 pretén ser un primer pas, humil 
però ferm i decidit, per a les nostres es-
coles amb la voluntat de compartir-ho 
amb tothom que en senti necessitat i 
vulgui sumar. fidels a la tradició ignasi-
ana que dóna sentit a la nostra manera 
de procedir, arrelats en la missió evange-

litzadora de l’educació i conscients del 
canvi d’època que estem protagonitzant 
en aquest inici de segle, proposem un 
nou model educatiu que ens ajudi a 
acompanyar amb el major encert possi-
ble els nostres alumnes.  amb aquest 
nou model desitgem transformar les 

nostres escoles en co-
munitats d’aprenentat-
ge obertes al món i que 
ajudin a créixer perso-
nes. això passa inevi-
tablement per un cur-
rículum competencial 
i personalitzat, un can-
vi de rol de l’equip do-
cent, dels alumnes i de 
les famílies i una nova 

organització dels espais (físics i virtuals) 
i els temps. la cultura col·laborativa serà 
un factor clau per aprendre de l’experièn-
cia i el potencial de tota la comunitat 
educativa.

el model educatiu de Jesuïtes educació 
se centra en la persona (competent, 
conscient, compassiva i compromesa), 
busca la flexibilitat per poder ser permea-
ble als canvis necessaris i es fonamenta 
en la innovació pedagògica i tecnològica. 

el model educatiu  
de Jesuïtes educació 

es centra en la 
persona.

  Presentació L’escola en transformació (famílies de P5 a 3r de Primària). 



planificar, tan sols intuir i anticipar-nos 
en algunes accions, requereix noves es-
tratègies que empoderin la persona da-
vant la manca de seguretats. apostem 
per proporcionar experiències vitals ade-
quades a cada edat i acompanyar-les 
perquè puguin ser viscudes amb profun-
ditat. Perseguim que cadascun dels nos-
tres alumnes descobreixi els seus propis 
talents i habilitats i els faci créixer d’acord 
amb la manera que se sentin cridats a 
posar-los al servei dels altres. l’escola 
hauria de ser l’espai on l’infant creix ex-
perimentant, investigant, sentint-se es-
coltat, resolent conflictes, elegint, jugant, 
treballant cooperativament, desenvolu-
pant les intel·ligències múltiples, prenent 
consciència del seu aprenentatge (me-
taprenentatge), aprofitant l’error com 
una oportunitat de millora, etc., perquè a 
poc a poc vagi descobrint i modelant la 
millor versió de si mateix. 

si el nostre desig és que l’escola, junta-
ment amb les famílies, prepari els alum-
nes per a la vida,  transformem els cen-
tres educatius en escoles de vida. fem 
del projecte vital dels alumnes allò ver-
taderament essencial per als educadors. 
Dotem els nois i noies de les eines i es-
tratègies necessàries perquè esdevin-
guin els autèntics protagonistes del seu 
procés d’aprenentatge. ajudem-los a 
discernir perquè siguin crítics amb el 
món que els envolta per tal de millorar-lo 
de manera eficient i sostenible. I per da-
munt de tot, acompanyem-los molt 
perquè estimin el que són i el que poden 
arribar a ser i a fer pels altres.

l’objectiu que perseguim és una escola 
en contínua transformació per poder 
donar respostes creatives i de gran valor 
humà en contextos canviants i en mo-
ments d’incertesa. el nou canvi de para-
digma sociocultural ens compromet 
amb l’escola del saber ser i del saber fer, 
ara més que mai. 

Carlos losada, director general d’UNiJes 
i pare de l’escola sant ignasi sarrià, en la 
magnífica conferència que es va dur a 
terme en el marc dels actes de la cele-
bració del 120è aniversari de l’escola, va 
mostrar-nos dades impactants que di-
buixaven alguns dels nous escenaris de 
futur en els quals hauran de viure les 
actuals generacions d’alumnes. la incer-
tesa d’un futur poc previsible i molt dife-
rent a la realitat que vivim ens genera 
neguit i tendeix a fer-nos conservadors, 
a mantenir l’statu quo. Pretendre pal·liar 
aquest neguit fent el mateix però amb 
més intensitat seria un despropòsit que 
no ens portaria enlloc. No creiem que 
aquest sigui el camí i així ho demostren 
moltes experiències dutes a terme en el 
camp de la investigació i avalades per 
les millors universitats. moltes de les 
professions a les quals es dedicaran els 
nens i nenes que ara van a l’escola enca-
ra no existeixen. així doncs, què hauríem 
d’ensenyar-los? Què necessiten apren-
dre? estem convençuts que, per exem-
ple, ampliar el nivell i la quantitat de con-
tinguts que es poden transmetre des de 
les aules, no és la millor estratègia per 
donar resposta a aquesta incertesa. edu-
car per a un futur proper que no podem 

L’escola en transformaciótol 
frase tema que es tracta en 
l’apartat 
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   Per als alumnes que no faran la NEI durant 
els cursos de 5è EP a 2n ESO, quin impacte 
té l’Horitzó 2020 en la metodologia 
d’aprenentatge?

   Com enllaça l’Horitzó 2020 amb la universitat? 
Com s’afrontarà el pas als estudis 
universitaris?

   Quin és el model esportiu de l’Horitzó 2020? 

   Com encaixa el Batxillerat internacional en 
l’Horitzó 2020? 

   Com treballarem les intel·ligències múltiples  
i l’assertivitat? 

   Com penseu enfortir la internacionalització a 
l’escola?

   Per què no s’aposta més pels idiomes? 
Sembla clar que en un futur seran 
imprescindibles dins un món extremadament 
globalitzat.

    Quina formació es preveu per al professorat 
que s’ha d’afrontar a l’Horitzó 2020? Els 
canvis educatius depenen de les persones, no 
només de la voluntat dels que lideren.

   Com compatibilitzar el sistema d’avaluació 
tradicional de les proves de selectivitat amb 
l’avaluació del sistema de l’Horitzó 2020?

   L’Horitzó 2020 posa ènfasi a saber ser, saber 
estar, saber fer; però el focus de l’escola ha 
de ser el saber, les competències tècniques, 
que caldria cuidar com a prioritat fonamental.

   ¿Estaré preparado como padre? ¿Me 
ayudaréis a formarme para apoyar a mis 
hijos? 

   L’ESO incrementarà el treball per projectes 
de manera significativa els propers anys?

dubtes recollits 
durant les diverses  
sessions
Què us preocupa? 

  Taller Nei, treballem un projecte.



Sessió
ESO i Batxillerat  
en transformació:  
H2020 en marxa
(famílies De 4t eP a 2n eP)

en la darrera sessió, adreçada a les famílies  
de 4t de Primària a 2n de Batxillerat,  
es va aprofundir en les transformacions 
didàctiques que el desplegament de l’H2020 
provoca sobre les actuals etapes d’esO i 
Batxillerat i en el procés d’ensenyament i 
aprenentatge dels seus futurs alumnes. ens van 
acompanyar el sr. Carlos losada, expert en 
direcció general i lideratge ignasià, per ajudar-nos 
a reflexionar en el concepte d’èxit vital del jove 
ciutadà del segle XXi; el sr. Xavier aragay, 
director general de Jesuïtes educació, la sra. 
minerva Porcel, directora de Tercer i Quart esO 
(TQe) de Jesuïtes educació i el sr. antoni 
Parellada, el director general de l’escola. 

ConferènCiA

Desenvolupament integral,  
èxit i projecte vital

En quin escenari és probable que visquin els 
nostres fills i filles l’any 2030? Carlos Losa-
da destacava, com a grans àrees d’anàlisi, 
la demografia i la salut pública, la governa-
bilitat, el medi ambient, la dimensió social 
i les tendències en valors i comportaments.

DEmografIa I saLut
el món serà molt més vell l’any 2030. l’envelliment 
de la població i el seu impacte en el mercat laboral 
(a la Ue 1 de cada 3 seran pensionistes l’any 2015) 
serà un dels grans reptes per als nostres fills i filles. 

carlos losada
Director general d’UNIJES, professor  
d’ESADE - Universitat Ramon Llull  
i antic alumne del Sant Ignasi

L’escola en transformació
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  Taula rodona, L’escola en transformació (famílies de 4t de Primària a 2n de Batxillerat).
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DImENsIó soCIaL
l’augment del poder de les noves potèn-
cies posa en dubte les “agendes globals”. 
No hi ha intent de desafiar militarment 
els  eUa, però les noves potències gua-
nyen pes políticament i militarment en 
les seves regions. la Xina i l’índia són un 
paradigma de la desigualtat: augment 
dels “milionaris” mentre milions de per-
sones viuen en la pobresa. No hi ha un 
conjunt de valors superior als altres, sinó 
que augmenten els valors nacionals i 
regionals. el món serà menys “occiden-
tal” i el nivell de risc d’atemptats dismi-
nuirà. la Ue se centra a aprofundir en la 
seva expressió més que en l’expansió a 
d’altres països. Hi ha un forta batalla pel 
talent, i la robòtica i la indústria 3D estan 
revolucionant la indústria. i l’eix econò-
mic estarà centrat en el Pacífic. les fa-
mílies, l’escola, el treball, la religiositat i 
espiritualitat també es transformen. 

classe mitjana seran una amenaça per a 
l’estabilitat dels governs, especialment la 
d’aquells que no en siguin representatius. 
el G7 serà un G24 i en aquesta nova di-
mensió s’hauran de prendre els acords. 
s’incrementarà la lluita per la influència 
en les institucions internacionals i les 
ONG seran més enèrgiques. 

mEDI ambIENt
Pel que fa a la sostenibilitat mediambi-
ental del planeta, el professor va recordar 
que les matèries primeres són font de 
conflicte, especialment l’aigua. el model 
de creixement econòmic accelerarà la 
degradació del medi, per l’augment de 
l’energia i de nous metalls. el medi am-
bient serà focus d’atenció sí, però els 
països emergents no estaran disposats 
a implementar les mesures que històri-
cament han beneficiat els països desen-
volupats. 

Però també la gestió de les grans expec-
tatives de millora en educació i salut dels 
països ara emergents; l’acceleració de la 
urbanització del planeta (el 60% de la po-
blació serà urbana); nous eixos migratoris 
o la retenció del talent dels països d’origen 
a causa de l’increment de la qualitat de les 
universitats locals i la classe mitjana (Àsia 
tindrà 1.000 milions de persones de clas-
se mitjana l’any 2030). i pel que fa a la 
salut, les malalties cardiovasculars seran 
la primera causa de mort.   

govErNabILItat
losada ens va recordar que “el món entra 
en un període de transició perillós”. el po-
der dels estats es mantindrà fort ja que 
mantindran la redistribució econòmica 
com a prioritat. Tanmateix, la urbanització 
de les ciutats dels països emergents ro-
mandrà com a estímul per al creixement 
econòmic. Però les expectatives de la 

  Taller de competència: Robòtica.   a dalt: Taller d’orientació: Qui vull ser?  
a favor de qui vull viure?

  a baix: Taller Positive Discipline: la convivència  
a l’aula, un espai privilegiat
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   Molts treballs i projectes en equip,  
ús de la tecnologia.

   Poder treure un mateix les seves pròpies 
conclusions.

   El fet d’aprendre dels companys, estar més 
connectats amb la societat, una escola oberta.   

   M’agrada el canvi de model, l’aprenentatge 
de projectes, fomenta l’habilitat social.  

   La rapidesa per assimilar els continguts, 
compartir en comptes d’escoltar. 

   La voluntat d’adaptació del sistema educatiu 
a la societat actual.

   Tot. Aquest canvi feia falta, el protagonisme 
recau en l’alumne, més divertit i motivador. 

   La participació de tots, els rols, la 
responsabilitat, la presentació en públic.

   La combinació de matèries en un sol 
projeccte, la diversitat del contingut.

   Treballar per projectes, fer pensar els nens, 
la resposabilitat, la motivació, l’aprenetatge 
de forma natural.

   Fomentar l’esperit crític, fer-se preguntes 
generar curiositat.

   Dóna oportunitats als nens per descobrir  
els seus talents.

   No permet l’absentisme emocional, no només 
es treballa un tema d’una assignatura.

   Transversalitat i treball en equip.

   Que puguin triar el que volen saber, repartir 
els rols, metodologia participativa,  
col·laborativa, motivadora.

opinions recollides  
durant les diverses  
sessions
Què hAs trobAt interessAnt? 

  a dalt: Taller de competència: Ràdio NeT.    al mig a l’esquerra: Taller de competència: Treballs  
de recerca.    al mig a la dreta: Taller d’interioritat: Prenent consiència i cultivant el nostre món interior. 

  al centre: Taller de competència: Una escola oberta al món.    a baix a l’esquerra: Taller de competència:  
Creativitat.    a baix a la dreta: Taller de competència: emprenedoria. 



1.NiCOlÁs, adolfo (2008). Conferencia “misión y Universidad ¿Qué futuro queremos?”. Barcelona, esaDe. 12 de noviembre.

I davant d’aquests canvis, quina 
formació cal afavorir? Quins conei-
xements? Quines habilitats i apti-
tuds? Quines actituds i convicci-
ons? Quines sensibilitats? Quina 
espiritualitat i vida interior?
Carlos losada va exposar el raonament 
del model leDesma –KOlVeNBaCH que 
ha estat actualitzat i que combina forma-
ció i una visió antropològica, la manera 
d’entendre la persona. “És un model molt 
estimat dins de la Companyia de Jesús”, 
va comentar losada. a grans trets, aquest 
model s’estructura en:  

• METACOMPETÈNCIES 
–  UTiliTas: Bons professionals, és a 

dir ser capaços de cercar l’excel·lèn-
cia en la feina.

–  HUmaNisTas: Bones persones inte-
grals. les 4C: persones conscients, 
competents, compassives i compro-
meses.

–  iUsTiTia: Prosocials.
–   fiDes: espiritualitat integradora, un 

cultiu de la interioritat obert a tot-
hom. això permet el diàleg humà i 
interreligiós i pot aconseguir relaci-
ons entre nacions.  «Los jesuitas es-
tamos a gusto trabajando codo con 
codo con personas que comparten la 
pasión por la utilitas, la iustitia y la hu-
manitas, aunque no compartan nuestra 
fe. Escuchamos la voz de Jesús que 
decía que cuando está en juego el bien 
de la humanidad “el que no está contra 

nosotros, está de nuestra parte” [Lc 
9,51]. Porque el criterio de autenticidad 
de nuestra fe es el trabajo por el bien 
de los seres humanos».¹

•  COMPETÈNCIES GENÈRIQUES /  
COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES
aquests dos eixos responen a les ne-
cessitats i competències professionals 
i personals més demanades per la so-
cietat i les empreses actuals. losada 
va recordar que totes elles estan pre-
sents en el pla d’estudis de les escoles. 
entre les que va citar, la necessitat 
d’aprendre constantment, l’empatia o 
la gestió de la diversitat, per citar uns 
breus exemples.

finalment, losada va insistir en el rol 
dels pares que es fa molt més central 
en l’acompanyament del creixement 
espiritual i humà dels fills, i la respon-
sabilitat de transmetre el sentit de la 
família, en un entorn molt “desfamilia-
ritzat”.

   El que volem són  
persones capaces 

de viure confiadament  
i agraïdament...  

pels altres i  
amb els altres.
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   ¿Cómo ha sido acogido el proyecto Horitzó 
2020 en otras escuelas jesuíticas del mundo? 
¿Se está difundiendo en red ese nuevo 
proyecto educativo? ¿Qué resultados tenemos?

   Inculco als meus fills que ells es creïn la seva 
feina, no que busquin feina; que siguin 
emprenedors! El futur laboral creixerà així?

   Quin pes tindran les relacions? 

   Quin és el paper dels pares a aconseguir 
l’èxit del projecte? 

   ¿A los alumnos que estan ahora en 5º de 
Primaria que no van a tener NEI, qué van  
a tener?

   Quina formació es donarà al professorat per 
adaptar-se al nou Horitzó 2020?

   Si s’inicia el procés gradualment a diferents 
etapes escolars en diferents nivells, això 
significa que coexistiran simultàniament 
diverses metodologies d’ensenyament?

   ¿La sociedad está receptiva a interiorizar  
este cambio?

   Com compatibilitzar el sistema d’avaluació 
tradicional de les proves de selectivitat amb 
l’avaluació del sistema de l’Horitzó 2020?

   Trobaran desnivell acadèmic entre l’escola  
i la universitat?

   Serà l’aposta encertada dinamitzar 
l’aprenentatge?

    Em preocupa que no se sàpiga preparar bé 
el professorat. Em preocupa que els alumnes 
no siguin prou forts per competir amb els 
altres. Sortiran amb prou nivell de llengües?

   Ens heu explicat molt bé els canvis en 
l’educació dels nostres fills. Quins canvis hi 
haurà en la feina dels docents? Com es 
podran preparar per assumir-los?

dubtes recollits 
durant les diverses  
sessions
Què us preocupa? 

  Conferència Desenvolupament integral, èxit i projecte vital, Carlos losada. 



A quatre bandes
Com has viscut els tallers H2020?

En el taller de l’Horitzó 2020 vaig fer de voluntari 
explicant als pares i mares el projecte de 
robòtica de 3r de l’ESO. En aquest taller 
compartíem la vivència que havíem tingut en 
l’assignatura de Tecnologia com, per exemple, 
programar robots, i els vam fer una demostració 
del que aquests podien fer.
ignacio Portabella . 3r esO

Taller Positive Discipline i Innovació
Vaig assistir als tallers de l’ESO i Batxillerat  
Positive discipline  i innovació. El primer taller va 
consistir en dos casos pràctics, en què vam poder 
entendre la diferència entre educar a base de 
càstigs i educar reflexionant amb els nens. 
Clarament la reflexió fa participar positivament els 
nostres fills, però la seva aplicació requereix de 
molta paciència dels pares i educadors (que no 
sempre tenim). En el segon taller, el d’Innovació, 
vam conèixer treballs de recerca, el projecte Lego i 
els intercanvis a l’estranger, tots molts 
interessants. Vaig tenir la sensació que l’escola 
està donant eines i projectes perquè els nois 
aprenguin a treballar en equip, a desenvolupar els 
seus coneixements propis i a sortir fora de casa 
per compartir experiències amb altres nois de tot 
el món. En definitiva, a fer-se grans no només 
amb la teoria sinó també amb la pràctica.
marc Jori. Pare

Taller Projecte matemàtic
Va ser una experiència molt interactiva i 
emocionant, tant el taller de Matemàtiques com 
el d’Anglès. M’ho vaig passar molt bé. Em van 
sorprendre molt gratament les dinàmiques i jocs 
orientats a l’aprenentatge, així com la seva 
capacitat per captar-ne l’interès. Em va agradar 
tornar a ser un alumne d’infantil durant una 
estona. Quines activitats més interessants que 
fan els nostres fills!!
Fran casañas. Pare

Taller Interioritat
«el camí cap a totes les coses grans passa pel 
silenci.»
fRieDRiCH NieTsCHe.

I en silenci vam començar el taller d’interioritat 
adreçat als pares: Un tast per mostrar què fem i 
podem fer a l’escola, perquè els infants i 
adolescents escoltin la seva pròpia veu i des 
d’aquest raconet, es relacionin amablement i 
responsable amb el món que els envolta. Perquè 
el brogit del món no els distorsioni, no els 
despisti del seu magis i creixin aprenent a ser 
persones dignes, des de la consciència interior.
Al taller, vam compartir aquest silenci. El silenci 
que ens parla.
carme bartomeu i salut renom.  
Professores secundària

L’escola en transformació 
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Agenda
>  EQuIP CENtrE saNt jaumE

14-16 D’aBRil 
Trobada professionals Àrea de 
Menors del Sector Social 
Companyia de Jesús a Barcelona
22 D’aBRil 
Celebració i partipació a l’Acció 
Global Ciutadana a Badalona Sud

>  aCtIvItats
8-10 D’aBRil 
Colònies de la Fundació Carles 
Blanch a La Cerdanya
1 De maiG 
Participació a la XXXIV Fira 
d’Artesania i Mostra d’Entitats i 
Serveis de Sant Roc
7 De maiG 
Participació en la Festa Major de 
l’AMPA de l’Escola Jesuïtes Sarrià - 
Sant Ignasi
21-22 De maiG 
Sortida amb joves i entitats de la 
Xarxa de Centres Socioeducatius 
de la Fundació Pere Tarrés a 
Cantonigrós per preparar la 
Transpirenaica Social i Solidària
22 De JUNy 
Sopar de Final de Curs Centre Sant 
Jaume
27 De JUNy – 16 De JUliOl  
Activitats d’estiu Centre Sant 
Jaume

Col·labora-hi
BBVA. Fundació Carles Blanch  
ES49-0182-6035-44-0201503119
www.fje.edu/fcb 

 

A l’Escola Cap Cadira Buida

les raons per les quals aquests alumnes 
no van a l’escola de forma regular són múl-
tiples i, segurament, algunes d’elles estan 
directament relacionades entre si: hàbits 
quotidians poc saludables, baix nivell de 
formació de les famílies, precarietat de les 
necessitats bàsiques no cobertes, la manca 
de vinculació entre els centres educatius, 
els infants i famílies, etc. les conseqüèn-
cies d’aquesta irregularitat en l’assistència 
a l’escola són evidents: una manca d’adqui-
sició d’aprenentatges, habilitats i capaci-
tats establerts en els períodes i programa-
cions ordinàries obligatòries i la dificultat 
per projectar-se i integrar-se en processos 
posteriors d’inserció sociolaboral. 

aquesta acció pretén arribar als infants, jo-
ves i famílies de les escoles de la ciutat per 
transmetre la importància de la presència 
diària dels infants a l’Escola per tal de poder 
garantir els seus processos d’aprenentatge 
i formació i possibilitar així oportunitats de 
futur per a cada un d’ells/es.

el Programa de suport a l’acció educativa 
promou des del 2008, gràcies a l’aposta de 

aquest mes d’abril hem iniciat la campanya «a l’escola cap cadira 
buida» a partir del Projecte de suport a l’Escolarització, amb l’objectiu 
de fer difusió de la importància de l’assistència diària a l’escola i 
transformar la realitat del territori. als barris de Badalona sud de 
Badalona hi ha Centres educatius d’educació Primària que presenten 
nivells d’absentisme d’un 35%-55%, i a secundària, superiors al 50%.

finançament decidida del Consorci de Ba-
dalona sud, la millora dels índexs d’escola-
rització a les escoles de Badalona sud, 
juntament amb el Departament d’ensenya-
ment i la col·laboració amb la promotora 
escolar de la fundació Pere Closa. en els 
darrers anys, però, donades les dificultats 
econòmiques de l’administració pública, la 
viabilitat d’aquest Projecte s’ha garantit, 
sobretot, gràcies a les aportacions privades 
que rebem de molts petits donants.

la participació activa i el compromís de 
les famílies possibilitarà opcions d’assolir 
una millora en els processos d’aprenentat-
ge, de creixement personal i, per tant, de 
dignificació com a persones en els proces-
sos de canvi dels seus fills i filles.

agraïm la col·laboració de totes les escoles 
implicades, dels agents del territori que s’hi 
han sumat per tal de difondre aquest mis-
satge de present i futur, així com també de 
totes les donacions rebudes per sumar 
esforços i aconseguir que trobem a l’esco-
la Cap Cadira Buida!!
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Pastoral

Auschwitz: una experiència de sentit
l’experiència de la visita a auschwitz-Birkenau oferta als joves de 1r de Batxillerat neix amb la voluntat  
de convidar TOTHOm. es tracta de promoure una forta experiència que cada jove pot viure i elaborar  
des del vessant més humà, més espiritual o més cristià. Per tant, no és una proposta exclusiva del marc de  
la pastoral, però sí que s’emmarca en el context de la missió evangelitzadora que assumim com a Col·legis 
de la Companyia. Oferim, sobretot, una experiència que pot ser profundament humana i profundament 
espiritual i que ens ajudi a recuperar la memòria històrica i a ser conscients que la incapacitat d’estimar la 
diferència i de valorar-la com un bé comú pot fer possible que l’home cometi grans atrocitats. a auschwitz 
l’atrocitat ens supera i es fa incomprensible.

tant de bo que aquests ressons, entre tants d’altres, ajudin els nostres joves a viure les seves 
vides en clau de compromís. que la mirada compassiva sobre el món esdevingui motor de 
les seves decisions i accions.

«Ara miro amb dos ulls»; «Comprenc  
el drama dels refugiats»; «Miro més 
lluny»; «La història es repeteix»;  
«Jo puc sortir, ells no va poder»; 
«Injustícia»; «Encara no ha acabat»; 
«Malgrat tot, esperança»; «Ajudem 
sempre que puguem»; «Que una  
locura sea compartida por millones de 
persones no la hace menos enfermiza»; 
«La indiferència també és violència».

comPartim avui diFerents ressons que els Joves 
van recollir desPrés de veure,  escoltar i sentir 
tot el que va succeir en aquell indret:

 Auschwitz tiene un antes y un después. Uno llega 
con la idea en mente de lo que se ha estudiado en historia 
o lo que aparece en las películas, pero llega un momento, 
en mi caso cuando vi por segunda vez el campo de 
exterminio de Auschwitz II Birkenau, en el que se te abren 
los ojos. El hecho de ver dentro del campo tanta hierba y 
árboles, oír cantar a los pájaros, hace que uno se pregunte 
cómo es posible que haya tanta vida en un lugar donde 
sólo existió el horror y la muerte, como si las plantas no 
tuvieran derecho a crecer ahí por lo que ocurrió o los 
pájaros tuvieran que irse porque no era justo oír un canto 
tan bonito cuando te forzaban a trabajar para matarte 
después. Sin embargo, al verlo con otra mirada, al pensar 
que incluso en un sitio como ese había vida, se puede abrir 
también un brote de esperanza.»

adriana navarro
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Projecte de les formigues
a 1r de Primària estem fent el projecte de les formigues, a partir d’una metodolo-
gia d’observació directa i vivencial els nens i nenes descobreixen com viuen i 
conviuen les formigues en el seu formiguer. altres classes de 1r estan fent el 
mateix amb els cucs de seda.

Aquest trimestre estem treballant el projecte de les 
formigues. Estem observant preguntes i estem fent  
unes hipòtesis i, com que tenim  
un formiguer, hem  
descobert moltes coses  
i les hem alimentat  
amb molles de menjar  
i seguirem cuidant-les  
així com fem.
esCRiT i DiBUiX Joana v.

Educació Infantil
>  Celebració de sant Jordi i la mare  

de Déu de montserrat
>  Teatre a l’escola. en Patufet
>  Classes obertes de natació

P3
> sortida a Can Coll. el bosc dels sentits
>  Treball de l’artista. exposició Joan miró  

a l’escola
>  sortida a Can foix. elaboració  

de pa i galetes
P4

>  sortida a Can Julià. l’hort ecològic
>  Treball de l’artista. fundació Tàpies
> sortida a mogent. el circ

P5
>  sortida a Jardineria Bordas
>  Treball de l’artista. Park Güell
> sortida a Castellvell. Olimpíades
> Dia dels avis: El drac de Gaudí

Educació Primària
1r EP

>  Visita il·lustradora: mercè arànega
>  Colònies a Can Rigol
>  animals i plantes, cicle de la vida, projecte 

formigues i cucs de seda.

2n EP
>  Colònies a la marinada
>  Projecte “les gallines”
>  sortida Cim de les àligues

3r EP
>  Els petits talents científics i la presentació 

de l’experiment “Per què l’aigua  
de la pluja fa solcs al pati de l’escola?”

>  Colònies els Oms
>  Cantata del compositor Ricard Gimeno

4t EP
> i Jornada d’esport inclusiu
> Treballem l’alimentació sana
>  els alumnes elaboren el menú  

del col·legi del mes de juny
> la lliga de futbol i la seva cloenda

5è EP
>  els vertebrats: dissecció i observació  

d’un peix
>  aiCle Problem solving
>  Visita de l’astrònom Joan anton Català
>  Visita dels mossos d’esquadra - xerrada 

Ciberassetjament

6è EP
>  el sistema nerviós: observació del cervell
>  Visita del neuròleg serge Jaumà
>  aiCle Ecosystems
>  Projecte pilot lletregem

eDUCaCió iNfaNTil

Cientikids
el model científic permet a l’alumne fer-se preguntes, deduir,  plantejar-se hipò-
tesis, imaginar quin procés se seguirà, interpretar les observacions que fem i 
els coneixements que tenim,  comparar i treure conclusions després de l’obser-
vació i tornar a la hipòtesi per veure si era certa o no.
aquest curs els alumnes de P5 han fet un treball durant tot el curs 

seguint aquestes pautes.
Durant les diferents estacions de l’any s’han 

observat, dibuixat i fotografiat uns arbres 
concrets de l’escola.
el procés que fa l’alumne permet anar treba-
llant les destreses de pensament. aquestes 

destreses permetran  en un futur que l’individu 
sigui capaç de fer-se preguntes, analitzar i prendre 

decisions, tan personals com professionals.

CiCle iNiCial
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I jornada d’esport inclusiu  
de sarrià - sant gervasi
sota el lema Junts per créixer, els dies 5 i 6 d’abril, a Jesuïtes sarrià- sant igna-
si, vam celebrar la I Jornada d’esport inclusiu de Sarrià-Sant Gervasi. aquesta 
jornada esportiva, organitzada pel servei educatiu CRP sarrià - sant Gervasi, el 
Districte de sarrià – sant Gervasi, l’associació esportiva JOCViU i l’àrea d’esports 
de l’fP de Jesuïtes sarrià – sant ignasi, va pretendre promoure la trobada entre 
els nens i nenes de diferents centres educatius ordinaris i d’educació especial 
per tal donar resposta a la diversitat social. 

Tot incrementant la participació i reduint l’exclusió dins i des de l’educació es 
volia evidenciar, mitjançant la cooperació i la convivència, que una escola per a 
tothom és possible. 

a través de l’esport, com a nexe d’unió, els nens i nenes de les diferents escoles 
van compartir espais, activitats i jocs que van ajudar a entendre la diversitat 
des d’una perspectiva diferent, sumant capacitats i avançant cap a la inclusió. 
així doncs, els alumnes de cicle mitjà d’educació primària d’escoles públiques 
i concertades, i d’escoles especials del districte van poder gaudir d’una sèrie 
d’activitats esportives oposant-se a qualsevol tipus de segregació com a con-
seqüència d’una discapacitat. 

en aquesta ocasió, els estudiants del Cicle formatiu de Grau superior d’anima-
ció d’activitats físiques i esportives (aafe) de Jesuïtes sarrià, van participar 
en l’organització de les activitats compartides de caire cooperatiu que van di-
namitzar en aquella jornada inclusiva.

la jornada va facilitar la reflexió pedagògica per influir en la sensibilització davant 
del col·lectiu de les persones amb discapacitat fomentant actituds positives i soli-
dàries i fomentant el respecte a la diversitat des d’una realitat lúdica i educativa.

Construïm  
la convivencia 
Programa que ajuda a desenvolupar habili-
tats i competències per millorar la convivèn-
cia, creant un entorn de cura basat en l’ama-
bilitat, la fermesa i el respecte mutu.
Treballem a partir  de tres percepcions que 
empoderen: sóc capaç, em necessiten i tinc 
influència, i quatre habilitats importants: em 
conec, sé treballar en equip, conec els límits 
i tinc criteri.
encoratgem  els alumnes perquè passin a 
tenir un paper protagonista utilitzant eines 
de gestió de l’aula.

CiCle sUPeRiOR

CiCle miTÀ



16 | Educació Secundària ESO/BATX

Educació Secundària

ESO
1r ESO

>  Celebració del dia de sant ignasi i 
sortida a montserrat.

>  Treball de síntesi Discovering Sarrià. 
>  Participació proves CaNGUR
>  intercanvi Treviso
>  Celebració sant Jordi

2n ESO
>  Celebració del dia de sant ignasi i 

sortida al Canal Olímpic de Catalunya.
>  Treball de síntesi La Barcelona del nou 

mil·lenni. 
>  Participació proves CaNGUR
>  Xerrades sobre Drogodependències  

(a càrrec del Dr. antoni arumí).

3r ESO
>  Celebració del Dia de sant ignasi a 

manresa, ruta ignasiana per manresa.
>  acollida intercanvi amb l’escola La 

Favorite de lió 
>  Taller d’interiorització amb Biodansa
>  Xerrada sobre ignacio de moxos de 

Bolívia, de sensibilització solidària
>  Celebrem sant Jordi amb els 

Booktrailers i esmorzar solidari

4t ESO
>  acollida intercanvi d’alemany de 

Bielefeld. alemanya
>  siD, gimcana sant ignasi a Barcelona 
>  setmana d’orientació: xerrades 

modalitats de batxillerats
>  acollida intercanvi de francès de 

Charleroi, Bèlgica
>  Celebració de st Jordi. 

Batxillerat
1r BATX.

>  Visita com a segona part de l’intercanvi 
de 14 alumnes belgues procedents de 
Gant; 31 alumnes americans de les 
escoles de marymount i st Xavier (N. 
york), st Peters (N Jersey),  mc Quaid 
(Rochester).

>  Celebració del Dia de sant ignasi 
>  Visita al saló de l’ensenyament 
>  sessions d’interiorització 
>  Jornada d’Orientació Professional
>  sortides de modalitat

2n BATX.
> seminaris
> Dia de sant ignasi
> Jornada d’Orientació Professional
> Proves Cangur
> Celebració sant Jordi

Positive discipline
Com a professors, o com a pares, podem preguntar-nos què és el que ha 
canviat a la societat, a les escoles, perquè avui ens quedi molt llunyana l’èpo-
ca en què els alumnes seien en silenci només entrar-hi el professor, baixaven 
en fila ordenadament al menjador, no contestaven mai al professor, etc. Per 
què avui els alumnes no es comporten tan bé com ho feien abans? Per què 
no tenen el mateix nivell de motivació i responsabilitat?
Per tant, es tracta de proporcionar oportunitats als alumnes per experimen-
tar la responsabilitat en relació directa als privilegis que tenen: l’autocontrol, 
l’escolta activa, la cooperació, la resiliència i la presa de decisions.
la implantació del programa Positive discipline in the classroom ajuda a mi-
llorar la convivència a l’aula però va molt més enllà.  És un programa que 
ajuda a desenvolupar habilitats i competències en els alumnes que els ser-
viran per a  totes les àrees de la vida: estudis, família, societat i feina. 

1
FOrMAr UN CErCLE
És important que les 
reunions es facin en 
aquest format i que el 
professor formi part 
del cercle.

3
CrEAr I UTILITzAr UNA 
AgENDA DE LA rEUNIó
els alumnes són qui 
marquen l’agenda de les 
reunions proposant els 
temes que els preocupen  
i en els quals volen ajudar. 
els únics temes que es 
tractaran a la reunió són els 
que siguin a l’agenda abans 
de la reunió. el professor pot 
posar a l’agenda algun tema 
que el preocupi.

5
APrENDrE QUE  
HI HA rEALITATS  
I PErCEPCIONS 
DIFErENTS A LA MEvA
No tots som iguals ni 
pensem el mateix. la 
riquesa està en la 
diversitat i a aprofitar les 
fortaleses de tothom..

7
PrACTICAr  
EL rOL PLAy I EL 
BrAINSTOrMINg
el rol play ens ajuda  
a veure un problema des 
de noves perspectives  
i, per tant, a trobar  
noves solucions.  
el brainstorming ens 
permet proposar 
solucions i escollir les 
millors opcions tot fent 
participar tothom i a més 
estimula la creativitat. 

2
PrACTICAr  
EL rECONEIxEMENT POSITIU
Cal començar sempre la reunió 
amb un ambient positiu, 
reconeixent alguna cosa que els ha 
dit algú que els ha fet sentir bé, 
donant les gràcies per alguna cosa 
que ha fet algú per ells, reconeixent 
alguna cosa que un company ha fet  
bé i del qual volen aprendre.

4
DESENvOLUPAr 
HABILITATS 
COMUNICATIvES
es treballen explícitament 
l’escolta, els torns de 
paraula, l’expressió oral i 
l’assertivitat.

6
rECONèIxEr QUè HI HA 
DArrErE UN MAL 
COMPOrTAMENT
fem o deixem de fer coses poc 
adients per cridar l’atenció, per 
demostrar que jo decideixo i tinc 
el poder, per fastiguejar l’altre, 
perquè pensem que no som 
capaços. Treballar amb els 
alumnes com l’encoratjament 
ens ajuda a tots. 

8
ENFOCAr-NOS A SOLUCIONS I 
NO ALS CàSTIgS O A LES 
CONSEQüèNCIES
aprendre a trobar solucions 
relacionades amb el problema que 
estem tractant, respectuoses, 
raonables i revelades. Treballar 
eines com la roda de les solucions.

FORMAT ESPECÍFIC  
DE LES REUNIONS  
POSITIVE DISCIPLINE  
(faCTORs ClaU D’ÈXiT 
8 BUILDING BLOCKS)
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2n BaTX

mirant a través  
de la lent 
mar soler i matere garcía

1r BaTX

Jesuit European Educational Project

The cradle of the new politics
babet ribó

The last week of march, a group of students from st. ignacio traveled 
to lithuania to participate in a project called J.e.e.P (Jesuit european 
educational Project). This project has been going on for 8 years and 
began with the enthusiasm of one of the teachers, eduard Rovira.

But, what does it consist of? This is a project in which seven students 
from eight different countries, all members of the european Union 
(Hungary, Germany, italy, france, Belgium, Poland, lithuania and spain) 
travel to one of them (it changes every year) and there they discuss a 
previously decided upon topic and barely prepared. in my case, a 
member of the JeeP 2016, the topic that we had to discuss was 
terrorism. Once you’ve talked about the issue you’ll have to write a 
resolution including the problem and the solutions that your group is 
proposing. The last day, everyone goes to the main venue of the city 
where we’re staying in, in this case Kaunas, to present their resolution.

Then, the jury, formed by members of the other groups, vote for or 
against the resolution you’ve just exposed. in my case, they voted 
against it so i was kind of disappointed, not only for me but for the 
whole group because we had put so much effort into the project. But 
we were actually surprised after everyone returned to their countries. 
Once back in Barcelona, we heard about the recent terrorist attacks 
both in Belgium and Paris, and, when we turned on the news we saw 
that the european Union had reached the same conclusions as we did 
in our resolution.

aquest any, gràcies a les assignatures de 
Cultura audiovisual i Química, els alumnes de 2n 
de Batxillerat hem tingut l’oportunitat de 
participar en dos concursos. 

El passat abril va tenir lloc l’acte final del Festival 
de Clipmetratges de mans Unides, en el qual el 
nostre col·legi va rebre dos reconeixements. el 
primer premi que es va atorgar va ser el d’una de 
les escoles més implicades en les diferents 
edicions. es va projectar el vídeo La pieza clave 
fet per: marta García, Patricia Julià, marta Reboll, 
maria Briones i mar Barrena. l’altre premi va ser 
al millor clip de 2n de Batxillerat per al vídeo 
Obrim els ulls, realitzat per sergi massoni, 
Guillem Ros, alexandra Puig i enric Castillo. 

D’altra banda, en l’assignatura de Química, els 
alumnes Patricia Ventura i Josep Canela han 
participat en la 2a edició d’Aquí hi ha química. 
amb l’ajuda de Pere anton Parellada i Juan 
miguel Hita, professor del laboratori, han 
realitzat el vídeo Redescobrint el cinema per 
demostrar  que hi ha química en el nostre dia  
a dia, és útil i ens hi ajuda. el 26 de maig en 
coneixerem els guanyadors. molta sort! 

Educació Secundària
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dels campus afavoreixen una formació  altament pràctica, 
tant oferint llocs de pràctiques dins de la formació en 
Centres de Treball, que tots els cicles han de fer, com 
comprometent-se en una formació dual. actualment tenim 
ofertes de formació dual en les quals alguns estudiants tenen 
l’oportunitat de formar-se el segon any del cicle  en l’empresa 
i en el campus, rebent una beca salari i obrint les oportunitats 
d’inserció laboral en acabar els estudis.

els estudis professionals (www.formacioprofessional.com) 
engloben les diferents àrees de formació professional 
agrupades en els següents epígrafs: audiovisuals, edificació i 
obra civil, educació i serveis socials, electricitat i 
electrònica, empresa, energia i aigua, esports, transport i 
manteniment de vehicles,  informàtica i comunicació, 
instal·lacions i manteniment, sanitat i hostaleria i turisme. a 
més a més d’aquestes formacions, també oferim cursos 
d’accés tant a grau mitjà com a grau superior per donar 
opcions d’itineraris de formació del grau mitjà al superior. 
Oferta que es complementa amb l’assessorament i el 
reconeixement de qualificacions professionals per a  aquelles 
persones que ja estan en actiu i poden demostrar experiència 
laboral que els comporti una qualificació, formacions 
específiques per a empreses i cursos d’especialització per a 
alumnes que ja han acabat els estudis o per a professionals 
que vulguin aprofundir en alguna àrea de coneixement.

el treball conjunt de les tres escoles, dels tres campus de 
formació professional, comporta també compartir unes 
bones pràctiques que, posades en comú i reflexionades 
degudament, fan que impulsin la qualitat i el sentit de la 
nostra formació. el projecte de l’Horitzó 2020 també ens 
interpel·la i ens fa repensar les metodologies, com volem que 
aprenguin els nostres estudiants, com valorem el seu procés 
d’ensenyament-aprenentatge.

el conjunt de professionals que configurem la formació 
Professional de les escoles estem implicats en aquest Horitzó 
2020 i pensem que de la feina conjunta sortirem enfortits 
com a professors i això repercutirà directament sobre la 
formació integral dels nostres estudiants.

Formació Professional

Un dels projectes en els quals hem 
treballat en els últims anys ha estat en 
la creació d’una oferta formativa 
conjunta de formació professional de 
Jesuïtes Educació. 

Jesuïtes educació té tres escoles amb llarga tradició 
dins la formació professional: Jesuïtes el Clot-escola 
del Clot, Jesuïtes Bellvitge-Centre d’estudis Joan XXiii i 
Jesuïtes sarrià-sant ignasi. en conjunt més de 2000 
estudiants i de 40 cicles formatius de diferents famílies 
que posem al servei dels joves que volen un itinerari de 
formació, bé sigui des de l’esO mitjançant un cicle 
formatiu de grau mitjà o bé sigui des del batxillerat amb 
una formació superior molt pràctica, com són els cicles 
formatius de grau superior.

aquest nou curs 16-17 s’incorpora un nou campus dins 
la formació professional de Jesuïtes educació: Jesuïtes 
lleida- Col·legi Claver Raimat amb el cicle formatiu de 
grau superior de màrqueting enològic. les demandes 
de formació sobre aquesta especialitat han fet que 
Jesuïtes educació apostés per aquests nous estudis 
per donar resposta a una necessitat social.

la formació Professional l’entenem com una formació, 
en la qual el coneixement és compartit, amb 
multiplicitat de fonts i en què les empreses de la mà 

La Formació 
Professional  
en quatre campus

www.formacioprofessional.com
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Casals i Campus d’estiu  
Per a què?

Paraescolars

Quan s’acaba el curs, molts pares ens trobem amb la 
necessitat de “col·locar” els nens les setmanes que 
nosaltres no tenim vacances. Aquesta necessitat la fem 
coincidir amb l’interès que els nostres fills “completin” 
l’educació rebuda a l’escola. Però, quines són les 
necessitats dels nostres fills durant les vacances 
d’estiu? 

1 la primera gran necessitat que no podem oblidar és 
la de passar temps de vacances amb els pares i 
germans. És el millor que els podem donar a l’estiu: el 
nostre temps, fent junts totes aquelles coses que no 
podem fer durant el curs escolar: jugar, parlar, cantar, 
ballar, cuinar, passejar, fer excursions, anar en bicicleta, 
navegar, nedar, visitar persones (en especial aquells que 
ens necessiten més), visitar llocs, llegir, escriure, riure, 
desconnectar el mòbil...  ara és el moment de fer-ho.

2  El segon que necessiten els nostres fills és 
desconnectar i descansar de l’activitat intensa que 
porten al llarg del curs escolar. molts d’ells, a part de la 
intensa activitat que ja fan a l’escola, fan moltes altres 
activitats com esport, idiomes, música, ball, catequesi... 
els nostres fills (igual que els adults) necessiten fer 
vacances, necessiten afluixar el ritme i fer activitats que 
no depenguin d’un horari.

3  i la tercera necessitat és la de passar-s’ho bé. 
Però hi ha moltes maneres de passar-s’ho bé. 

a l’escola creiem que s’ho han de passar bé en un entorn educatiu que els faci 
créixer com a persones. aquest és l’objectiu que perseguim en els Casals i 
Campus d’estiu: que els nens gaudeixin a través d’activitats organitzades en un 
entorn educatiu en sintonia amb els valors de la nostra escola de jesuïtes. el 
Casal d’infantil i primer cicle de primària els permet viure aventures enguany 
entorn de les belles arts, acompanyats de la mà de mestres de l’escola, monitors 
titulats, i alumnes de batxillerat. els Campus esportius els permeten gaudir del 
seu esport preferit amb companys que en comparteixen la passió. a més, 
aquest curs oferim dues novetats que ens semblen molt suggeridores: la 
primera és un nou Casal de Cuina amb professors de l’escola d’Hostaleria del 
sant ignasi. Una molt bona oportunitat per a aquells nens i nenes a qui 
apassiona la cuina i vulguin aprendre de grans mestres cuiners. Cada dia tindran 
un cuiner professional diferent que els mostrarà els grans secrets culinaris per 
fer  pa, pizzes, pasta fresca, galetes i postres. la segona novetat la trobareu en 
el Casal de lleure en anglès, en el qual a les tardes els nois i noies a partir de 3r 
d’eP tindran l’oportunitat de realitzar tallers de Robòtica i cuina freda. Tant de bo 
aquestes propostes ajudin a gaudir de l’estiu als vostres fills, però no oblideu 
que el temps en família és el que més necessiten. 

Infant Summer Camp
Casal d’Infantil i Cicle Inicial de Primària
Del 27 de juny al 29 de juliol
MEItAt D’hOrES EN ANgLèS I MEItAt EN CAtALà

   NENS I NENES  P3, P4 i P5 i alumnes de 1r i  2n d’EP

Del 27 de juny a l’1 de juliol

   NENS I NENES  3r i 4t d’EP

Junior Summer Camp
Casal de lleure en anglès amb  
Tallers de Cuina freda i de Robòtica
Del 27 de juny al 15 de juliol
ACtIvItAtS EN ANgLèS I MONItOrS NADIuS

   NENS I NENES 3r d’EP a 2n d’ESO

Campus de Bàsquet
Del 27 de juny al 29 de juliol
En col·laboració  amb la Fundació de Bàsquet Català

   NENS I NENES  1r d’EP a 4t d’ESO

Campus de Futbol
Del 4 al 29 de juliol

   NENS I NENES 2n d’EP a 2n d’ESO

Campus de Gimnàstica
Estètica
Del 4 al 15 de juliol 

   NENES  6è d’EP a 4t d’ESO

rítmica
De l’11 al 29 de juliol  

   NENES  1r d’EP a 2n d’ESO

Campus d’Hoquei patins
Del 4 al 15 de juliol

   NENS I NENES 2n d’EP a 2n d’ESO

English Summer Camp 
al Sant Ignasi 

Casal de Cuina 
al Sant Ignasi

Campus esportius 
al Sant Ignasi

novetat

novetat

casals  i  campus
estiu 2016
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HEmErotECa DE L’auNa
http://auna.santignasi.fje.edu

foto dE la cobErta
Celebració 120 anys

rEvIsta a uNa
Jesuïtes sarrià - sant ignasi 
Carrasco i formiguera, 32
08017 Barcelona

Festa 
Major Moltes gràcies  

a tots i fins a  la 
propera festa!

2016


