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En aquest número de la revista, ja exclusivament 
digital, s’ha volgut exposar d’una manera quasi 
monogràfica un dels nervis del projecte educatiu 
d’una escola jesuïta i, per descomptat, del Sant 
Ignasi: aquesta formació integral de la persona 
que, com diu el títol d’aquest editorial, cerca el 
millor d’ella mateixa, però això només té sentit si 
aquest camí d’anar cada vegada una mica més 
enllà ens omple de sentit i, per tant, ens fa perso-
nes més felices, però això tampoc no acabarà 
de tenir sentit si com a resultat final no produeix 
una transformació del meu entorn que tingui com 
a resultat que les persones que l’habiten acabin 
trobant més sentit a la seva vida i, per tant, aca-
bin sent més felices. Així doncs, una única dinà-
mica que es descriu en tres etapes, cerca del 
millor–ser feliç–fer que els altres siguin feliços, 
si falla alguna de les tres pot ser per moltes co-
ses, però no serà aquest estil ignasià d’entendre 
la persona i la vida. Això és el que moltes vegades 
en diem el MAGIS ignasià, així de senzill, però així 
de complex de configurar un estil de vida que giri 
entorn aquest eix d’acció i de sentit. La gran eina 
per fer-lo quotidià i motor de la nostra manera 
de ser i de fer: el discerniment. Però això ja és un 
altre tema i motiu d’algun altre monogràfic

En primer lloc, podreu trobar dues magnífiques 
aportacions com són l’article de la nostra AMPA, 

en el qual es manifesta aquesta necessària sin-
tonia, complicitat i testimoniatge que les famílies 
de l’escola han de tenir amb aquest projecte de 
formació i creixement de la persona per tal que 
aquest pugui ser creïble i significatiu per als seus 
fills. I, la segona aportació, és l’entrevista, en pro-
funditat, que es realitza al nostre nou director 
general de Jesuïtes Educació, Enric Masllorens, 
en què es parla molt clarament dels grans i apas-
sionants objectius que l’escola jesuïta i el Sant 
Ignasi estan desplegant perquè aquests nens i 
joves d’avui siguin excel·lents ciutadans (en el 
sentit que comentàvem abans) d’aquest món 
que el segle XXI els posa davant com la part de 
la història de la qual estan cridats a ser protago-
nistes. Tot seguit trobareu tota una descripció 
de programes, activitats i propostes experienci-
als que des de la mateixa Infantil fins als Estudis 
Professionals es realitzen amb els nostres alum-
nes. No és un número per llegir-lo tot seguit, però 
us asseguro que si voleu saber quina és la iden-
titat, el compromís i l’acció de l’escola en aques-
ta part del projecte educatiu, teniu a les vostres 
mans un molt bon document.

No voldria acabar sense reiterar el meu desig 
d’un Nadal ple de sentit i d’un 2017 que per a tots 
sigui una oportunitat d’haver assolit el nostre 
Magis en molts aspectes de la nostra vida.

Editorial

Antoni Parellada
Director de Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi

Excel·lència personal: la cerca del millor  
d’un mateix per ser feliç i fer feliç els altres
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Un del pilars sobre el qual es fonamenta l’H2020 
gira, precisament, entorn de la formació en valors: 
es tracta de tenir com a objectiu assolir l’excel·lèn-
cia humana dels alumnes de la nostra escola, és a 
dir, dels nostres fills i filles.
Per a la pedagogia ignasiana, l’excel·lència humana 
es concreta en la promoció de “persones per als 
altres” (en paraules de P. Arrupe), formulació prou 
coneguda per molts pares i mares que sou també 
antics alumnes, i que després va ser precisada, es-

sent General de la Companyia de Jesús, el P. Kol-
venbach –recentment traspassat–, en aquella altra 
que ens resulta darrerament més familiar, consis-
tent a formar “persones conscients, competents i 
compromeses en la compassió” (les conegudes qua-
tre ces).
Aquest primer número de la revista A UNA del curs 
2016-2017, està dedicat a aquesta qüestió dels va-
lors i la recerca de l’excel·lència humana.

L’excel·lència humana
Josep Guardia Vidal
President de la Junta Directiva AMPA Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi

Algunes reflexions sobre el paper de les famílies 
davant un dels trets essencials de l’Horitzó 2020

Per què portem els nostres fills als Jesuïtes de Sarrià? Per què vam escollir el Sant Ignasi com a 
escola? Sens dubte trobarem entre els pares i mares raons molt diverses. Pel seu nivell acadèmic, pel 
seu prestigi social, pels seus projectes d’innovació educativa, per les seves instal·lacions, per la 
proximitat al nostre domicili, per tenir antecedents familiars a l’escola (ja sigui com a exalumnes, 
professors...), o potser per un conjunt de tots o alguns d’aquests motius, o d’altres no citats. Tots són 
igualment vàlids i importants per a cadascun de nosaltres, atès que, en definitiva, van propiciar que ara 
ens trobem aquí, com a mares i pares d’alumnes del col·legi. També, però, per la formació humana i 
pastoral que ofereixen. Estic segur que aquesta qüestió també ha tingut un pes específic en molts de 
nosaltres a l’hora de prendre una decisió d’aquesta índole. 
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La formació en valors constitueix sens dubte un 
assumpte cabdal per a  les famílies. Volem, és 
clar, que els nostres fills i filles assoleixin la millor 
formació acadèmica. Però això no és suficient. 
Tenir un molt bon expedient servirà de poc si els 
nostres fills no són capaços de comprendre i 
conèixer la societat que els tocarà viure, no són 
sensibles als seus desequilibris amb un esperit 
obert davant els qui més ho necessiten, o no es 
veuen capaços de treballar per transformar-la. 

Crec que aquest és el veritable lideratge que, com 
a pares, hem de voler per als nostres fills.
Quin paper juguen les famílies en el procés d’ob-
tenir aquesta excel·lència? L’H2020 ens indica 
que cal que les famílies ens impliquem en el 
projecte. Que en siguem còmplices, protagonis-
tes, que hi tinguem un paper actiu.
No podem pretendre ni caure en la temptació 
de fer que l’escola s’adapti al nostre particular 
criteri, ni fer-la a mida dels nostres fills. No ens 
correspon, òbviament, imposar ni l’ideari ni el 
model pedagògic. En tot cas, com a mares i 

pares, hem de defensar la llibertat d’escollir el 
centre escolar on volem que es formin els nos-
tres fills, on l’ideari del centre estigui en sintonia 
amb el nostres valors. 
Però no n’hi ha prou a estar en sintonia. Sempre 
cal anar més enllà (tal vegada, com el magis de 
l’espiritualitat ignasiana) i actuar!: des de casa, 
en l’entorn familiar, per reforçar i potenciar la 
formació humana rebuda al col·legi. Seria un 
error fiar-ho tot a l’escola i desentendre’s, però 

també ho seria desconfiar-ne. El Col·legi no pot 
pretendre (ni vol, n’estic segur) una confiança 
cega dels pares en el seu model de formació 
integral del nostres fills; per això ha de treballar 
per guanyar-se la nostra confiança. Plegats, te-
nim una coresponsabilitat educativa envers els 
nostres fills.
En aquest sentit, iniciatives com ara el FEAC 
(Família-Escola-Acció Compartida) impulsat per 
la Fundació de les Escoles Cristianes de Cata-
lunya, esdevenen instruments adients que aju-
den uns (escola) i altres (famílies) a conèixer els 
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diferents punt de vista, a posar-se en el lloc de l’al-
tre, en definitiva, a aprendre i reflexionar de forma 
conjunta sobre qüestions que afecten la formació 
dels nostres fills. 
No perdem mai de vista que, com a pares, som 
referents per als nostres fills, el mirall on es reflec-
teixen, el model a qui es volen semblar “quan siguin 
grans”. Tenim, doncs, un paper clau en la formació 
en valors. No podem pretendre que els nostres fills 
siguin persones per als altres, si nosaltres no tenim 

cap mena de sensibilitat social; que siguin cohe-
rents, si nosaltres diem una cosa i en fem una altra 
de ben diferent...
Ser permanent referència exemplar dels fills és, de 
vegades, com a pares, una tasca feixuga. Més en-
llà del tòpic, és cert que el dia a dia ens atrapa, i les 
jornades passen volant, sense temps per educar... 
També a l’escola tot va molt de pressa. Hem acabat  
ja el primer trimestre, el curs avança i no para. 
Doncs bé, tant de bo aquestes festes de Nadal, 
temps per compartir en família i que ja tenim a les 
portes, escaiguin idònies per fer una aturada en el 

camí i trobar moments per conrear l’educació en 
valors amb els nostres fills.
I acabo. Aquest curs 2016-17 esdevé un moment 
clau, atès que constitueix el punt de partida de la 
implementació de l’H2020 a la nostra escola (amb 
el MOPI a P2 i P3). És, a més a més, l’inici d’etapa 
de la nova Junta Directiva de l’Associació de Mares 
i Pares d’Alumnes que, en principi, es perllongarà 
fins, precisament, l’any 2020, punt d’arribada del 
projecte. Confio que aquest camí que encetem sigui 

prou llarg, ple d’aventures i ple de coneixences (citant 
Kavafis), i arribem a bon port rics de tot el que hau-
rem guanyat fent el camí.
Mentre estem en ruta, seguirem, des de l’Associa-
ció, col·laborant amb l’escola per promoure aques-
ta formació en valors, tot ajudant a difondre’ls a les 
famílies i a donar-los eines per tal que, coneixent-los, 
els puguin dur a terme. Per això, necessitem i de-
manem la col·laboració de tots. Tots ens hem de 
sentir implicats en aquesta tasca. Tots som AMPA.

 Ser permanent 
referència exemplar dels 
fills és, de vegades, com a 
pares, una tasca feixuga. 
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Enric  
Masllorens 
Nou director general  
de Jesuïtes Educació

Sóc Pare i antic alumne del Sant Ignasi.  
Sóc una persona corrent que aprofita els 
dubtes per millorar, que creu que el sentit  
de l’humor és molt important, que creu  
que hi ha raons per esperar i moltes raons  
per viure plenament al costat dels altres. 
Sóc geòleg i doctor en pedagogia. Sempre  
he treballat en temes i organitzacions 
relaciones amb l’educació, perquè l’educació 
mou la meva vida. Vaig ser professor a Casp, 
professor i director de l’Escola de Mestres 
Blanquerna (URL), director de l’Escola Pia 
Balmes, director de la IC del CIC i director  
de l’editorial Cruïlla. També sóc patró de 
FundiPau i he estat president del Centre  
UNESCO de Catalunya. 

Ara em plau molt tornar als jesuïtes  
i ajudar tot l’equip a tirar endavant  
el Projecte transformador Horitzó 2020.  
Em sento molt ben acollit i estic orgullós de la 
feina que tenim i estem duent a terme per 
transformar l’educació de les nostres escoles, 
que és el que ens demana la societat. 

Quins records tens del teu pas per l’escola? 
La veritat és que sempre tenim tendència a 
recordar allò positiu, allò que ens ha fet bé. Jo 
considero que sóc com sóc, en bona part, per 
l’educació i la formació rebuda al Sant Ignasi. 
Per tant, n’estic molt content especialment 
pels amics que vaig fer i per tot el que vaig 
aprendre de continguts però sobretot d’acti-
tuds i valors. 
Potser remarcaria especialment el fet de l’exi-
gència, la crítica constructiva i reconèixer la ne-
cessitat de l’alteritat com a virtuts importants 
apreses a l’escola. En tot cas, no puc deixar de 
dir que els alumnes del Sant Ignasi hem estat 
molt privilegiats a tenir un ambient propici a 
l’educació i amb un professorat preparat. 

Quins són els grans reptes? Quines són les  
línies a seguir? 
El repte principal de les escoles de jesuïtes 
de Catalunya és tirar endavant el Projecte 
Horitzó 2020 i fer-ho tenint en compte la iden-
titat de cada escola. Caldrà retocar coses, 
prevaler la fonamentació pedagògica i tenir 
cura de l’organització dels espais i, sobretot, 
comptar amb el professorat i personal 
oferint-los formació adient i acompanya-
ment. Tot això perquè els alumnes, mitjan-
çant la pedagogia ignasiana que comporta 
el Projecte H2020, puguin créixer, educar-se 
i ser persones completes.
Per fer-ho, hem de vetllar perquè el projecte 
sigui humanitzador i això ho serem si vetllem 
pel treball en equip, la comunicació interna i 
externa, la màxima transparència, responent 
a les expectatives internes i externes, vetllant 
per la sostenibilitat econòmica, volent ser 
excel·lents, comptant amb la participació de 
tota la comunitat educativa i, sobretot, no 
deixar d’estar orientats per la pedagogia i 
l’espiritualitat ignasiana i altres referències i 
orientacions de la Companyia de Jesús. Tot 
amb ànim, positivisme, il·lusió i passió per la 
feina d’educar els veritables protagonistes 
del projecte: els nostres alumnes.
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En el plantejament de l’Horitzó 2020, què destacaries 
de diferent, d’innovador? 
El que ha canviat molt és la societat. El moment actual, 
la societat actual i, sobretot, l’estat de la pedagogia actu-
al demana unes noves metodologies amb el mateix rigor, 
mantenint aquell esforç, mantenint l’excel·lència, mante-
nint tot el que esperem i l’educació que volem. Ens hem 
d’ajustar als temps que vindran i hem de preparar els alum-
nes amb les competències personals i acadèmiques que 
aquests nous temps exigiran. Aquesta posada al dia que 
els Jesuïtes estan fent possible, és en el que verita-
blement rau aquesta transformació.

Com veus la Fundació Jesuïtes Educació? 
Estem en un moment creatiu molt intens i 
interessant. Som molt conscients que te-
nim una responsabilitat que és la de trans-
formar les nostres escoles per ajudar a 
transformar el món. Tenim una responsa-
bilitat, per tant, amb les famílies que ens 
aporten els 18.000 alumnes inscrits a les 
nostres 8 escoles. Però també tenim una 
responsabilitat amb les més de 1400 per-
sones que hi treballem i que esmercem 
les nostres energies i dedicació per a fer-
ho el millor possible. Formem un molt 
bon equip, el personal i les famílies, que 
hi confien, per tal d’educar i formar els 
nostres alumnes la qual cosa esdevé 
l’objectiu principal. Molta feina a fer però 
molt compromís, seriositat i il·lusió.

Tens la percepció que Jesuïtes 
Educació està liderant aquest 
moviment transformador en el món 
educatiu?
Sí que és cert que estem liderant aques-
ta transformació, però no ens ha de pre-
ocupar excessivament. El que és impor-
tant és que l’escola a Catalunya vulgui 
canviar, que l’educació es mogui en les 
escoles i grups de mestres, que s’hagi 
entès que la societat actual és diferent i 
que ens exigeix un canvi important. Cer-
tament, els Jesuïtes l’estem fent amb el 
projecte transformador de l’Horitzó 2020, 
i ho fem tenint en compte tot el nostre 
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davall, els qui fan possible la pedagogia igna-
siana en les nostres escoles. 

El lideratge ignasià propugna ser persones per 
servir, ser persones que facin que la societat 
sigui millor, per tant, educar per a una ciutadania 
activa, una ciutadania que d’alguna manera tre-
balli per al bé comú i treballi per a tothom.  I això 
avui en dia a les escoles és molt important, per-
què hi ha una relació molt directa entre la ne-
cessitat actual de la societat i del que d’alguna 
manera volem formar des de les escoles Jesu-
ïtes; és el que dóna coherència i sentit a la nos-
tra tasca i al nostre projecte humanitzador. 

Un altre dels eixos importants de les 
Escoles Jesuïtes és l’esport. Com encaixa 
en l’ideari ignasià?
Jo com a antic alumne de les Escoles de Je-
suïtes vaig aprendre que l’esport és una peça 
fonamental per a la formació de les persones. 
Vaig tenir aquesta sort, i actualment l’esport 
conforma un fil conductor a les nostres esco-
les. Perquè entenem que l’esport pot potenciar 
moltes habilitats imprescindibles. És el treball 
en equip, és l’afany de superació, l’esforç, és la 
companyonia, la necessitat de treballar per al 
bé comú... Per tant, jo diria que l’esport és un 
tret definitori importantíssim de l’educació, de 
la formació en general i específicament també 
de les nostres Escoles Jesuïtes. 

En aquest sentit i en particular l’Escola Sant 
Ignasi té un projecte de renovació i 
transformació de les pistes d’esport, què 
ens pots comentar? 
Respecte a aquest tema de les necessitats es-
portives de l’escola, el diàleg amb l’associació 
de pares i mares és constant i molt profitós. 
Entenem que d’alguna manera hem de respon-
dre a aquestes necessitats i durant aquest curs 
avançarem moltíssim en aquesta línia.

Quin creus que ha de ser el paper de l’AM-
PA? Creus que haurien de treballar conjun-
tament? 

passat. Jo, per això, prefereixo parlar de trans-
formació més que d’innovació.

Portes poc temps al capdavant d’aquest 
projecte però, segurament, ja has tingut 
temps de rebre alguns inputs per part de les 
famílies. Quina és la seva principal preocu-
pació? 
En línies generals són molt positius, hi ha mol-
ta expectativa respecte a la nostra transforma-
ció, això és innegable. I, per tant, ja només per 
això, per a mi, és important. El que sí que ens 
han dit és que ens hem sabut posar de cara 
als temps, i respondre d’alguna manera al que 
es demana a l’escola actual.

Has comentat diverses vegades el concepte 
d’excel·lència humana i de formació 
humana, com un fet diferencial. Actualment 
s’està parlant molt de lideratge ignasià. Què 
implica aquest lideratge? 
La pedagogia ignasiana té molt en compte la 
cura personal. És aquella atenció acurada, 
amorosa en els alumnes i, per tant, a les per-
sones que després ens fa donar un plus més 
a la societat, un retorn a la societat. És impor-
tant la proximitat amb les persones que edu-
quem, perquè després puguin ser persones per 
als altres, persones que puguin fer un servei a 
la societat. Té molt a veure, també, amb l’acom-
panyament. Aquest acompanyament evident-
ment ha d’estar dirigit als alumnes però també 
als educadors i educadores perquè són, al cap-

 El lideratge ignasià propugna 
ser persones per servir, ser persones 
que facin que la societat sigui 
millor, per tant, educar per a una 
ciutadania activa, una ciutadania 
que d’alguna manera treballi per al 
bé comú i treballi per a tothom. 
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tres escoles es troben en procés de transforma-
ció. Totes les etapes de totes les escoles tenen 
uns professors preparats, uns professors for-
mats i ja treballen fins i tot amb uns sistemes i 
unes metodologies molt innovadores. 

Un altre eix important d’aquest projecte 
educatiu és la internacionalització. Què 
significa aquest concepte en el món 
educatiu? 
Els nostres alumnes evidentment viuran en un 
món molt més globalitzat, fins i tot que l’actu-
al. I és per això que nosaltres volem donar res-
posta a aquesta globalització. Per tant, la nos-
tra feina del dia a dia té en compte la 
internacionalització, ensenyem tenint molt de 
cura amb els idiomes i amb l’obertura al món. 
No tindria cap sentit fer-ho d’una altra manera 
i no respondria al que se’ns demana.

Ja per acabar, una última pregunta, el 
concepte MAGIS que els darrers cursos 
arriba amb més força a les famílies, en què 
consisteix? 
Magis prové del llatí i vol dir “més” i l’utilitzem 
en l’espiritualitat ignasiana per significar l’aug-
ment de les pròpies competències i capacitats 
per posar-les al servei dels altres i, d’aquesta 
manera, sentir-nos realitzats, procurar trans-
cendir . És un “més” no de quantitat sinó de 
qualitat.
Aquest Magis entén que en cada moment cal 
discernir allò que és fonamental per concentrar 
els nostres esforços amb rigorositat, esforç, 
aprofundiment i amb un despreniment volun-
tari i solidari. 

L’Associació de Mares i Pares de l’escola té un 
paper fonamental. Jo l’entenc com un paper 
de coordinació absoluta i de diàleg amb la di-
recció i la titular de l’escola. L’objectiu bàsic de 
tots nosaltres, pares i mares i l’escola, és el 
mateix: és el de la formació i educació dels 
nens i nenes que vénen a les nostres escoles. 
Les famílies heu confiat l’educació dels vostres 
filles en nosaltres i, per tant, hem d’estar abso-
lutament coordinats. 

Respecte el projecte de treball en xarxa de 
totes les escoles de Jesuïtes Educació, les 
famílies, en algunes ocasions, ens han 
transmès un temor de pèrdua de la identitat 
diferencial de l’escola. En aquest sentit, el 
treball conjunt fa perdre les particularitats 
de cadascuna de les escoles? 
La identitat de cadascuna de les nostres esco-
les és bàsica i la identitat, recordem, neix des 
de la història de la pròpia escola i de la institu-
ció que ens acull. Per tant, aquesta identitat té 
un paper important i, per això, no la podem 
perdre. Entenc que, quan un pare o una mare 
tria una escola per als seus fills, fa la tria des 
de la seva pròpia identitat. Per tant, és innega-
ble que l’hem de mantenir. Però això no treu 
que treballar en xarxa ens dóna també molta 
força: podem intercanviar metodologies peda-
gògiques i didàctiques, podem intercanviar 
espais, serveis i materials, podem intercanviar 
persones i, per tant, professorat. Jo crec que 
això també ens enriqueix a tots. Per tant, man-
tenir la identitat és cabdal i, treballar en xarxa, 
també ho és.

L’Horitzó 2020 se centra bàsicament en 
alguna etapa concreta o ja afecta a totes les 
etapes i totes les escoles? 
Les nostres escoles estan en transformació i 
això és molt important que ho entenguem. Què 
vol dir? Que pot ser algunes etapes tenen una 
transformació més poderosa, perquè també es 
transformen els espais, fins i tot externament, 
utilitzem algunes metodologies i algunes didàc-
tiques més específiques, però ja totes les nos-

 ...perquè  
l’educació mou  
la meva vida. 
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MODEL PEDAGÒGIC D’INFANTIL (MOPI) - EI

Els valors 
En el MOPI els alumnes reben les primeres pinzellades  
d’espiritualitat a través de la interioritat i la sensibilitat. 
Cerquem que els nens i nenes d’ infantil coneguin a través d’experiències, 
cançons, dinàmiques, jocs i activitats, un seguit de valors cristians que els 
ajudin a viure i conviure

Marta Escayola
Adjunta a direcció d’Educació Infantil
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Donar gràcies, demanar perdó, escoltar, ajudar, 
estimar… la solidaritat emmarcada en la  cam-
panya de Nadal, la festa compartida el dia que 
celebrem Sant Ignasi, l’estima als grans a través 
de la festa del avis, les celebracions a la capella, 
el protagonista de la setmana ... són accents o 
moments ens els quals s’integren aquests va-
lors.

Comencem la jornada amb serenitat  i desit-
jant-nos un  “Bon dia”.

Vivim el dia a dia amb una actitud acollidora, 
oberta,  d’escolta i  de respecte i d’estima fent 
referència a  Jesús com a amic nostre. 

Afavorim moments de silenci en què adonar-nos 
del que ens envolta, mirem cap endins, cercant 
la il·lusió de les petites coses  i aprenent a resol-
dre els  conflictes que sorgeixen en el dia a dia.

 Els proposem models i activitats d’un estil edu-
catiu propi, inspirat en Ignasi de Loiola, “En tot 
Servir i Estimar“, i desitgem que tinguin un res-
sò en el seu cor. 

GALERIA DE FOTOS
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PRIMÀRIA

Dos nous projectes
El curs passat a Cicle Superior vam iniciar dos nous 
projectes que aquest any estem consolidant.

PROJECTE

Inici i Final  
de setmana
Els espais de l’Inici i el Final de la setmana 
són dos moments molt nostres, d’espiritua-
litat Ignasiana, de presa de consciència i 
d’agraïment, que ens ajuden a viure més a 
fons la vida i a posar nom a les vivències i 
sentiments. 

Pretenem projectar la setmana com una 
oportunitat per créixer, descobrir i aprendre 
a ser més conscients, compassius i compro-
mesos. Com ho fem? A partir de diferents 
propostes anotem en la nostra llibreta fets, 
sentiments o  pensaments viscuts. També 
compartim moments de pregària a la cape-
lla o bé treballem el projecte comú de Jesu-
ïtes Educació: Línies de Força. En acabar la 
setmana, compartim o escrivim les experi-
ències viscudes.

Núria Gibert
Coordinadora Cicle Superior de Primària
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PROJECTE

Construïm  
la convivència
A Cicle Superior oferim un espai per construir 
la convivència. Aquest programa ajuda a de-
senvolupar habilitats i competències per mi-
llorar la convivència dels grups i aconseguir 
un entorn de cura basat en l’amabilitat, la 
fermesa i el respecte mutu.

Potenciem i prenem consciència d’algunes 
habilitats que ens ajuden a regular-nos, a co-
municar-nos assertivament, treballar en 
equip, entendre les diferències amb als altres 
i a respectar-nos. 

El principal objectiu és encoratjar els alum-
nes, perquè passin a tenir un paper protago-
nista en la gestió de l’aula i la resolució de 
conflictes. 

GALERIA DE FOTOS
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ESO

Positive discipline 
Fa gairebé 3 anys, l’equip de tutors de 1r d’ESO buscava eines i estratègies 
que els permetés fer front a un entorn complex, de canvi d’etapa, nous grups, 
moment vital d’entrada en l’adolescència, etc. En definitiva, buscaven noves 
estratègies per seguir exercint el seu lideratge a l’aula i treure el millor de 
cada un dels nostres alumnes. 

En aquesta recerca vam descobrir Positive Disci-
pline. Positive Discipline és un programa desen-
volupat per la Dra. Jane Nelsen, basat en el treball 
d’Alfred Adler i Rudolf Dreikurs. El programa està 
dissenyat per ensenyar als joves a convertir-se 
en persones responsables, respectuoses, amb 
recursos i membres actius de les seves comuni-
tats. Es desenvolupa durant l’hora de tutoria i un 
dels elements essencials són les reunions de clas-
se, en què l’alumne aprèn habilitats socials, cog-
nitives i emocionals, com l’empatia, cooperació, 
autocontrol, responsabilitat, solució de problemes 
i l’autodisciplina entre d’altres.

Positive Discipline ensenya importants habilitats 
socials i de vida d’una manera que és profunda-
ment respectuosa i encoratjadora per a nens i per 
a adults.

La implantació del programa  Positive discipline 
in the classroom ajuda a millorar la convivència 
a l’aula però va molt més enllà.  És un programa 
que ajuda a desenvolupar habilitats i competèn-
cies en els alumnes que els serviran per a  totes 
les àrees de la vida: estudis, família, societat i 
feina.

Núria Rodríguez
Directora de Batxillerat
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Quan un alumne no se sent empoderat, no se sent 
capaç, no sent que el necessiten i que pot fer contri-
bucions que tenen valor i sent que no pot influir sobre 
les coses que li passen i, per tant, no pot fer res per 
canviar-les, se sent desanimat. 

Un alumne desanimat és un alumne que no tindrà una 
actitud de cooperació, sinó tot el contrari, en molts 
casos, un alumne que es porta malament és un alum-
ne que no es considera acceptat ni important. 

Els alumnes fan millor les coses quan se senten mi-
llor, igual que els adults. No té sentit pensar que per-
què un alumne es porti millor primer l’hem de fer 
sentir malament.

La implantació de Positive discipline in the classroom 
treballa el desenvolupament d’aquestes percepcions 
i habilitats en els nostres alumnes. 

Aquestes habilitats socials, acadèmiques i per a la vida s’han resumit de la manera següent:

3  
percepcions que empoderen

4  
habilitats essencials

Per això, fa tres anys vam començar la implantació 
a les tutories de 1r d’ESO , vam formar l’equip que ho 
havia d’implementar i vam començar a fer camí. L’any 
passat s’hi van afegir els equips de tutors de 2n 
d’ESO, 5è i 6è de Primària. Vam seguir oferint forma-
cions per a professors i vam iniciar també la forma-
ció de pares en les jornades de l’H2020. Després vam 
seguir amb un taller de diverses sessions amb pares 
i enguany n’hem fet un altre. Anem fent camí i, a poc 
a poc, anem consolidant el programa. Hem volgut 
compartir amb vosaltres el testimoni de dues tutores 
així com alguns comentaris d’alumnes que hi han 
participat. 
 

  Veiem que el Positive Discipline, fent el cercle 
setmanalment, fa millorar la cohesió de grup. Encara 
que no veiem una disminució en el volum de 
conflictes, els alumnes agafen més confiança vers els 
seus companys i són més conscients dels temes 
relatius a la convivència. A més, els alumnes estan 
millorant la seva autonomia per resoldre les 
situacions amb conflictes i aquesta autogestió, de 
manera general, incrementa la seva maduresa 
personal.
Bàrbara Petit i Montse Ferrer
Professores d’ESO

  El que més ens ha agradat és: Rebre 
reconeixement positiu, donar-lo  i descobrir coses 
dels companys que no sabíem./Compartir els 
problemes que tenim i trobar junts la solució. / 
Respectar els torns de paraula i les opinions dels 
altres. 
Alumnes de 1r d’ESO

SÓC  
CAPAÇ

•   Prepara els nostres alumnes per esdevenir ciutadans com-
promesos i responsables.

•  Ensenya als nostres alumnes habilitats socials com l’escol-
ta, saber esperar el seu torn, a acceptar diferents punts de 
vista, a negociar, a comunicar-se, a ajudar-se els uns als 
altres, a assumir la responsabilitat pel seu comportament i 
el compromís amb les decisions que prenen.

•  També els ensenya habilitats d’expressió oral, a mantenir 
l’atenció, a desenvolupar pensament crític, habilitats de 
presa de decisions, habilitats de resolució de problemes i 
procediments democràtics. 

•  Implica que els alumnes deixen de ser receptors passius del 
coneixement del professor.

•    Implica un canvi en el funcionament de l’escola: els alumnes 
passen a tenir un paper protagonista i són tinguts en comp-
te, la disciplina és positiva, els professors entenen què hi ha 
darrere d’un comportament no adient.

•  Té com a base encoratjar els alumnes. 

•  Contribueix a millorar la convivència.

CONTRIBUEIXO I EM 
NECESSITEN

TINC 
INFLUÈNCIA

CONEC 
ELS LÍMITS

EM 
CONEC

SÉ TREBALLAR  
EN EQUIP

TINC 
CRITERI
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ESO

Joves per als altres 
Els estudiants de 4t d’ESO viuen una experiència de voluntariat 

a través de l’activitat Joves per als altres. Aquesta és una 
activitat de tutoria, vinculada a la proposta de formació 

humana, social i pastoral de la nostra escola que 
s’introdueix amb una jornada de sensibilització i 

diversos seminaris sobre diferents àmbits d’acció 
social. Enguany, hem comptat amb la participació 

de  Fundació La Vinya, Fundació Sant Joan de Déu 
Centre Sant Jaume, Grup de Projecció de la 

Comunitat El Clot, Comunitat de Sant Egidi...

Yolanda Giménez 
Subdirectora d’ESO 

Gemma García 
Coordinadora de 4t d’ESO
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Durant alguns matins del mes de desembre, 
els nostres alumnes, acompanyats per un 
adult, han fet una acció de voluntariat en di-
ferents organitzacions, institucions o funda-
cions que tenen seu a la nostra ciutat o a 
l’àrea metropolitana; com per exemple, Cen-
tre Sant Jaume, Hospitalitat de Lourdes, Fun-
dació Sant Joan de Déu, Fundació Estimia, 
Cottolengo, Menjador Teresa de Calcuta, 
Residència Kristel, Comunitat de El Clot, Fun-
dació La Vinya o Fundació ADSIS. Posterior-
ment, a la tarda,  els estudiants, amb el seu 
tutor, integren l’experiència compartint una 
estona d’interioritat i de reflexió.

L’objectiu d’aquesta experiència de servei és 
apropar els joves als altres per fer-los créixer 
en el seu compromís i solidaritat. 

  Per a mi va ser un plaer acompanyar un grup 
de Joves per als Altres, perquè vaig tenir 
l’oportunitat de poder fer alguna cosa pels altres, 
que en el meu dia a dia m’és difícil. Agraeixo a 
l’escola aquesta oportunitat ja que no ens adonem de 
la sort que tenim, i quan col·labores en  un centre 
com aquest, només pots que valorar i donar les 
gràcies de com som d’afortunats.
Marta Puigmartí
Mare de 4t d’ESO (Centre Bernardette, Fundació Hospitalitat de Lourdes)

 
  Bastant dur! Vaig conèixer històries de nois 

amb famílies molt trencades i que això els havia 
portat a tenir una actitud molt dolenta fins que un 
dia l’entitat els va ajudar a encarrilar la vida.
Ignacio Peidro
4t ESO E (Fundació ADSIS)

  Em va quedar gravada una mirada i una rialla 
d’un sense sostre que volia repetir de menjar. Es 
notava que estava agraït i això em va fer sentir bé.
Oriol Miralles
4t ESO F (Menjador social Mare Teresa de Calcuta)

  Al principi estava una mica tallada perquè no 
sabia de què parlar amb els avis, però després d’una 
estona em van començar a explicar totes les seves 
experiències i així vaig aprendre molts aspectes de la 
vida que no coneixia.
Marina Amor
4t ESO F (Residència d’avis Crystal Oro)

  Vaig començar amb por però amb la 
convivència vaig entendre que sí que hi podia 
col·laborar i llavors la meva experiència va ser 
agradable i bona.
Pablo Viladevall
4t ESO E, (Fundació Hospitalitat de Lourdes)

  Vaig passar el matí tocant instruments  
amb els avis i xerrant tranquil·lament amb ells.  
Un matí diferent.
Maria Ayala
4t ESO F (Residència de la Fundació Sant Joan de Déu)
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BATXILLERAT

Qui vols ser?  
A favor de qui vols viure?

No és poc habitual que un alumne quan arriba a Batxillerat, tingui dubtes sobre 
què és el que vol fer en acabar aquesta etapa. Sovint, aquest alumne té dubtes en 
relació als estudis a triar i fins i tot en relació a la universitat o centre on vol 
estudiar.  Aquesta situació requereix per part de l’alumne una actitud de recerca i 
d’aprofundiment, i cal que se’n faci plenament responsable. Però també són 
necessaris un bon acompanyament, conèixer-se a un mateix, espais de reflexió,  
el coneixement de l’entorn i l’apropament al món laboral.  

Núria Rodríguez
Directora de Batxillerat
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A l’escola volem acompanyar cada alumne en 
aquest procés de recerca. Estem convençuts que 
la tria de l’itinerari formatiu un cop acabat el batxi-
llerat és una decisió que  forma part d’un procés 
vital d’abast molt més extens. 

La pregunta que volem que es facin els alumnes 
no és només què vols estudiar, sinó qui vols ser 
i a favor de qui vols viure. O dit d’una altra mane-
ra, al servei de qui i de què vols posar els teus 
talents. Volem que els nostres alumnes tinguin 
una vida plena de sentit i pensem que saber qui 
són i qui són els altres els ajudarà a fer-ne un 
primer esbós. 

Respondre aquestes preguntes no és tasca fàcil. 
Per fer-ho cal, a més d’oferir-los orientació acadè-
mica i professional, que els alumnes coneguin rea-
litats diferents a la seva i visquin experiències de 
servei. Un bon exemple és la proposta que els fem 
a 4t d’ESO de Joves per als altres. Amb molta força 
també i una tradició de fa més de 25 anys, el pro-
grama d’Acció Social de 1r de Batxillerat mobilitza 
els nostres alumnes durant tot l’any a viure una ex-
periència d’aprenentatge-servei en més de 20 enti-
tats socials. Aquestes experiències ens confirmen 
que l’educació esdevé aprenentatge quan es fa vi-
vència. I per això, són per a nosaltres prioritàries en 
l’àmbit curricular. 

Si vols conèixer les entitats que col·laboren amb nosaltres clica sobre cada entitat

Entitats col·laboradores
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El procés d’orientació es produeix intencionada-
ment en aquest context de vivència social que 
considerem essencial. L’acompanyament en la 
tria, que comença explícitament ja a l’ESO, ajuda 
els alumnes tant a 3r com a 4t, en la presa de 
decisions importants sobre el seu itinerari aca-
dèmic. Quan aquest alumne arriba a batxillerat, 
el seu nivell de maduresa ens permet recollir els 
fruits de tot el que s’ha anat treballant en cursos 
anteriors i també portar l’alumne més enllà en el 
temps i trencar la mirada a curt termini que so-
vint té l’adolescent. Es tracta de fer-los aixecar 
la vista i anar a buscar un horitzó més llunyà. 

En un primer moment treballem amb diferents eines 
perquè els alumnes puguin fer un diagnòstic del seu 
moment personal i puguin descobrir quines són les 
seves habilitats i fortaleses com a punt de partida  

del seu procés de discerniment. 

La proposta que els fem durant els últims anys de l’ESO 
i els dos anys de batxillerat és un camí que busca aju-
dar-los en la definició del seu horitzó vital

I què els proposem? 

EINES
3r ESO

Tutories d’orientació.

4t ESO
Test Educaweb: mesura aptituds,  

l’atenció, tècniques d’estudi i la personalitat
Llibreta d’orientació

Qüestionari “On sóc ara?”:  
Faré batxillerat o cicles formatius?  

Quina modalitat de batxillerat vull fer? Quin cicle?

1r Batxillerat
Test Strengthsfinder: I jo en què sóc bo?  

Quines són les meves fortaleses?
Jornades d’interiorització 

Quins són els meus valors? Com em veuen  
els meus companys?

2n Batxillerat
Enquesta hàbits d’estudi

Tutoria sobre “La roda de la vida”
Fitxa d’orientació professional

Test: The Why of you powered by Print.
Xerrada a càrrec de Borja Vilaseca  

sobre els perfils personals del Test The why of you,  
i treball posterior a les tutories

 

1
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No prioritzem que els nostres alumnes esdevinguin 
grans metges, grans empresaris, grans advocats, grans 
periodistes, grans psicòlegs, grans educadors, grans 
enginyers, grans infermers, etc.; pretenem amb totes les 
nostres forces, que els nostres alumnes esdevinguin 
homes i dones per als altres, que esdevinguin, doncs, 
grans persones que els permetin posteriorment ser els 
millors metges, els millors empresaris, advocats, mes-
tres, infermers, etc. El matís sembla insignificant i, en 
canvi, és, o pretén ser, el moll de l’os del nostre ideari, de 
la nostra pedagogia i del nostre fer de cada dia. 

També realitzem activitats que els permeten conèixer 
diferents professions i entorns de treball, per 
començar a analitzar quines sortides voldrien  

fer després del batxillerat.

Per últim, amb tot el procés fet i  
l’acompanyament proper del tutor, del claustre  

de professors i del DOP hauran de:  

EINES

3r ESO
Preparem el nostre cv.

4t ESO
Xerrada del DOP sobre presa de decisions

Xerrada sobre el batxillerat i els cicles formatius
Reunió de pares

Setmana d’orientació 
Tallers dels àmbits científic, social, tecnològic,  

humanístic  i artístic. UB, EFEC, etc. 
Xerrades de Modalitat 

Visita a cicles formatius del col·legi 
Taula rodona amb professionals  

de diferents àmbits

1r Batxillerat
Jornades d’orientació professional  

(alumnes universitaris)
Saló de l’ensenyament

Fira d’universitats internacionals 
Tutories: pack tutoria +  informàtica  

per consultar diverses opcions
Eina UNPORTAL

Consultes al departament d’orientació
Sortides de Modalitat: tallers vivencials

2n Batxillerat
Viatge a Loiola: treball personal sobre el meu futur

Seminaris multidisciplinaris
Sortides a empreses

Eina UNPORTAL 
Jornada d’orientació professional  

(amb professionals de diferents sectors)
Fira d’universitats internacionals

Saló de l’ensenyament

 

EINES

3r ESO
Triar les optatives de 4t.

4t ESO
Fer: 

Qüestionari: On sóc ara, després del  
procés d’orientació?

Tancament del procés a tutoria.
Tria de la modalitat de batxillerat  

o cicle formatiu.

1r Batxillerat
Triar les optatives de 2n batxillerat.

Puntualment, algun alumne decideix  
canviar la modalitat de 1r de batxillerat. 

2n Batxillerat
Fer la tria de:  

Les assignatures de selectivitat
Les possibles carreres

 

2 3
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BATXILLERAT

L’experiència 
Auschwitz 

Aquest serà el tercer curs que oferim 
L’experiència Auschwitz a tots els 
alumnes  de primer de Batxillerat de la 
xarxa, que es farà del 27 al 31 de març 
de 2017.

GALERIA DE FOTOS

  Per què anar a Auschwitz?  
En un primer moment, l’argument 
de la gran oportunitat que suposa  
és temptador. Després, queda 
insuficient. Anar-hi suposa que dintre 
teu alguna cosa canvia. Un no passa 
per Auschwitz quedant-se indiferent, 
i no només per anar al camp, sinó  
per les activitats, l’acompanyament, 
totes aquelles coses que reforcen  
i fan que anar a veure un camp de 
concentració tingui sentit no només 
com a lloc que s’ha de visitar sinó 
com a aprenentatge i revolució 
interior. Pot no canviar-te la vida, pot 
decebre’t o pot impressionar-te, però 
el que és segur és que et fa pensar, et 
fa plantejar el que t’envolta, remou el 
teu interior. Perquè sigui com sigui, 
Auschwitz té un abans i un després.
Alumna participant  
Curs 2015-2016

Auschwitz

Esther Ribas
Coordinadora de Pastoral

Adriana Navarro
Alumna de 2n de Batxillerat
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Auschwitz
Quan vam pensar a triar un nom per a la nova pro-
posta, de seguida vam pensar a dir-li Experiència i 
és que, realment, no volem que sigui una activitat 
o un viatge més, volem que sigui una “experiència”. 
Aquesta experiència estarà formada per un procés 
amb una preparació prèvia, un desenvolupament 
i una reunió posterior  per tancar tot allò que s’ha 
viscut. La preparació prèvia es farà amb tots els 
alumnes que aniran al viatge per tal que es cone-
guin i ja es començaran a plantejar temes de fons 
així com l’explicació  dels objectius de la sortida; 
posteriorment, els pares seran convocats per tal 
de fer-los partícips de l’experiència.

Durant el viatge, es vol promoure una forta experi-
ència 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. Això significa que hi 
haurà moments de reflexió personal, de compartir 
en grups, de pregària, celebració de l’Eucaristia i 
paraules sobre què diu Déu davant de tanta bar-
baritat. El repte és com integrar tot això; com ho 
acompanyem; quins fruits volem aconseguir. Vo-
lem oferir, sobretot, una experiència que pot ser 
profundament humana i profundament espiritual. 
Que cada jove ho visqui des de la seva sensibilitat. 
Desitgem que l’experiència ens porti de la desola-
ció a la consolació i de l’observació i l’impacte al 
compromís personal amb les injustícies de les 
quals som testimonis avui en dia, tan lluny de casa 
nostra com més a prop del que podem imaginar. 
La frase que és el fil conductor de l’experiència és: 
“A favor de qui vols viure?”
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Els alumnes de 2n de batxillerat comencen  
a traçar  la seva pròpia trajectòria. És una època 
decisiva per aprendre a escoltar la seva veu i prendre les 
decisions personals que els acompanyaran la resta de 
la seva vida. I és per aquesta raó que l’escola els ofereix 
tota una sèrie d’experiències, que els ajudin a discernir 
amb consciència i sinceritat el seu camí.

BATXILLERAT

Traçant  
la seva pròpia trajectòria 
Salud Renom
Professora de Secundària

Nubar J. Hamparzoumian Herrero-Botas sj
Professor de Secundària
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Taizé

Una d’aquestes experiències és viure uns dies a la 
Comunitat de Taizé, fundada l’any 1940 pel Germà 
Roger Schutz. Al poblet de Taizé, a Borgonya, Fran-
ça, hi ha una comunitat monàstica cristiana ecu-
mènica, és a dir, que acull integrants de diverses 
confessions,  que ha esdevingut un dels llocs més 
importants del pelegrinatge cristià. Més de 5.000 
joves de tot el món viatgen a Taizé cada setmana. 
Allà es viu l’oració, estones de reflexió i diverses 
feines al servei de la comunitat.

Aquest any, del 23 al 27 de novembre, un grup de 
160 joves de diferents escoles de Jesuïtes Edu-
cació van tenir l’oportunitat de viure aquesta ex-
periència.

A més a més, van realitzar diverses activitats en 
petits grups,  organitzades per l’equip de profes-
sors i acompanyants, que afavorien els moments 
de reflexió personal, amb la finalitat d’aprofundir 
en les seves vides, buscar-ne el sentit, i posar les 
arrels en Jesús i en Déu. Tot això en un ambient 
de convivència, comunitat i tranquil·litat.

Taizé és una experiència de pregària; un moment 
d’encontre personal amb nosaltres mateixos i amb 
Déu. I el paisatge, sovint emboirat, el silenci que 
impera i l’austeritat en què es viu, propicia aquest 
retrobament. 

Les imponents campanes, que marquen el ritme 
a Taizé, ens desperten a la vida. Sonen impetuo-
sament perquè no ens adormim, perquè insistim 
en aquesta recerca del jo, de Déu, i visquem genu-
ïnament i amb autenticitat. 

 
                  T’interpel·la   Et sacseja 
Afavoreix l'encontre amb Déu

Ens convida a ser responsables  
         dels nostres actes

  El més impactant d’una experiència com Taizé  
és l’ambient de senzillesa i austeritat que es viu dia a dia. 
Ens emportem tots els moments de reflexió i pregària 
acompanyats per unes cançons ben simples però plenes 
de sentit que ens van apropar els uns als altres  
i a Déu.
Marta Jaumà, Berta Abelló i Asis Doussinague

  Taizé trenca amb la teva realitat i t’obre la 
porta a un espai de reflexió i pensament 
estimulat per l’austeritat i la seva pregària 
característica.
Pol Compte Lasala
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ECREVI
FORMACIÓ PROFESSIONAL

Els ECREVI
Experiència de creixement vital 
Un model d’activitat ignasiana  

Els ECREVI  van sorgir de la inquietud següent: Quin pas més poden fer els 
estudiants per viure d’una forma més vivencial i integrada la dimensió social dels 
aprenentatges i conrear l’actitud de servei proclamada en l’Evangeli? Com fer una 
pas més en les activitats que proposàvem als estudiants per al seu creixement 
personal (campanyes de solidaritat, testimoniatge, tutories sobre valors ètics, 
activitats amb la metodologia d’Aprenentatge-Servei -ApS-, entre d’altres)?

Ricard Dastis
Coordinador de Formació Humana i Social, i Pastoral de Formació Professional
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ECREVI
L’educador ha de proposar activitats concretes per 
a cada moment i així facilitar els  actors de l’experi-
ència, els estudiants, la finalitat de cada moment 
i vetllar per introduir elements de l’espiritualitat ig-
nasiana. Reflectir és un moment clau, si una ex-
periència no és reflexionada, examinada i posada 
en valor no ajuda a créixer.

La metodologia PER està plenament inspirada en 
el “Modo de Proceder” de la Companyia de Jesús 
i fa dels ECREVI una activitat ignasiana. La meto-
dologia PER és compatible amb altres metodolo-
gies, sobretot amb l’ApS (Aprenentatge Servei).

Els ECREVI són una innovació educativa;  aquest 
curs és el segon de la seva aplicació i la valoració 
és positiva. A continuació, un exemple d’ECREVI 
del 2n Curs del CF GS Direcció de Cuina: “Celebra-
ció Nadal del Centre ASSÍS”. El Centre ASSÍS és un 
centre d’acollida de Sarrià que té la missió de mi-
llorar la qualitat de vida de les persones en situació 
de sense llar. 

El significat de l’acrònim ECREVI és Experiència de 
CREixement VItal i és una activitat que proposem 
als estudiants dels cicles formatius de grau mig i 
de grau superior. Els ECREVI segueixen la meto-
dologia PER: Preparar, Experimentar i Reflectir. 

•  Preparar no esdevé només organitzar i /o infor-
mar perquè afegeix motivar i contextualitzar l’ac-
tivitat. Inspirat en el “a on vaig i a què?” ignasià. 

•  Experimentar ens garanteix la vivència més en-
llà de l’àmbit racional. En l’experiència es mobi-
litza tota la persona. 

•  Reflectir ens permet anar més enllà de fer una 
valoració objectiva i quantitativa de l’activitat. És 
un moment de mirar endins nostre, de connexió 
amb el propi ésser. Reconèixer com m’ha afectat 
l’experiència, quin sentit aporta al nostre projec-
te vital i d’enfortir o posar en dubte els meus  
sentiments, valors i creences. Ajudar a la inte-
gració d’allò viscut.



Responsabilitat

Magnanimitat

Generositat

Humilitat

Convivència

Acceptar les pròpies 
limitacions

Gaudir  
del joc

Fortalesa

Sociabilitat

Esperit  
de col·laboració

Canalització i expressió  
de les emocions

Sacrifici

Valorar  
es capacitats  

dels altres

Amistat

Honestedat  
(amb un mateix i amb l’altre)

Esportivitat i respecte  
a les persones  
(a l’equip contrari,  
a les decisions arbitrals...)

Paciència
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PARAESCOLARS

Els valors  
en l’esport 
Transmetem els valors 
que vivim, no els  
valors que diem  
que tenim

L’esport és una de les millors ocasions 
per adquirir valors i fer créixer els 
nostres nois i noies. Al Sant Ignasi en 
som molt conscients. Els valors formen 
part de l’esperit de les persones, d’allò 
que els defineix. I s’adquireixen a través 
de la forma de viure la vida que veuen 
en les persones del seu entorn. Segons 
el referent que seguim, el Model 
d’Esport Escolar de Jesuïtes Sarrià,  
un dels objectius bàsics dels 
entrenadors i monitors a les 
Paraescolars Esportives és el  
d’educar en valors. Però educar,  
en quins valors? 

Us recomanem que llegiu el 
document “L’activitat física millora 
l’aprenentatge i el rendiment escolar. 
Els beneficis de l’exercici en la 
salut integral del nen físicament, 
mentalment i en la generació de valors” 
de Quaderns FAROS, elaborats per 
l’Observatori de salut i la infància  
de Sant Joan de Déu.  
(pàg. 40-71)

Eduard Rovira
Coordinador de Paraescolars



Generositat

Solidaritat amb  
els companys

Coneixement  
d’un mateix

Fortalesa

Coratge

Perseverança

Constància

Confiança

Coneixement  
i acceptació  
del propi cos

Cooperació amb els altres 
per assolir objectius 

comuns

Afany per millorar 
tècnicament  

i personalment

Renúncia al  
propi bé en benefici  

del grup 

Coneixement  
i acceptació dels propis 

límits

Valentia

Lleialtat

Esportivitat i respecte  
a les persones  
(a l’equip contrari,  
a les decisions arbitrals...)
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Excel·lència en l’esport,  
un èxit de tots
El valor educatiu de la competició

Un dels pilars fonamentals de l’H2020 és l’educació a través 
de l’esport. Moltes vegades hem dit que l’objectiu és “arribar-hi 
molts i més lluny”. Aquesta n’és la principal orientació. Però 
això no treu que hi hagi alumnes, seccions i equips que as-
soleixin en aquest procés un nivell d’excel·lència que cal des-
tacar.

Aquest és el cas de dos alumnes, en Franc Oliver Lloberas i 
en Juan Castillo Reverté. Tots dos han estat seleccionats per 
formar part del grup reduït de tecnificació de la categoria 
Aleví 2n any, d’Hoquei Patins en el marc del Programa ARC 
(Alt Rendiment Català) de la Federació Catalana de Patinatge.

Aquest èxit ha estat possible gràcies també al treball de la 
resta de l’equip: Ignasi Rivera, Bruno Xampeny, Carlos Ferrer, 
Jaime Texeira, David Casanovas, Davis Monreal i tots els en-
trenadors que han tingut fins ara. L’esforç de tots ells ha es-
tat recompensat ara amb la selecció de dos companys per 
al programa ARC. I aquest aprenentatge és el que té realment 
valor: fer entendre que sense els seus companys d’equip, 
sense l’esforç de tot el grup, no seria possible que ells esti-
guessin ara en aquest programa. 

“Tenir alumnes-jugadors que, amb la samarreta de l’escola, i 
en equips/esports que s’ofereixen des de l’escola, i amb el 
model esportiu escolar del Sant Ignasi de rerefons, puguin 
estar en programes d’excel·lència esportiva, dóna un valor 
afegit a tot el treball que dia rere dia fem des de les activitats 
esportives de l’escola”, ens comenta l’Oriol Parera, cap del 
Servei d’Esports de l’escola.

En definitiva, volem destacar aquí tres idees principals: sen-
se el grup no són possibles els premis individuals; podem 
oferir esport educatiu i al mateix temps que sigui de quali-
tat tècnica i humana. I finalment, creure en el valor educatiu 
de la competició, i en tot allò que aporta als nostres fills i filles. 
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PASTORAL

La tristesa  
d’ell podria ser teva…
“La tristesa d’ell podria ser teva….”. Aquestes paraules, del poema Podries de 
Joana Raspall ressonen en nosaltres, de manera colpidora,  des de ja fa anys.  
De fet, des del gener de 2015 centenars de milers de refugiats intenten arribar a 
Europa, provinents de països en guerra, cercant protecció, futur i esperança. 
Aquesta realitat ens commou i no ens deixa indiferents.  

Sant Ignasi de Loiola ens recorda que l’amor i 
la preocupació pels altres s’ha de posar més en 
les obres que en les paraules. Des d’aquesta 
tradició i espiritualitat, estem clarament com-
promesos a construir una Europa on l’acollida i 
el tracte digne i respectuós prevalgui per davant 
de qualsevol altra cosa; estem compromesos 
a actuar contemplant, primer, aquesta humani-

tat i descobrint quina crida se’ns fa per tal de 
transformar, per denunciar, per canviar una mica 
el rumb de les coses.

Per aquest motiu, els col·legis de Jesuïtes Edu-
cació des de ja fa un temps llarg ens hem orga-
nitzat per treballar de forma conjunta i coordi-
nada a través del que anomenem GTH (Grup de 
Treball de l’Hospitalitat). 

Montse Puiggròs
Directora de Pastoral
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Tant el treball del GTH i les diverses comissions 
dels col·legis, com la Campanya Hospitalitat serà, 
dissortadament, de llarga durada. Ens agradaria 
molt que aquest patiment de tantes persones que-
dés superat  d’una vegada per totes però intuïm 
que serem testimonis de tot aquest drama encara 
força temps. En el context de tot aquest treball, es 
convocarà un concert solidari, el proper dia 18 de 
febrer. Aquesta proposta no és una finalitat del tre-
ball del GTH sinó que és una fita més en un context 
molt més ampli de moltes altres propostes i acti-
vitats.  

En qualsevol cas, desitgem que la nostra veu sigui 
forta i clara enmig de la societat; que siguem per-
sones, col·legis i institucions capaces de viure un 
compromís autèntic, perquè la mirada sobre 
aquest món tan fracturat la commou i desvetlla la 
compassió més profunda.

El GTH, format per membres de diversos col·legis, 
té una doble dimensió: d’una banda, aglutina el 
conjunt de propostes i accions  de cadascuna de 
les comissions en favor dels refugiats que hi ha a 
cada col·legi i, de l’altra, es posa a disposició i al 
servei de la campanya Hospitalitat  http://www.
hospitalidad.es/ca/ impulsada des del Sector So-
cial de la Companyia de Jesús.

La Campanya Hospitalitat ofereix a totes les insti-
tucions que conformen la família ignasiana un marc 
comú de reflexió, d’aprofundiment i de sensibilitza-
ció. De fet, tota la campanya, així com les diferents 
activitats que es van desenvolupant amb els alum-
nes, personal dels col·legis i GTH accentuen, de 
manera molt clara, la denúncia contra l’hostilitat i, 
alhora, un clam contundent en favor de l’hospitalitat 
a tots aquells que pateixen el rebuig, la manca d’aco-
llida, la realitat de les migracions.
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CENTRE SANT JAUME

20 anys 
que acompanyem 

Des del Centre Sant Jaume fa 20 anys que 
acompanyem infants, joves i famílies de la ciutat de 
Badalona que viuen en situació d’alt risc social o 
d’alta vulnerabilitat gràcies a la col·laboració i 
suport de moltes persones, empreses, 
entitats i l’administració pública. I què 
és una situació de risc social? Hi 
ha diferents indicadors que ens 
permeten valorar el nivell de 
vulnerabilitat de l’entorn 
familiar i de l’infant/jove: la 
situació econòmica, laboral i 
administrativa dels adults, 
l’habitatge, la salut, la xarxa 
de relacions familiars i 
socials, la situació 
educativa i d’escolarització 
dels fills o la participació i 
vinculació amb l’entorn.

fcb.fje.edu

Grau Ussetti
Director Centre Sant Jaume
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Les entitats fundadores van optar des 
del seu principi per dedicar els seus 
esforços vers aquelles persones amb 
aquestes necessitats socioeducati-
ves. No ha estat una casualitat, ha 
estat una opció identitària! I ho és per-
què la Fundació Carles Blanch va  néi-
xer el 1996 d’una comunitat educati-
va, l’Escola Sant Ignasi Sarrià, amb 
una evident inspiració i trajectòria de 
servei.
I com acompanyem aquestes perso-
nes? Quins resultats esperem asso-
lir amb la nostra intervenció? Quin és 
el nivell d’excel·lència que podem cer-
car amb persones que han patit situ-
acions d’abusos sexuals, maltracta-
ments, manca de referents adults, 
exclusió i rebuig escolar, malalties fí-
siques o psíquiques, etc.?
A través del Centre Sant Jaume, un 
equip de professionals i voluntaris 
despleguem diferents accions i pro-
jectes inspirats a partir d’una pedago-
gia ignasiana per donar la millor res-
posta individual a cada una d’aquestes 
persones a partir de les seves neces-
sitats i possibilitats. Treballem perquè 
cadascú pugui desplegar i assolir el 
màxim desenvolupament i promoció 
personal, formativa i social partint 
des de la seva realitat.

Els valors que orienten la nostra acció 
socioeducativa quotidiana són:

Hem estat 20 anys donant respostes socioeducatives i desitgem seguir 
millorant per generar més oportunitats de futur! 

T’hi animes? Hi ha moltes maneres d’ajudar-nos!!

Qualitat
és a dir, tenir present els processos integrals en l’itinerari vital de les 
persones, buscant avaluar la correspondència i eficàcia entre els 
processos, mitjans i els resultats, per tal d’aconseguir la millora contínua.

Llibertat
Respectant els seus processos vitals de totes les persones implicades a les 
quals acompanyem, tot vetllant per consolidar la capacitat d’elecció a partir 
del respecte propi i cap a l’altre i d’una capacitat de responsabilització, 
autonomia, reflexió i integretitat individual.

Compromís social
Per tal de prendre consciència de qui som i on vivim i, a partir d’aquí, ser 
agents d’una acció transformadora mitjançant la recerca de la justícia social 
amb una actitud perseverant i crítica davant dels reptes que planteja la 
realitat social

Confiança
Entès com a motor d’acció generat a partir del vincle afectiu amb l’altre i 
la creença en el canvi personal i social des de la proximitat i 
l’acompanyament educatiu. 

Coherència
Cercant que l’acció desenvolupada sigui fidel a l’ideari de l’entitat i, rendint 
comptes de la mateixa a partir de la reflexió continuada, el treball en 
equip, el consens, l’autocrítica i una comunicació transparent.

1

3

5

2

4

Fes-te’n  
voluntari

Col·labora-hi amb 
un donatiu

Vull rebre  
informació
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COMUNITAT EDUCATIVA

Un projecte il·lusionant

Es tracta d’un projecte inspirador i potenciador del sentiment de 
pertinença a la Comunitat Educativa de l’Escola Jesuïtes Sarrià - 
Sant Ignasi, que vol ser el punt de trobada de tots els qui formem 
part de la Comunitat Educativa de l’Escola: alumnes, antics alumnes, 
pares i mares, professors i educadors, personal de gestió, antics 
professors, proveïdors, comunitat cristiana de l’Escola, xarxa 
d’escoles catalanes de Jesuïtes Educació,  
la Companyia de Jesús...

José M. Casasnovas
President de la Fundació Sant Ignasi
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COMUNITAT EDUCATIVA

Un projecte il·lusionant

Un projecte que ha de ser el referent del nostre 
compromís social, inspirat en valors universals i 
en el nostre ideari d’Escola, que vol fer del Sant 
Ignasi un espai permanent per aprendre a ser, sa-
ber, conviure i viure la Fe. Un projecte que fomen-
ta la participació, la vivència i el compromís, obert 
a tothom ... i ha de ser una eina complementària 
per als alumnes en la seva formació com a perso-
nes competents, conscients, compassives i com-
promeses.

Un projecte que donarà suport a entitats vincu-
lades al tercer i quart món, a l’Escola i a la Xarxa 
de JE, sota criteris d’ajut a la infància i la joventut 
en risc d’exclusió social, en programes educatius 
i a l’entorn de la Companyia de Jesús.

Es tracta de la nova FUNDACIÓ Sant Ignasi, punt 
de trobada i referent del compromís social de la 
Comunitat Educativa de l’Escola Jesuïtes Sarrià 
- Sant Ignasi.

Què fem?
•  Agrupem els membres de la Comunitat 

Educativa Jesuïtes Sarrià-Sant Ignasi.
•  Impulsem projectes proposats pel Patronat.
•  Difonem activitats organitzades per la 

Comunitat Educativa.
•  Cridem a l’acció per a la participació de les 

persones.

COMUNITAT EDUCATIVA
JESUÏTES SARRIÀ 

SANT IGNASI

AMPA
Pares i mares

Antics
Alumnes

Empreses

Antics
Pares i mares

Companyia 
de Jesús

FJE
Xarxa d’escoles

Comunitat  
Cristiana

Escola

Alumnes Professors

Personal  
de gestió 

(PDG)

Proveïdors Antics
Professors i PDG

Associació
Antics Alumnes



TREBALL DE PREVENCIÓ I DE 
TRACTAMENT DE LES SITUACIONS 
D’ASSETJAMENT ALS NOSTRES CENTRES

Arran de les últimes notícies relacionades amb 
casos d’abusos sexuals en algunes escoles 
del nostre país al llarg del temps, volem com-
partir amb la nostra comunitat educativa, així 
com amb d’altres persones interessades, el 
treball de prevenció i de tractament de les si-
tuacions d’assetjament en els nostres centres.

La sensibilitat de la nostra societat respecte 
a aquest tema, afortunadament, ha evolucio-
nat de manera notable al llarg dels últims anys, 
i tots els agents educatius hem pres consci-
ència de la importància que la prevenció d’abu-
sos sexuals , i l’educació vers la manera cor-
recta de relacionar-se entre infants, joves i 
educadors, ha anat agafant entre nosaltres.

Jesuïtes Educació va ser una de les entitats 
pioneres en l’àmbit escolar en prendre la deci-
sió d’iniciar aquest camí educatiu i elaborar un 

XARXA

L’assetjament,  
cosa de tots
Les escoles podem ajudar a fer créixer la 
consciència de com prevenir i detectar l’assetjament

Josep Menéndez
Director Adjunt Jesuïtes Educació
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protocol de prevenció d’abusos sexuals a les nos-
tres escoles, que el nostre Patronat va aprovar al 
maig del 2012. La seva elaboració va comptar 
amb l’assessorament de la Fundació Vicki Berna-
deti altres entitats educatives de lleure que havien 
posat en marxa iniciatives similars.

La primera decisió va ser la pròpia elaboració del 
protocol, que és en sí mateix un instrument edu-
catiu respecte a la manera de procedir dels edu-
cadors i educadores. En conseqüència amb 
aquest protocol, les direccions dels centres han 
establert la formació de manera continuada de 
tots els educadors que tracten amb infants i jo-
ves, així com dels educadors que entren nous a 
la nostra xarxa. L’objectiu d’aquesta formació és 
augmentar el grau de consciència dels educa-
dors perquè aquests coneguin pautes de com-
portament i eduquin els nostres alumnes en la 
manera natural com un adult s’ha de relacionar 
amb ells.

Al mateix temps, es va crear una comissió de se-
guiment del desenvolupament del protocol, que 
també actua d’ofici en cas que alguna família, 
alumne o educador informi d’un possible cas o de 
la sospita que s’estigui produint.

Posteriorment, Jesuïtes Educació va subscriure 
la signatura del Codi Ètic d’actuació de tots els 
educadors de les escoles de Jesuïtes d’Espanya 
a l’octubre del 2013.

Totes aquestes accions estan enfocades a poten-
ciar la prevenció, la sensibilització i la detecció de 
conductes alienes a l’acció educativa de les nos-
tres escoles: impartint formació especifica, creant 
protocols preventius i d’actuació, i mantenint una 
estreta relació amb entitats expertes en la matèria.

Igualment, amb la col·laboració de la Fundació 
Vicki Bernadet, hem iniciat  i estem desenvolupant 
tallers per a famílies i per als alumnes. En el primer 
cas, buscant la complicitat de les persones més 
properes als menors, partint de la idea que “No es 
pot prevenir allò que no coneixem”. En el segon 
cas, mostrant als alumnes, d’una manera molt 
adaptada a la seva edat, la gestió dels límits de la 
confiança, les pors i els secrets, i fomentant la 
comunicació.

Finalment i per ser coherents amb el grau de ma-
duresa de la nostra sensibilitat respecte a aquest 
tema, Jesuïtes Educació també ha creat una adre-
ça específica de contacte: escoltar@fje.edu, per 
arribar a aquelles persones que hagin pogut sen-
tir-se víctimes en el passat, més enllà del temps 
legal de prescripció. És la nostra voluntat clara 
d’acollir-les i escoltar-les.

Els abusos sexuals són una xacra, que es dóna 
majoritàriament en els entorns familiars i de cone-
guts. Des de les escoles també podem ajudar a 
fer créixer la consciència de com prevenir-la i de-
tectar-la.

Tenim la ferma convicció que els esforços que fem 
dia rere dia donen el seu fruit i permeten als edu-
cadors fer la seva tasca amb il·lusió; als alumnes, 
gaudir de l’aprenentatge i a les famílies, la tranquil-
litat que els seus fills estan protegits.

 http://www.fbernadet.org/
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XARXA

Els  
serveis  
en xarxa
de Jesuïtes Educació

La Xarxa d’escoles de Jesuïtes  
Educació estan immerses en un projecte  
de canvi educatiu molt profund. Aquesta 
transformació que incideix directament  
en la millora del procés d’ensenyament  
i aprenentatge dels nostres alumnes,  
no es pot entendre sense un canvi estratègic  
en el model de gestió de les escoles.  
L’Horitzó 2020 ha fet necessari el replantejament  
i reorganització dels processos, sistemes  
i els rols de les persones dels Equips de Gestió  
de les escoles, creant el que anomenem  
els Serveis en Xarxa. 

ECOFIN
S’ocupa de 
l’Economia i Finances.

Recursos  
Humans

S’ocupa de  
l’incorporació  

i desenvolupament  
de Persones.

02

03

01

MIO
S’ocupa del  

manteniment  
i les obres.

NAME

SURNAME

Graphic Designer

Sed ut perspiciatis unde omnis iste 

natus error sit v
oluptatem 

accusantium doloremque 

laudantium, to
tam rem aperiam, 

eaque ipsa quae ab illo
 inventore 

verita
tis et quasi architecto beatae 

vitae dicta sunt explicabo. 

Photoshop

Illu
strator

InDesign

HTML

SKILLS

ONLINE INFO

/namelastname/

namelastname

CONTACT

LANGUAGES

SomeWhere 5

+987 545 221

www.fre
epik.com

email@
email.com

Address

Phone

Email
Website

English

German

Spanish

EDUCATION
1997-2001

HIGHT SCHOOL

Lorem ipsum dolor sit a
met, c

onsectetur adipiscing elit, s
ed do 

eiusmod tempor in
cididunt ut la

bore et dolore magna aliqua. 

2001-2004

FREEPIK UNIVERSITY

Lorem ipsum dolor sit a
met, c

onsectetur adipiscing elit, s
ed do 

eiusmod tempor in
cididunt ut la

bore et dolore magna aliqua. 

2006-2008

Lorem ipsum dolor sit a
met, c

onsectetur adipiscing elit, s
ed do 

eiusmod tempor in
cididunt ut la

bore et dolore magna aliqua. 

MASTER’S DEGREE STUDIES

WORK EXPERIENCE

2005

2009

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

Lorem ipsum dolor sit a
met, c

onsectetur adipiscing 

elit,  
incididunt ut la

bore et dolore magna aliqua. 

2009

2014

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

Lorem ipsum dolor sit a
met, c

onsectetur adipiscing 

elit,  
incididunt ut la

bore et dolore magna aliqua. 

2014

NOW

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

Lorem ipsum dolor sit a
met, c

onsectetur adipiscing 

elit,  
incididunt ut la

bore et dolore magna aliqua. 

HOBBIES

Cycling, Skiinh, Fashion, Karaoke, Cooking, Reading

Barbara Paris
Cap de Desenvolupament de RRHH

XARXA
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XARXA

Aquests serveis s’han anat formant progressiva-
ment els darrers anys  i  de manera eficient  i co-
ordinada amb els equips de les escoles, raciona-
litzen la feina, aprofiten sinèrgies i donen diferents 
serveis, al conjunt d’escoles de la Xarxa.  Som 
conscients que  una escola aïllada no pot  acon-
seguir els reptes del present

Els professionals de Serveis en Xarxa, el com-
posen educadors  al servei de la missió educativa 
que des de la rereguarda, treballen per tal de que  
l’escoles   funcionin eficientment i els mestres i 
professors puguin centrar-se en la seva tasca do-
cent. Els Serveis en Xarxa cobreixen diferents àm-
bits necessaris per a la marxa de les escoles. ECO-
FIN,  s’ocupa de  l’Economia i Finances; RECURSOS 

HUMANS, de la incorporació i desenvolupament 
de Persones;  MIO del Manteniment i  les Obres; 
COMPRES, facilita la gestió;  SIC,  s’encarrega del 
Serveis d’ Informació i Comunicació; MARKETING 
i COMUNICACIÓ, de la captació, difusió i fidelitza-
ció;   i l’últim Servei a incorporar-se ha estat el SAX,  
Secretària Acadèmica en Xarxa.   

Les persones que treballen a Serveis en Xarxa, 
són professionals  amb una clara vocació de ser-
vei, experimentats i competents en cadascú dels 
diferents àmbits. Són equips compromesos amb 
passió per la seva   feina, però a la vegada  amb 
un  alt coneixement del projecte educatiu  i estima  
per l’educació.  Entenem que no pot anar dissoci-
at i el servei que fan a la missió educativa, dona 
sentit a la seva feina.  Treballen  en comunicació 
i cooperació constant i directe amb les escoles, 
fent equip i  en xarxa, atenent les seves necessitats  
i optimitzant-les amb esperit de millora contínua. 
L’Objectiu final és que tots, tant docents com 
Equips de Gestió, hem d’estar al servei del nou 
model pedagògic per aconseguir  el  gran canvi 
educatiu que ens proposem.

04

05
06

06

Compres
Facilita la gestió.

Marketing  
i comunicació
S’encarrega de la captació, 
difusió i fidelització.

SAX
Secretària  
Acadèmica  
en Xarxa.

SIC
S’encarrega  
del Serveis 

d’informació i 
Comunicació.

SALE
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23 2017Març

V Llenties  
Solidàries
En benefici de la  
Fundació Carles Blanch

LLENTIES Solidàries
Sant Ignasi
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Mira com vinc per la nit
del meu poble, del món, sense cants
ni ja somnis, ben buides les mans:

et porto sols el meu gran crit.

Infant que dorms, no l’has sentit?
Desperta amb mi, guia’m la por
d’uns ulls de cec dintre la nit.

Salvador Espriu

Bon Nadal



Carrasco i Formiguera, 32 • 08017 Barcelona 

 93.602.30.49 / 93.602.30.39  
 info.santignasi@fje.edu

www.santignasi.fje.edu

CURS  2017-2018  

Inscriu-t’hi!

  Dissabte 21 de gener  
de 10:00 a 13:30 h

    Infantil - Nou Model Pedagògic (MOPI) DE P2
A P5

  Dissabte 11 de febrer  
de 10:00 a 13:30 h

    Infantil - Nou Model Pedagògic (MOPI) DE P2
A P5

    Primària 
     Nova Etapa Intermèdia (NEI)
    ESO • Batxillerat ARTS, CIÈNCIES I TECNOLOGIA,  

HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

  Dissabte 1  d’abril  
de 10:00 a 13:30 h

    ESO • Batxillerat ARTS, CIÈNCIES I TECNOLOGIA,  
HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

SESSIONS INFORMATIVES a les 19:00 h
Dimarts, 17 de gener / Dijous, 9 de març 

 

PORTES OBERTES

Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi és un centre concertat per la Generalitat  
de Catalunya en els ensenyaments de: Infantil, Primària i ESO.

Parvulari adscrit

Parvulari
CARLES RIBA

creatius multilingües

ciutadans
del món

competents

projecte  
vital  
sòlid

acompanyats

Ens  
preparem  
per a la vida

NOVES  
PLACES

a P2


