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AMB AGRAÏMENT  
PER TOT EL VISCUT I AMB IL·LUSIÓ PER  
TOT EL REGAL QUE SUPOSA EL FUTUR

El títol d’aquest escrit podria ser un dels bon ti-
tulars que podrien encapçalar el resum del que 
ha estat el curs 15-16. Sens dubte un curs mar-
cat per la celebració d’aquest 120è aniversari de 
la inauguració del col·legi Sant Ignasi al barri de 
Sarrià. Un aniversari que des del primer moment 
volia celebrar dues realitats que conformen el 
Jesuïtes Sarrià d’avui.

La primera, una tradició ben interpretada, és a 
dir, una fidelitat a la identitat i missió que la Com-
panyia de Jesús ha encarregat a aquesta insti-
tució des del primer moment de la seva fundació: 
ser un element evangelitzador en el món en què 
vivim mitjançant l’educació dels nens i joves. El 
món de fa 120 anys i el de la primera meitat del 
segle XXI no tenen res a veure i això ha fet que 
aquesta escola s’hagués de reinventar moltes 
vegades per ser fidel a aquest encàrrec original 
que la va constituir i li dóna permanent sentit. 
Sempre, fa 120 anys i ara, cercant persones al-
tament competents, que hagin construït una 
forta i profunda consciència personal i que 
aquesta les porti a ser compassivament com-
promeses per als altres i juntament amb els al-
tres.

I això ens porta a la segona realitat que volíem 
celebrar i ressaltar en aquest aniversari i en 
aquest curs: la dinàmica de transformació pro-

funda, per seguir amb aquesta fidelitat creativa 
que li permeti seguir complint la seva missió, en 
la qual l’escola està immersa amb el seu desple-
gament de l’Horitzó 2020 tant en les dinàmiques 
de generalització de la innovació i canvis en la 
metodologia didàctica que es duen a terme en 
totes les etapes, com en el nostre calendari d’im-
plantació de les noves etapes educatives que 
comença el curs vinent amb el MOPI P2 i P3.

Aquest curs també haurem tancat l’etapa d’una 
junta de l’AMPA després de quatre anys de servei 
a les famílies del Sant Ignasi i d’estima a la ins-
titució i al seu projecte. Han estat quatre cursos 
en els quals sobretot ha prevalgut la generositat 
i la disponibilitat en cadascun dels vuit membres 
d’aquesta junta que ara acaba. Ells han liderat i 
representat moltes famílies que mitjançant les 
delegacions de classes i curs, les comissions i 
les col·laboracions puntuals han ajudat a la mar-
xa de l’escola i a l’enriquiment dels nostres pro-
jectes i de l’atenció als nostres alumnes i famí-
lies. Des de l’escola el nostre més profund 
agraïment.

Gaudiu, doncs, en aquesta revista digital, de tots 
aquests temes i que les vacances en les que ja 
estem immersos en ajudin a tots a recuperar 
forces i a enfilar aquest regal de futur que supo-
sa el curs 16-17.

ANTONI PARELLADA 
Director General 
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CELEBRANT  
120 ANYSDIES
Sí! Han estat 120 dies lectius celebrant  
els 120 anys de l’escola Jesuïtes Sarrià - 
Sant Ignasi. 120 dies que es varen iniciar  
el passat 3 de desembre de 2015,  
data concreta de l’aniversari, quan 
representants de tota la Comunitat 
Educativa de l’escola, acompanyats  
per l’antic alumne més gran del col·legi  
i per l’alumna més petita, es varen reunir  
al jardí principal en un acte festiu i  
ple de simbolisme i sentit.   
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TRET DE  
SORTIDA DEL
120è ANIVERSARI

3 DE  
DESEMBRE  
2015
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Mesos després, el 8 de març de 2016, 
en el context del dia de Sant Ignasi, es 
va inaugurar l’exposició Compromís 
amb la Innovació, una exposició que ha 
estat una mirada al futur més proper 
del Sant Ignasi, definit en l’Horitzó 
2020, i que forma part d’una llarga 
tradició d’adaptació, canvi i innovació 
que la història del Col·legi evidencia. 

Han estat 5 els grans capítols de 
l’exposició: El primer, una mirada dels 
principis del segle passat quan el Sant 
Ignasi va esdevenir un centre pioner en 
l’estudi i difusió de la ciència; el segon 
ha destacat la cerca de l’excel·lència 
en l’educació integral dels seus 
alumnes i mostrem diferents 
referències pertanyents bàsicament 
als anys posteriors a la Guerra Civil 
Espanyola; el tercer arrencava als anys 
60, el moment del gran canvi de la 
Companyia de Jesús sota el lideratge 
del P. Pedro Arrupe, que porta a 
aprofundir en el compromís social i 
implica una important transformació 
del Col·legi; el quart ha recollit 
diferents experiències d’innovació 
pedagògica, algunes d’elles força 
properes als nostres dies i  el cinquè 
ha mostrat, mitjançant la tecnologia 
multimèdia interactiva, les 
transformacions desitjades, i ja 
iniciades, de l’Horitzó 2020. 

EXPOSICIÓ
8 DE  
MARÇ  
2016
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El mateix dia 8 de març es va poder gaudir 
d’una taula rodona sobre el Compromís amb  
la Transformació, en la qual es va aprofundir  
en el compromís de l’escola per aconseguir 
persones integrals com a agents 
transformacionals de la societat.

Una experiència enriquidora i en un format 
innovador que va comptar amb la presència  
de persones formades a l’escola que han 
transformat la realitat que els ha tocat viure. 

Agnès Marquès, periodista, va moderar la taula 
rodona integrada per Ignasi Vila, sj, jesuïta, 
professor de l’escola des del 1966 fins al 2004; 
Xavier Casanovas, director de Cristianisme i 
Justícia; Pepe Menéndez, director Adjunt de 
Jesuïtes Educació; Marta Margarit, secretària 
general de Sedigas i sòcia fundadora de Zicla; i 
Manuel Castellà, cap de cirurgia cardíaca de 
l’Hospital Clínic de Barcelona. 

EXPOSICIÓ TAULA RODONA 
 Compromís amb la Transformació

GALERIA DE FOTOS



MARÇ  
ABRIL  
2016

19 DE  
MAIG 2016

Aquesta activitat al voltant del 120è aniversari 
va concloure el 19 de maig de 2016, amb una 
festa de celebració  que va reunir pares i mares, 
alumnes, professors i personal de l’escola, 
antics alumnes i antics professors, jesuïtes i 
amics d’arreu. 

Un gran esdeveniment molt emotiu i ple de 
simbolisme que es va iniciar amb una missa 
molt especial, activitats per als nens i nenes de 
totes les edats, música en directe, el rodatge de 
la pel·lícula El tresor del Sant Ignasi 
protagonitzada pels alumnes de 4t i 5è de 
Primària, un còctel elaborat per l’escola 
d’Hostaleria Sant Ignasi i servit conjuntament 
amb els alumnes de 6è de Primària i 1r d’ESO, i 
videomapping i focs d’artifici per tancar la festa. 

CLOENDA

L’acte central es va complementar 
amb tres sessions informatives 
sobre el procés de transformació 
de l’Educació Infantil, amb la 
presència de la pedagoga experta 
en intel·ligències múltiples, Nuria 
Fernàndez, el nou model 
d’aprenentatge durant la Nova 
Etapa Intermèdia (NEI), moderada 
pel  Director de Jesuïtes 
Educació, Xavier Aragay i l’última 
sessió celebrada el passat 11 
d’abril, en què Carlos Losada va 
fer una reflexió sobre el projecte 
vital orientat als alumnes del 
segon cicle de l’ESO i Batxillerat.
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h2020.fje.edu

Sessions
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I és que han estat 120 dies 
lectius per celebrar 120 anys  
de compromís envers la 
transformació educativa 
sustentada en la investigació, 
l’educació integral, el 
compromís social i la  
innovació pedagògica,  
per tal de transformar els 
alumnes en persones 
competents i compromeses  
en la compassió.



Testimoniatge junta directiva, 
delegats i responsables de 
comissions
merche carasso i carlos ticó, alicia iranzo i rafa beaus,  
helena pascual i jordi romaní, sonia buxeda i emilio brillas 
Junta Directiva de l’AMPA
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Gràcies per fer-nos confiança!
Benvolgudes famílies de l’escola Sant Ignasi,

Ha arribat el moment de dir-vos adéu. És el que 
té donar pas a un nou equip de persones al cap-
davant de la nostra AMPA.

Al llarg d’aquests darrers 4 cursos, l’equip de la 
Junta Directiva hem procurat representar el mi-
llor possible el sentir de totes les famílies, sem-
pre des de l’estimació envers l’escola Sant Igna-
si. Potser no tothom s’haurà vist prou ben 
representat. Sobre això podríem limitar-nos a dir 
allò que ho hem fet el millor que hem sabut, però 
ens estimem molt més dir que la nostra tasca 
mai no ha estat guiada per les nostres opinions 
i interessos particulars, sinó per allò que en tot 
moment hem vist que era en interès de tots, fa-

mílies i escola, hagi agradat més, menys o res. 
Perquè aprendre a posar sempre els altres al 
centre ha estat, de totes totes, la més preuada 
ensenyança que ens enduem d’aquesta etapa.

Res del que hem fet i intentat fer hauria estat 
possible sense el sensacional equip de mares i 
pares que, curs rere curs, decideixen posar el seu 
temps al servei de l’associació. Som una AMPA 
activa perquè la formen persones actives, posi-
tiva perquè s’alimenta de la bona voluntat de 

tots, estimada per l’escola perquè és un senti-
ment correspost, sensible envers els altres per-
què junts formem un cor que batega amb força. 
Som una AMPA que ve de molt lluny, hereva de 
l’esforç de gent sempre compromesa, i estem 
convençuts que li espera un gran futur ple de 
nous propòsits, sentits i energies renovades.

Trobem necessari aprofitar aquestes línies per 
recalcar la magnífica relació AMPA-escola 
d’aquests quatre anys. És una escola atenta i 
receptiva a les inquietuds de les famílies, i en les 
persones que la representen hem trobat en tot 
moment la màxima predisposició a treballar ple-
gats per una escola millor. En això som molt 
afortunats.

Només ens queda dir gràcies a totes les famílies 
per la confiança que ens heu donat aquests anys 
i demanar-vos que estigueu també a totes amb 
l’equip que ens dóna ara el relleu. Ningú més que 
ells han volgut fer aquest pas, i aquesta és sens 
dubte la millor de les presentacions.

De part de les famílies Brillas Buxeda, Romaní 
Pascual, Beaus Iranzo i Ticó Carasso, fills i filles 
inclosos: ha estat un plaer.



Magda Hospital i 
Santi Soucheiron 
Delegats d’Etapa a Primària

Per a nosaltres,  l’AMPA és 
una ajuda bàsica i 
l’instrument de mediació 
entre els responsables de 
l’escola i les famílies. Creiem 
que l’escola fa un esforç 
important per escoltar i tenir 
en compte les nostres 
propostes i preocupacions. 
Ho han demostrat! L’AMPA és 
la veu de les famílies!

Mario Pascual
Estar a la Comissió de 
Formació em permet estar 
més a prop del col·legi i viure 
mes intensament l’educació 
dels meus fills. És una forma 
de servei i d’agraïment a la 
Companyia pel que fa pels 
nostres fills. I finalment et 
permet conèixer gent molt 
interessant, tant 
conferenciants com pares  
del col·legi, membres  
o no de l’AMPA.

J. Vidosa
Paral·lelament a la formació 
intel·lectual i personal dels 
meus fills, avui ja 
exalumnes, la meva 
pertinença a l’AMPA, m’ha 
suposat un gran creixement 
personal. He conegut 
moltes persones de gran 
capacitat intel·lectual i 
humana, unes socialment 
famoses i d’altres no tant, 
amb les quals hem 
reflexionat sobre els grans 
temes de la vida.
Gràcies, AMPA.

Comissió  
de Formació

Toni Amat i Maria 
Degollada
Per a mi l’AMPA vol dir saber 
com i perquè passen les coses 
a l’escola, és conèixer i parlar 
amb qui les gestiona ….. és 
coneixement i també és 
compartir la responsabilitat de 
la gestió de l’educació dels 
nostres fills.

Comissió  
de Beques

Fran Casañas i Mireia 
 del Pozo 
Delegats d’Etapa a Infantil

Ens agrada participar en l’AMPA com a 
delegats d’etapa d’infantil per diversos 
motius: 1) ens permet conèixer millor la 
important tasca que realitza l’AMPA en 
benefici de famílies i escola (facilita la 
comunicació amb l’escola, organitza actes 
de trobada de famílies, proposa activitats 
formatives, gestiona iniciatives solidàries, 
millora el dia a dia de les famílies a l’escola), 
2) ens dóna l’oportunitat de col·laborar en 
aquesta tasca com a representants dels 
interessos de les famílies de la nostra etapa, 
i 3) ens ajuda a implicar-nos més en l’etapa 
escolar dels nostres fills. Animem a tots els 
pares de l’escola a ser voluntaris de l’AMPA!

Tere Pinyol i 
Pere Masià 
Delegats d’Etapa  
a Batxillerat

Ser de l’AMPA és 
col·laborar, 
construir, 
compartir i 
millorar la 
comunicació amb 
l’escola pel bé de 
la formació dels 
nostres fills.



Iris Faull
Per part meva, només tinc paraules d´agraïment envers l´AMPA. Penso que en 
aquest món competitiu, a vegades difícil i dur per les experiències que ens toca viure, 
les relacions humanes i transmissions dels valors que mouen l´escola i les famílies 
que en formem part, guanyen encara més valor. Això vol dir que amb tanta gent que 
dedica gran part del seu temps desinteressadament a fer de la nostra escola un lloc 
millor, per aprendre i formar els nostres fills com a persones, el mínim que podem fer 
és donar un petit cop de mà, en la mesura del possible. Sense l´AMPA faltaria una 
peça clau del puzzle que forma l´escola i el lloc on els nostres fills passen mínim 12 
anys aprenent continguts, a relacionar-se i a compartir i madurar. Sense l´AMPA 
faltaria l´esperit del punt de vist de les famílies en tots els àmbits, des de la pastoral, 
a l´esport, passant per les festes i continguts educatius. Sense l´AMPA perdríem la 
part que afecta les famílies en la formació i educació dels nostres fills. Mares i Pares 
ajudant... el millor que hi pot haver.

Mar González
L’AMPA
Una porta oberta que fa  
que et sentis part de la comunitat educativa 
del Sant Ignasi. A Pastoral vaig conèixer 
grans persones amb una gran vocació, “en 
tot servir i estimar”. Com a delegada de 
classe i col·laboradora de la revista A Una 
també he conegut el bon funcionament de 
l’escola gràcies a gent molt vàlida tan 
personalment com professionalment.

Laia Matas
L’experiència de solidaritat 
que es viu des de la 
comissió quan demanes 
mans o ajuda. El poc que 
ens ha costat que la gent 
s’oferís quan ho hem 
necessitat, la ràpida 
resposta... ha estat una 
vivència molt gratificant  
amb la qual també hem 
après a fer de castellers. 
Entre tots podem fer molt.

Comissió de Salut

Leticia Martínez-Gil
El curso que viene no estaremos en 
Barcelona y una de las cosas que más 
echaré de menos sinceramente es a la 
AMPA, a las personas que forman la 
AMPA. Participando como responsable de 
la comisión Xalasis y como delegada de 
curso, he tenido la oportunidad de 
contagiarme de su energía desbordante, 
su entusiasmo y su alegría. Muchas 
gracias a la junta directiva, a los 
responsables de las comisiones y a los 
delegados; sois un ejemplo de 
compromiso. Un diez.

Comissió  
de Beques

XaLaSIS
Comissió A Una
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SAPS TOT  
EL QUE FA  
L’AMPA?
L’AMPA fomenta la col·laboració 
entre les famílies del centre i 
l’escola, promou activitats, 
serveis i iniciatives d’interès 
general, coordina amb el centre 
la creació de canals de diàleg i 
participació, així com activitats 
docents, culturals, esportives i 
socials, vetllant sempre pel 
manteniment de l’ideari del 
centre.

HI VOLS  
PARTICIPAR? 
Fes-te voluntari d’alguna 
de les nostres comissions!
PASTORAL | SOCIAL I VOLUNTARIAT | 
BEQUES | RECICLATGE DE ROBA I 
LLIBRES | ESPORTS | FESTES | 
FORMACIÓ | REVISTA A UNA | SALUT | 
XALASIS | CORAL | COMUNICACIÓ

O fes-nos la teva 
proposta! 

T’HI ANIMES?
ampa.santignasi@fje.edu


