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L’ acció social, 
motor de l’escola

Reflexió de l’escola
Antoni Parellada
Director general 

Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi

Una de les columnes del projecte educatiu de les es-
coles jesuïtes és cercar que els joves, que acabaran 
sortint-ne, hagin tingut totes les oportunitats i experi-
ències d’aprenentatge necessàries per poder arribar 
en totes les seves dimensions com a persona a la mi-
llor versió d’ells mateixos, el que en el llenguatge de la 
pedagogia i l’espiritualitat ignasiana acostumem a dir 
el seu Magis. Ara bé, per a què cerquem aquest crei-
xement integral de la persona? Per tal d’assegurar el 
seu èxit com a ciutadà del món que li tocarà viure? 
Doncs òbviament segur que sí; una educació que no 
persegueixi la felicitat de l’individu i potenciï les seves 
possibilitats d’èxit seria molt poc interessant, però si 
només passa això, aquest no serà el projecte educatiu, 
ni el sentit d’una escola de la Companyia de Jesús.

Estem convençuts que les nostres escoles són llocs de Bona Notí-
cia i n’han de sortir agents de Bona Notícia per a un món que la ne-
cessita com l’aire que respira. És a dir gent que des de l’agraïment 
d’estar construint una vida plena sentint l’impuls de posar les seves 
possibilitats i carismes al servei de transformar les condicions que 
afecten la vida de moltes persones que pateixen la marginació, la 
pobresa, la guerra i la malaltia. Aquesta és la que anomenem una 
mirada ignasiana al món. És la mirada de Déu pels seus fills, que es 
compadeix de la seva feblesa i sent l’impuls intern de comprome-
tre’s per cercar els camins de solució. És un compromís vital, que 



L’ acció social, 
motor de l’escola

Reflexió  
de l’AMPA
Daniel Bargalló

Membre de la Junta de l’AMPA 
Exalumne 

Director d’estratègia de Broadcaster

En poques paraules l’acció social és 
aquella que està inspirada en valors 
i destinada als altres. No és un fet 
innovador, però sí que ha augmentat 
la seva importància a partir de la cri-
si financera del 2007. 

Importància per a les persones i les empre-
ses que, arran d’aquesta crisi, han vist com 
la seva capacitat de generar confiança, relle-
vància i diferenciació s’ha situat en mínims. 

I aquests tres factors són fonamentals per a 
la supervivència empresarial. Per generar di-
ferenciació, aportar valor als ciutadans i re-
cuperar la confiança, les empreses han ori-
entat les seves estratègies a transmetre els 
valors i les creences que inspiren la seva 
activitat.

Però ara va de debò. Ja no hi ha marge per 
a accions de maquillatge. Per això, creiem 
que les empreses o són socials o deixaran 
d’existir. Ser empreses socials implica inspi-
rar la seva activitat en allò en el que creuen, 
en definitiva, en els valors que volen projectar 
cap a la societat. I en aquesta transformació, 
les persones que hi treballen tenen un paper 
fonamental, perquè són elles els primers am-
baixadors d’aquests valors. 

Si aquesta és la tendència actual, l’educació 
en valors impulsada per la Companyia de Je-
sús en totes les seves escoles és fonamental 
per al futur dels nostres fills i filles. Les ex-
periències que ara estan vivint en primera 
persona són les que després aplicaran per 
transformar els models empresarials i, en 
definitiva, per millorar la societat.

forma part del sentit de la pròpia vida, no és un acte 
de generositat puntual, ben lloable per altra banda, 
és la manera de veure i sentir la pertinença respon-
sable a aquest món i de tenir ganes de provocar que 
sigui millor com a part de la meva pròpia felicitat.

És en aquest context en què adquireixen un paper 
rellevant totes aquelles accions educatives que 
poden provocar l’experiència i els sentiments que 
estem comentant. I, l’Acció Social que forma part 
del currículum educatiu dels nostres joves de 1r 
de Batxillerat és un dels moments més intensos 
d’aquesta part de la proposta educativa que ofe-
rim. És la possibilitat d’oferir als nostres joves el 
coneixement i l’anàlisi de realitats que es troben 
en el seu món i que necessiten transformació i 
transformadors. Per descomptat, que es tracta 
d’un tast, però el que desitgem i cerquem és que 
pensin en tot el que estan fent, ho passin pels seus 
sentiments i es preguntin si, des de l’agraïment de 
tot el que han rebut, se senten commoguts a im-
plicar-s’hi i si això va formant part de tot allò que 
acabarà conformant el sentit o projecte de la prò-
pia manera d’entendre i actuar en la vida.

En aquesta tasca educativa cada cop es manifes-
ta com a més rellevant el treball conjunt i en xar-
xa de les entitats educatives de la Companyia de 
Jesús i les seves entitats anomenades del sector 
social, totes aquelles que tenen un treball directe 
amb realitats de feblesa, pobresa i patiment, de la 
nostra societat. Aquestes entitats faciliten que els 
nostres joves puguin sortir del seu món petit de 
les aules i passadissos de l’escola i puguin tenir un 
contacte directe amb la realitat i un testimoni en 
viu de totes aquelles persones que, amb convenci-
ment, dediquen part de la seves possibilitats a fer 
que els altres també puguin créixer i assolir el seu 
propi èxit vital. Un exemple molt clar a casa nostra 
és la simbiosi que existeix entre el Sant Ignasi i el 
Centre Sant Jaume que ara acaba de complir els 
seus 20 anys. El nostre projecte educatiu inclou el 
Sant Jaume com una de les mediacions més im-
portants, no pas l’única, per descomptat, que tenim 
per provocar aquesta mirada al món que desitgem 
dels nostres joves i, alhora, el creixement del Sant 
Jaume significa l’enriquiment i el creixement del 
nostre projecte educatiu com a escola, és a dir es 
donen sentit mútuament.
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Entrevista
Daniel Villanueva, SJ 

Director General de Entreculturas

¿Por qué crees que una ciudadanía 
global sensibilizada es fundamental 
para cambiar estructuras injustas? 

Ya hace tiempo que las organizaciones de 
Cooperación entendimos que no es posible 
afrontar el cambio social sin un cambio per-
sonal y de estructuras. Son ya muchos años 
en los que los proyectos de cooperación in-
ternacional son sólo una de las herramientas 
que utilizamos, y no necesariamente la más 
importante. Quizá es la que más presupues-
to lleva y la que tiene impacto más visible, 
pero nadie duda que para tener impacto sis-
témico y sostenible no sólo basta con apoyos 
financieros y técnicos a procesos de desa-
rrollo en el sur global, sino que necesitamos 
ir cambiando las actitudes, los marcos de 
comprensión y los estilos de vida en nuestras 
sociedades incluyendo la participación de 
todos y todas en el cambio. Por eso para En-
treculturas la ciudadanía es la clave funda-
mental de nuestra propuesta de trabajo para 
los centros educativos. Estamos convenci-
dos que sólo si acompañamos a la juventud 

en su proceso de diálogo con la realidad y 
con el mundo, fomentando una cultura de 
solidaridad, desde el respeto y la igualdad, la 
capacidad de análisis crítico, sentido de 
co-responsabilidad con la realidad mundial, 
apertura a la diversidad e interculturalidad, y 
cultivo de las habilidades para el cuidado de 
las personas y del planeta… estamos sem-
brando las semillas del cambio social que 
soñamos. Sólo en la medida que fomenta-
mos la construcción de una nueva ciudadanía 
que se hace cargo de su responsabilidad so-
cial, podremos ir abordando los retos que nos 
vamos a ir encontrando como sociedad.

¿Cómo podemos seguir trabajando 
para que el sector social y el 
educativo vayan encontrando cada 
vez más caminos comunes? 

Las misiones del sector social y educativo están 
íntimamente ligadas en la Compañía de Jesús. 
Por un lado, hemos entendido desde el comien-
zo la importancia de la educación como herra-
mienta o como estrategia para la transforma-
ción social y, en la mayoría de nuestros trabajos 
del sector social, el vector de educación es la 
clave de nuestra teoría de cambio. Por otro lado, 
más allá de la competencia académica, no exis-
te colegio de la Compañía de Jesús que no tra-
baje las dimensiones de consciencia, compasión 
y compromiso. Nuestra dimensión de fe y de 
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sentido nos permite entender que Dios tiene un sueño 
de fraternidad y de justicia para la humanidad que es 
muy diferente de la realidad que conocemos y ante el 
que es imposible quedar indiferente. En el proyecto 
educativo de los jesuitas hay una intrínseca necesidad 
de incorporar la realidad del mundo, su análisis y el 
imperativo del compromiso con dicha realidad en la 
que se va a desarrollar mi vida. El mismo sentido de 
dignidad sobre el que fomentamos la construcción 
personal del sujeto, es el que nos lleva a la defensa y 
compromiso por la dignidad de todos.  

Por eso no es difícil pensar en caminos cada vez 
más comunes entre nuestros sectores educativo y 
social. Nuestros centros educativos necesitan de 
aterrizajes y conexiones con una realidad social 
cada vez más invisibilizada, donde sin embargo la 
desigualdad crece y se hace omnipresente. Tanto a 
nivel de contenidos como de experiencia y compro-
miso es imprescindible que nuestros proyectos edu-
cativos transversalicen esta dimensión social que 
es global pero también local. Me atrevo a decir in-
cluso que las aulas de nuestros centros educativos 
son cada vez más espacios de intervención social 
donde el expertise de las obras sociales en integra-
ción, diversidad, interculturalidad y construcción de 
paz– por nombrar algunos –son cada vez más apre-
ciados. Por otro lado, nuestras obras sociales cada 
vez más necesitan el apoyo de la ciudadanía, el so-
porte de nuestros expertos en educación, y la po-
tencialidad de los recursos, espacios y contextos 
sociales de normalización que existen en nuestros 
centros educativos. Con estas potencialidades estoy 
convencido que sólo nuestra creatividad y nuestra 

capacidad de liderazgo del cambio son los límites 
de las propuestas de trabajo educativo y social que 
podremos ir diseñando en los próximos años.

¿Qué valor tiene para la empresa  
y la sociedad? 

En el trabajo de Entreculturas en estos últimos años 
ha sido fundamental nuestra relación con el mundo 
de la empresa privada. En nuestro contexto globali-
zado sería una ingenuidad negar el importante papel 
que empresas y corporaciones están teniendo en la 
definición de la matriz social. Creemos que es en 
esta complementariedad de la empresa con el ám-
bito público y la sociedad civil sobre la que se están 
construyendo las sociedades del futuro. Por eso es 
fundamental que el empresario sea consciente de 
su responsabilidad y que la actividad empresarial 
se diseñe y despliegue en armonía y complementa-
riedad con el resto de actores sociales. Por eso, En-
treculturas trabaja con multitud de empresas de los 
entornos donde operamos para fomentar estrate-
gias maduras de responsabilidad social así como 
sensibilizar y concienciar al mundo empresarial de 
su importante papel más allá del desarrollo econó-
mico. Es interesante reconocer que en muchos ca-
sos, cuando el empresario es antiguo alumno de la 
Compañía de Jesús, existe una conexión y sensibi-
lidad ya cultivada que dispara exponencialmente las 
posibilidades de trabajo conjunto por un proyecto 
de sociedad que está latente en el corazón de todos 
los que hemos estudiado con los jesuitas.   



 

La 
dimensió 
social  
de l’escola des de l’AMPA

L’AMPA té com una de les  
seves principals missions 
ajudar a desenvolupar l’ideari  
de l’escola tant en les seves 
vessants pedagògiques, 
pastorals com socials. 

Mariona Roger  
Junta Directiva de l’AMPA  
Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi
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si i com a tal ens sentim part de la seva identitat 
i, per tant, del seu creixement i desenvolupament. 
La implicació de l’escola envers el CSJ i també de 
l’AMPA, és ben clara i visible, però també d’altres: 
Salut Alta, Bolívia-Arajuruana, Arrels... i intentem 
donar suport a tots aquests projectes ja sigui amb 
accions concretes com amb les aportacions habi-
tuals de l’AMPA.

Més enllà d’aquestes accions conjuntes amb l’es-
cola,  l’AMPA té en si mateixa un caire eminent-
ment social. La festa de Nadal és 100% solidària,  
i també part d’altres beneficis de l’AMPA es des-
tinen a entitats socials a través d’aquest consell 
social.  A més, comptem amb una Comissió Soci-

L’AMPA des de la Junta,  
la Comissió Social i tots  
els delegats i comissions  
que de forma voluntària 
participen en les nostres 
actuacions tenim molt  
clara la nostra raó de ser,  
la dimensió social de l’AMPA  
va més enllà d’aportacions 
merament econòmiques; ens 
sentim part d’aquesta missió.

En aquest sentit, la nostra tasca es desenvolupa 
de diferents maneres, una d’elles és participant del 
Consell Social, òrgan format per la direcció de l’es-
cola, l’AMPA, Antics alumnes, professorat i alum-
nes, i que determina la destinació dels projectes 
socials que es gesten dins l’escola. Exemple d’això 
és la nostra col·laboració fonamentalment amb el 
centre Sant Jaume (CSJ) que, tal com s’ha difós 
darrerament  amb motiu del seu 20è aniversari, té 
el seu origen en el centenari de l’escola Sant Igna-

al,  que té el rol de desenvolupar accions encara 
més concretes: cada any prepara un taller de vo-
luntariat, s’encarrega de canalitzar les ofertes de 
voluntaris amb els centres sol·licitants, organitza 
la festa de Sant Ponç a la primavera, i aquest any 
iniciarà petits grups de voluntariat familiar a partir 
del segon trimestre, per promoure la inquietud de 
moltes famílies de fer accions solidàries concretes 
amb els fills, tal com els alumnes d’ESO i batxille-
rat realitzaran més endavant des de l’escola.
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Aquesta campanya és un moment molt especial en 
la preparació del Nadal en la nostra etapa. És per això 
que la seva presentació és a l’Àgora, l’espai de diàleg, 
en el qual podem parlar i explicar les coses que ens 
són d’important rellevància. 

Per la seva presentació fem la següent explicació als 
nostres infants: ”Hi ha persones que en 
un moment donat necessiten ajuda” . 
Així en aquests moments molt a prop 
nostre hi ha un grup de nens com nosal-
tres  que són del centre Sant Jaume i 
que ara necessiten de nosaltres i que cal 
que compartim una sèrie de productes.

Els proposem que amb els pares prepa-
rin una bossa amb menjar i productes de neteja de 
casa i els portin a l’escola. Nosaltres farem arribar 
aquests productes a aquests nens i a les seves fa-
mílies que ara ho necessiten.

Tot seguit presentem un vídeo de la campanya i des-
taquem el fet  que el món és més feliç si tots ens 
ajudem i col·laborem els uns amb els altres.

Finalment, i per concloure, recordem  el lema d’aquest 
curs: “Sobretot, gràcies”. Desitjant que el Nadal sigui 
un temps d’alegria per a tothom.

Des de l’etapa d’educació 
infantil en el temps d’Advent 
realitzem la ja tradicional 
campanya de Nadal per 
col·laborar amb l’entitat del 
Centre Sant Jaume. 

Montse Fonoll
Cap de Formació Humana  
i Pastoral d’Educació Infantil

INFANTIL

La campanya  
de Nadal 
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PRIMÀRIA

L’atenció  
a la diversitat  
i el Departament d’Orientació 
Psicopedagògica (DOP)
Noemí Duran 
Departament Orientació Psicopedagògica
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Un dels reptes més importants que ha de fer front l’escola d’avui és 
atendre la diversitat de característiques, capacitats, interessos i 
necessitats, que presenten els seus alumnes.

L’atenció a la diversitat requereix un model d’in-
clusió que consideri la diferència com un factor 
enriquidor de la nostra societat. L’alumnat és 
divers i, per tant, l’escola ha d’establir un procés 
d’ensenyament-aprenentatge personalitzat.

A l’Escola Jesuïtes Sarrià donem resposta a la 
diversitat basant-nos en el Projecte Educatiu 
del Centre, que inclou els principis  pedagògics 
i organitzatius, així com els trets d’identitat i els 
valors del centre.

El DOP és l’equip de psicòlegs i psicopedagogs 
de l’escola que té com a objectiu principal aten-
dre la diversitat de l’alumnat, col·laborant amb 
pares, professors i la direcció del centre. El DOP 

està integrat en l’equip d’educadors, és present a 
l’aula compartint estratègies i línies de treball, i 
contribuint al desenvolupament integral de l’alum-
ne/a.

Tot l’equip de professionals de Jesuïtes Sarrià se-
guirem treballant en el marc de l’Horitzó 2020 per 
caminar cap a una Escola Inclusiva i transmetre a 
la comunitat educativa que “la diversitat és la nor-
malitat”, ja que el món és divers i és aquesta ri-
quesa, l’oportunitat per aconseguir l’èxit educatiu.

La diversitat  
és la normalitat
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NEI

La volta  
al món  
en 80 imatges 
El nostre model pedagògic opta per la integració 
de les diferents assignatures en projectes 
globalitzadors basats en qüestions i problemes 
reals i significatius. Aquests projectes garanteixen 
la transversalitat i la connexió de coneixements i 
àrees curriculars, i la incorporació de competències 
i activitats connectades a totes les intel·ligències. 
La pedagogia per projectes és una metodologia 
basada en l’aprenentatge per descobriment guiat 
que conté fases d’investigació, de formulació 
d’hipòtesis, de cerca i sistematització  
de la informació, de definició   
i construcció d’un producte final  
i de la seva presentació. 

El repte
Sou un equip de fotògrafs i  
reporters amb molt de renom i us han 
encarregat fer les fotografies i escrits 
per a una exposició que s’anomenarà 
La volta al món en 80 imatges per 
donar a conèixer la diversitat cultural 
del nostre planeta Terra.

Les metes de comprensió 
Els alumnes han de comprendre que:

   A través de la lectura podem imaginar viatges, 
personatges, aventures...i conèixer i compren-
dre el nostre entorn.

   Els elements textuals i paratextuals ajuden a fer 
una primera aproximació a la comprensió del 
llibre.

   El diari de viatge (crònica de viatge) és una eina 
per plasmar emocions i vivències al llarg del 
viatge i reviure-les més endavant quan el llegim.

   Hi ha diferents cultures amb els seus trets dife-
rencials (llengua, monuments, gastronomia i 
esports), que totes les cultures mereixen respec-
te i que la nostra no és el centre del món.

   La terra es pot representar amb diferents eines 
(planisferi, mapes, Google Earth, 3D).

   La necessitat de l’existència dels punts cardinals 
per orientar-se.

Equip d’educadors de la NEI
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Competències 
  Competència comunicativa 

Català i Castellà / Comprensió lectora / Expressió 
escrita / Comunicació oral

  Anglès 
Expressió escrita 

  Competència aprendre a aprendre 
Habilitats per al treball cooperatiu / Domini de 
tècniques per a l’obtenció, selecció, estructuració i 
presentació de les informacions

  Competència d’autonomia  
i iniciativa personal 
Autoconeixement i iniciativa / Habilitats en les 
relacions socials

Continguts
  Ciències socials 

Els punts cardinals, Continents i oceans, Meridians 
i paral·lels

  Llengua catalana, castellana i literatura 
Comprensió lectora, Expressió oral, Expressió 
escrita, dimensió literària

  Llengua anglesa 
Vocabulari específic, Expressió escrita, 
Funcionament de la llengua: to be, have got 

  Educació visual i plàstica 
L’exposició com a finalitat de comunicació, 
retolació i estètica

  Tutoria 
Respecte a la diversitat cultural que trobem en el 
món /  Valors: compromís, fidelitat, amistat, 
importància dels diners a la nostra vida.

El treball per projectes fomenta 
l’aprenentatge cooperatiu, els 
alumnes s’organitzen en equips 
que treballen de forma 
coordinada per aprendre 
cooperativament. 

Els rols en el desenvolupament  
dels projectes a la NEI: 

   Secretari 
Pren nota del treball realitzat i dels acords 
presos.

   Portaveu  
Interlocutor amb l’equip de tutors. En presenta 
les conclusions.

   Mediador 
Modera les discussions i facilita la presa 
d’acords. 

    Coordinador 
Gestiona el temps, el material i les tasques 
assignades. 

La distribució de les tasques a partir de 
diferents rols assegura la responsabilitat 
individual de cada alumne i la 
interdependència positiva entre tots els 
membres, produeix un efecte multiplicador 
de coneixement, impacta en la manera de 
pensar i d’aprendre i propicia la construcció 
de persones conscients, competents, 
compassives, compromeses i creatives.

GALERIA DE FOTOS
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Amb l’objectiu que els delegats i 
delegades puguin exercir el càrrec 
encomanat i representar els seus 
companys de la millor manera 
possible, els dies 19  i 20 d’octubre 
(el primer grup) i els dies 26 i 27 (el 
segon grup)  de 8:30h a 13:30h  han 
participat en una formació dirigida 
als delegats de totes les seccions 
de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO. Dues 
professionals de la Fundació 
Adhara, especialistes en educació 
en el lleure i participació, han 
impartit aquesta formació.

 ESO

Formació  
de delegats
de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO 

Núria Rodríguez
Cap de Formació Humana i Pastoral 3r d’ESO, 4t d’ESO i Batxillerat 
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Aquestes sessions  volen sensibilitzar els delegats i delegades de la importància de la seva tasca i oferir-
los eines per ajudar-los a donar el millor d’ells mateixos. La democràcia participativa es pot començar 
a exercir de ben petits i l’escola per als alumnes esdevé el seu entorn més proper, en el qual poder ad-
quirir responsabilitats d’aquestes característiques.

Aquesta formació és, doncs, una aposta que fem per fomentar la participació dels alumnes en la vida 
escolar i, per tant, una llavor per formar ciutadans actius i compromesos amb la millora del món en què 
vivim.

LA FORMACIÓ S’ESTRUCTURA EN QUATRE BLOCS:

1 2 3 4
Quin és el perfil  

del delegat?
Virtuts, qualitats,  
drets i deures…

Democràcia  
a l’escola 

Treballant el  
paral·lelisme entre el 
polític i el delegat per  

tal que entenguin que a 
petita escala ells ho són, 

han estat elegits, 
representen els seus 

companys…

Reunions
Saber expressar-se, 

escoltar l’altre,  
tècniques de  

parlar en públic…

La resolució  
de conflictes

Ells i elles no són els 
mediadors de l’escola, 
però sí que es poden 

trobar en situacions que 
requereixin certs 

coneixements o habilitats 
en aquest sentit.

GALERIA DE FOTOS
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  Coneixeu el  
projecte d’empresa
                                                                    de 1r de Batxillerat?

Cada any, dins el marc de l’assignatura d’Economia de l’Empresa, a 1r de Batxillerat  
es dedica una hora setmanal a realitzar el projecte d’empresa.  
I, en què consisteix? Quin paper hi té el professor?  
I els alumnes?

L’emprenedoria  
i la gestió de l’èxit  
i del fracàs

El projecte d’empresa tracta d’apropar l’alumnat a la 
realitat des de la perspectiva de l’emprenedoria i tot el 
que aquesta implica. La competència en emprenedoria 
involucra les capacitats relacionades amb el lideratge, 
l’assumpció de les responsabilitats inherent a la gestió 
i, per tant, l’acceptació del fracàs. És imprescindible no 
oblidar que el fracàs també forma part del projecte i de 
l’aprenentatge. Tots els projectes en algun moment han 
trobat dificultats, per exemple en l’obtenció de la matè-
ria primera o en els costos, de vegades massa elevats 
per introduir el producte al mercat. Alguns d’aquests 
problemes se solucionen, però d’altres no i el projecte 
no sempre es pot efectuar. Dins l’assignatura es valora 
molt positivament la conscienciació de tot allò que no 
ha anat bé, ja que  és un aprenentatge i, de ben segur, 
no es tornaran a repetir els mateixos errors. La compe-
tència en emprenedoria es relaciona amb la resta de 
competències específiques de la matèria i d’altres ge-

nerals del batxillerat (recerca, habilitats personals i in-
terpersonals, iniciativa aplicada a la gestió empresarial 
i concretament a un petit projecte empresarial). Refle-
xionem sobre la figura de l’empresari en el sentit que 
per assolir l’èxit empresarial no n’hi ha prou amb la re-
unió dels recursos necessaris, sinó que cal un altre fac-
tor, que és la iniciativa emprenedora. La presa de deci-
sions i, especialment, el disseny del projecte 
empresarial constitueixen un espai de desenvolupa-
ment de la pròpia personalitat i imprimeix un segell 
propi a una activitat productiva que pot arribar a ser 
l’espai del mateix creixement professional. L’emprene-
doria suposa el desenvolupament de tot un seguit de 
capacitats: des de l’autonomia i la seguretat en si ma-
teix fins a la creativitat i la reflexió aplicades a la creació 
i defensa d’una activitat que, encara que senzilla, pot 
ser l’embrió d’altres projectes en el futur.

Les  
vendes i el  

màrqueting

Quina paper  
hi tenen els alumnes  

i el professor?

Agnès Pesarrodona
Professora  d’economia-empresa, socials i llengües estrangeres 
Cap de convivencia 1r i 2n d’ESO
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Concursos
Cada curs, els alumnes presenten els seus projectes a dos concursos:

La participació en concursos esdevé una font de motivació per als 
alumnes. Cap al mes de març es presenten tots els projectes als 
concursos. Els projectes seleccionats van a una fira en la qual 
exposaran els seus productes i en el cas concret de Junior 
Achievement a Barcelona podran vendre els seus productes al 
Pedralbes Center. Posteriorment, els alumnes han de fer 
presentacions dels seus projectes en auditoris, davant el públic 
convidat. I finalment els alumnes reben el resultat dels seus 
esforços que en alguns casos es converteixen en premis.

empresaBATXILLERAT

  Coneixeu el  
projecte d’empresa
                                                                    de 1r de Batxillerat?

El prototip i  
la producció

Pla Impuls  
Centre Sant Jaume
A finals del darrer curs, es va realitzar el Pla Impuls Centre Sant Jaume. 
Els  alumnes van rebre la visita de representants del Centre Sant Jaume i 
els van explicar quin era el seu funcionament, a què es dedicaven i d’on 
obtenien recursos. A més a més, amb anterioritat alguns alumnes 
havien visitat el Centre Sant Jaume, per obtenir una visió més real i 
poder-ho transmetre als companys.  Amb tota la informació a les mans i 
amb l’experiència obtinguda al primer projecte d’empresa, els alumnes 
en petits equips van realitzar informes per col·laborar a impulsar el 
Centre Sant Jaume. Tots aquests informes es van fer arribar al Centre 
Sant Jaume per estudiar-ne les idees i possibles aplicacions de futur, 
amb la finalitat d’obtenir noves idees, gràcies a la creativitat dels 
alumnes.El Pla d’Empresa és una activitat que aplica “l’Aprendre Fent” i 
és d’aplicació en molts àmbits, no només l’empresarial, sinó també en el 
social i en tots aquells que se’n pugui treure profit.

Les finances  
i l’administració

Les  
vendes i el  

màrqueting

La idea

ELS PREMIS

Quina paper  
hi tenen els alumnes  

i el professor?

VÍDEO

projecte  
d’empresa



FORMACIÓ PROFESSIONAL

Lluís Grifé
Professor del CFGS d’Il·luminació, 
captació i tractament d’imatge

Ricard Dastis
Cap de Formació Humana i Pastoral 
d’Estudis Professionals

Un projecte que pretén educar, sensibilitzar  
i divulgar una realitat sovint desconeguda.
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FORMACIÓ PROFESSIONAL INVISIBLES és un projecte educatiu 
d’innovació i transformació social per 
sensibilitzar la ciutadania sobre la pitjor crisi 
humanitària des de la 2a Guerra Mundial.

Invisibles.cat sorgeix al 2015 davant la 
passivitat de la Unió Europea per gestionar la 
crisi humanitària de les persones refugiades.

Enfront d’aquesta vulneració dels Drets Humans fonamen-
tals cal una resposta ciutadana per tal de promoure i sen-
sibilitzar la societat sobre el que està passant i seguirà pas-
sant. Les migracions són un dels reptes de futur que hem 
d’afrontar, ja que cada vegada n’hi haurà més en un món 
amb escalfament global, amb augment de les desigualtats 
socials i dels conflictes bèl·lics i geopolítics, entre d’altres.

Persones refugiades, asilades, expatriades, deportades o 
immigrades, i especialistes que treballen per afavorir la seva 
arribada així com la integració en la societat catalana, ex-
pliquen les seves experiències des de Barcelona.

Emprant un format transmèdia, Invisibles.cat va creixent en 
diferents plataformes per tal d’arribar a tipologies diverses 
d’audiències, públics i usuaris, per donar a conèixer les per-
sones, les causes i les conseqüències dels fluxos migratoris. 

Les narracions documentals interactives plantegen situa-
cions de participació i col·laboració ciutadana, aportant no-
ves estratègies d’empoderament social.

La diversitat de persones que protagonitzen les càpsules 
representa el mosaic de cultures que conviuen a la ciutat, 
educant i sensibilitzant en les diferències i semblances que 
compartim.

L’escola ha col·laborat en el projecte amb els estudiants 
de 1r curs del Cicle Formatiu de Grau Superior de Rea-
lització liderat pel professor Lluis Guifré. Cada grup, de 
5-6 estudiants, ha elaborat un reportatge sobre l’itinera-
ri d’una persona migrant fins a arribar a Catalunya.  

L’experiència va tenir tres moments centrals: la prepa-
ració, amb una conversa i testimoni del responsable del 
projecte Invisibles (motivacions, reptes i posicionaments 
eticopersonals);  l’experiència amb l’encontre amb la 
persona refugiada i la reflexió sobre l’experiència viscu-
da. Ha estat un projecte d’aprenentatge acadèmic i una 
experiència per a la seva formació personal. 

www.invisibles.cat

GALERIA DE FOTOS
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PASTORAL

Línies de Força 
per a una escola evangelitzadora 

Sobretot, gràcies.  
Més en les obres que en les paraules.

El veritable amor neix d’un gràcies sincer, profund: “coneixement intern de tant bé 
rebut, per a que jo reconegui...”. Per arribar a la Font d’on tot proveeix, l’agraïment 
passa per les persones, per molts altres dels que rebem tant i als qui hem d’agrair. 
Així neix una dinàmica contínua entre agrair, les persones i el compromís, així com el 

batec d’un cor.

L’equip de Línies de Força està format per un 
equip de treball pastoral per a les escoles de 
la xarxa EDUCSI dels Jesuïtes a Espanya. 
Per setè any, fruit de la renovada acció pas-
toral de la Companyia de Jesús, s’inicià 
sota l’impuls de la Subcomissió de Pasto-
ral Juvenil i Col·legial les anomenades Lí-
nies de Força per a una escola evangelit-
zadora.

Aquesta iniciativa està emmarcada dins 
d’un projecte pastoral que s’està desenvolu-

pant a les escoles de la xarxa EDUCSI, dins 
del procés de creació de la nova Província d’Es-

panya de la Companyia de Jesús.

Això és possible gràcies a la col·laboració de mol-
tes persones que posen la seva il·lusió i temps per a 
compartir la seva creativitat pastoral en benefici dels 

nenes, nens i joves de les escoles. A Jesuïtes Sarrià, 
a més, tenim el privilegi de comptar amb una d’aques-
tes persones, la nostra Cap de Formació Humana i 
Pastoral a Infantil, Montse Fonoll, com a membre 
integrant d’aquesta comissió de Línies de Força. En-
horabona per la tasca!

Descarrega’t els nous  
materials de les Línies de Força

MATERIALS LÍNIES DE FORÇA

Montse Puiggròs 
Directora de Formació Humana i Pastoral
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CENTRE SANT JAUME

Celebrem  
el passat construint el futur

Hi ha celebracions que són una oportunitat per donar les 
gràcies en veu alta. Així ho ha viscut l’equip educatiu del Centre 
Sant Jaume que, amb motiu dels 20 anys, ha pogut retrobar-se 
amb infants i joves vinculats als primers anys de l’entitat. 
“Veus aquells nanos que van començar amb una situació molt 
extrema, i que ara molts d’ells han arribat a ser persones que 
et diuen: ‘Sóc feliç, tinc dona, tinc fills, he sortit del no-res i ara 
he pogut refer la meva vida’. Encara que només fos un cas, 
valdria la pena el Centre Sant Jaume; però en són molts!”. 
Montse Soler va ser responsable de l’entitat en la primera 
etapa. Li brillen els ulls i assegura que no té paraules per dir 
què significa per a ella aquest projecte educatiu. “Ho és tot. 
Tot. És un regal que la vida m’ha donat”.

TEXT

Laura Mor 
Equip de 
comunicació 
del Centre 
Sant Jaume

INFOGRAFIA
Carol 
Ontiveros
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Hi ha moltes  
maneres d’ajudar-nos!!

Aquesta és una història que va de generositat i de com-
promís. En l’editorial de la revista AUna de maig de 1996, 
el jesuïta Francesc Xicoy anunciava una voluntat: “La co-
munitat educativa del Sant Ignasi, amb motiu del cente-
nari, ha volgut reforçar la seva vessant solidària assumint 
la responsabilitat d’un centre per ajudar a l’educació d’uns 
infants d’un barri de Badalona que viuen en situacions 
difícils i amb una gran mancança de recursos”.

L’activitat del Centre Sant Jaume s’inicia concretament 
en un petit local cedit per Càritas al número 67 del carrer 
Tortosa, al barri del Gorg de Badalona, molt a prop de la 
parròquia de Sant Jaume. El centre obert el conformen 
en aquell moment vuit educadors i una desena de volun-
taris que acompanyen vuit infants i joves. Aquest darrer 
2016 el projecte va atendre 421 persones. Una acció que 
lluny de ser puntual i particular ha servit per crear forts 
vincles d’afecte i d’estimació.

Del 16 d’octubre al 9 de novembre, sota el lema ‘Celebrem 
el passat construint futur’, l’entitat ha commemorat 
aquests 20 anys de trajectòria. Una exposició fotogràfica 
va obrir el programa d’actes que va comptar, entre d’altres 
propostes, amb accions educatives per als alumnes de 
Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi: tastets de voluntariat al ma-
teix Centre Sant Jaume, una bicicletada des de Sarrià fins 
a Badalona, un dinar popular, una festa oberta al barri del 
Gorg, un torneig de pàdel a Cornellà de Llobregat i un 
sopar i un concert benèfics.

La celebració ha possibilitat també el retrobament d’antics 
infants i educadors del centre. Els qui van ser presents 
aquell dia, al Consorci Badalona Sud, el recordaran com 
un moment emotiu. Uns i altres van poder expressar com 
el seu relat vital és indestriable del Centre Sant Jaume. 
Presència, acompanyament, complicitat i gratitud són 
alguns dels valors que es van formular en veu alta.

20 ANYS DE BONA FEINA SÓN NOTÍCIA!

GALERIA DE FOTOS
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1995

La comissió organitzadora dels actes commemoratius 
proposta fer-ne un record viu. La figura del pare Carles 
Blanch inspira la creació d'un projecte social que atengui 
els més febles de la societat.

El Col·legi Sant Ignasi celebra 100 anys de 
presència al barri de Sarrià

Tortosa, 67 Badalona

8 atesos

10 voluntaris

42.000 €

89 m2

2 educadors

1 projecte Centre Obert

1996

El 1996, en uns locals cedits per la Parròquia Sant 
Jaume, s’inicia l’activitat socioeducativa del centre obert 
del Centre Sant Jaume, amb una clara vocació de 
promoció de la justícia des de l'àmbit educatiu amb 
infància en situació de risc social.

Neix el Centre Sant Jaume al barri de Gorg de 
Badalona

2002

L'any 2002 s’adquireix i rehabilita un nou espai del mateix 
carrer amb la voluntat de garantir la idoneïtat de la 
intervenció i  poder donar major atenció i cobertura a les 
necessitats dels infants, joves i famílies de la ciutat. 
S'inicia així el nou projecte de la Unitat d'Escolarització 
Compartida: la UEC Gorg.

Trasllat del Centre Sant Jaume

Tortosa, 33 Badalona

255 m2

35 atesos

25 voluntaris

116.000 €

4/5 educadors

2 projectes
Centre Obert
UEC
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El Centre Sant Jaume es va constituir formalment el 1997 com a 
entitat socioeducativa al barri del Gorg, a Badalona. La llavor del 
projecte, però, la trobem  en la celebració del centenari de l’escola a 
Sarrià. Aquesta infografia mostra l’evolució de l’entitat i en projecta el 
seu creixement. L’any 2019 s’ha previst un nou edifici per arribar  
a més persones i oferir un millor servei.
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2016

Els professionals especialitzats garanteixen una tasca 
educativa transversal i sistèmica. L'entitat compta ja amb 
quatre projectes estables. A més a més del centre obert i de la 
UEC Gorg, es treballa en la inserció sociolaboral dels joves 
(Projecte Activa't) i també amb un Suport a l'Acció Educativa. 
Però les necessitats i demandes segueixen creixent. La 
Fundació Carles Blanch aposta per ampliar-ne els locals.

20 anys d'un projecte sòlid

2019

El projecte s'ha forjat de forma conjunta amb l'administració i  
les entitats del territori. Els nous espais seran polivalents o 
modulables segons la necessitat de l'activitat. 
El projecte arquitectònic seguirà els estàndards de les 
tècniques d'edificació sostenibles i ecològiques, amb mínimes 
despeses de manteniment. 

Neix el Nou Centre Sant Jaume de Badalona

Tortosa, 33 Badalona

255 m2

421 atesos

83 voluntaris

707.000 €

28 educadors

4 projectes

Centre Obert
UEC
Activa’t
SAE

Tortosa, 33 J. M. de Segarra

863 m2

500 atesos

100 voluntaris

900.000 €

34 educadors

4 projectes

Centre Obert
UEC
Activa’t
SAE
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Entrecultures  
Barcelona 
i experiència de cooperació  
de docents a Perú
Esther Ribas
Delegada d’Entrecultures Catalunya

esther.ribas@fje.edu

FINESTRA OBERTA

Entreculturas és una ONG jesuïta que treballa per 
una educació com a clau de futur per a tots. 
Treballa en diferents àmbits però bàsicament dóna 
suport a JRS (Servei Jesuïta als Refugiats) i Fe y 
Alegria (actualment formant més d’un milió i mig 
d’alumnes arreu del món).
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Entreculturas és una ONG amb història i amb una 
plantilla de més de setanta persones contractades 
i d’uns cinc cents voluntaris. Té 27 delegacions per 
províncies espanyoles i, des de fa sis mesos, hem 
començat Entrecultures Barcelona. L’equip nuclear 
està format per vuit voluntaris  -quatre d’ells perta-
nyem a JE- i estem molt il·lusionats a poder treballar 
per la causa. També comptem amb persones amb 
experiència que ens orienten i ens donen suport.

Volem anar creixent de forma orgànica i en xarxa 
amb les entitats socials de Catalunya. Aquest curs 
tenim tres objectius bàsics: donar-nos a conèixer en 
el nostre entorn,  sensibilitzar els alumnes i explicar 

els projectes de cooperació internacional. Per comu-
nicar qui som, organitzarem dues xerrades, un acte 
institucional i una cursa (si surten més iniciatives 
seran benvingudes). Per sensibilitzar els alumnes, 
comptem amb un material didàctic i gràfic que oferi-
rem a les escoles i els esplais i, per últim, també 
convocarem trobades per explicar les nostres pro-
postes  d’estiu “d’Experiència Sur”.

Aquest juliol un grup de vuit docents, liderats per l’en-
tusiasta jesuïta Dani Cuesta, hem fet una Experiència 
de cooperació d’un mes a Ocongate, un poble de Perú 
que està a més de 3.500 m d’altitud. És una iniciativa 
que va començar el Dani l’estiu passat amb uns 
quants educadors de Jesuïtes-Lleida i, com que és 
una vivència molt positiva, volem oferir-la cada any. 
Enguany, hem estat  fent classes i tallers a nois quít-

xues que vivien en l’internat perquè casa seva està a 
més de dues hores de camí. M’ha cridat l’atenció la 
“set d’aprendre” dels alumnes; anar a l’escola és un 
tresor. Una tarda de juliol, després de fer un taller ar-
tístic, ens vam quedar recollint i netejant la classe. Hi 
havia un noi, que estava escombrant amb moltes ga-
nes, i li vaig dir: “Luis Fernando, ¡Eres muy trabajador!, 
i ell em va dir orgullós, “Trabajador no, ¡estudiante!”.

Fa trenta anys que sóc docent, però aquest estiu he 
viscut en directe la importància de l’educació i de la  
gent que vetlla per ella. Per què a Barcelona tot sem-
bla més fàcil i allà,  alumnes  -de la mateixa edats 
dels nostres- ho tenen tot tan difícil?... Fereix veure 

nois tan joves amb un projecte vital tan incert. Aquí 
és on es veu l’obra de tants jesuïtes i laics (el Padre 
Antonio, la Madre Carlota, JoseRa…) que són un 
exemple de vida, de vocació i de fe. I també aquí és 
on es veu la importància de les ONG que lluiten pel 
canvi social, la justícia i el diàleg entre cultures.

Experiències com aquestes ajuden a canviar la mi-
rada i a veure que val la pena treballar per l’educació 
com a clau de futur. Tal com diu l’última campanya 
d’Entreculturas: “Education opens the world”.

MÉS INFORMACIÓ ENTRECULTURAS
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més dues preguntes de caràcter global. Les pregun-
tes demanaven escollir una puntuació en una esca-
la d’1 (gens satisfactori) a 10 (molt satisfactori) ex-
cepte la darrera pregunta de cada àmbit que era un 
espai obert, en què els enquestats podien aportar 
els seus comentaris.

Els pares i mares responien l’enquesta indicant en 
quines etapes estaven els seus fills. Les respostes 
de les famílies que tenen fills en més d’una etapa 
s’han comptabilitzat en cadascuna de les etapes en 
què tenen fills. Comptabilitzades d’aquesta manera, 
les respostes obtingudes es distribueixen així:

El formulari es va enviar a les 2641 adreces de correu 
electrònic de què disposàvem, corresponents als 
pares i mares dels alumnes des de P2 a 2n de Bat-
xillerat del curs 16-17. El total de famílies d’Infantil, 
Primària, ESO i Batxillerat és de 1525. En vàrem re-
gistrar 523 respostes.

L’enquesta cercava conèixer el grau de satisfacció 
dels pares i mares envers diferents aspectes de la 
vida escolar i els seus serveis. El qüestionari, comú 
a la resta d’escoles de la xarxa Jesuïtes Educació 
amb algunes adaptacions a la realitat del Sant Igna-
si, consistia en 43 preguntes agrupades en 7 àmbits, 

219 
ENQUESTES

ESO
Educació Secundària 

Obligatòria

107 
ENQUESTES

BATX
Batxillerat

265 
ENQUESTES

EP
Educació Primària

132 
ENQUESTES

EI
Educació Primària

2.641
ENVIAMENTS  

A PARES I MARES  
CURS 2016-17 

1.525
FAMÍLIES 

CURS 2016-17

523
RESPOSTES 

OBTINGUDES

Resultats de

l’enquesta de 
satisfacció famílies  
Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi
Pere fons
Director pedagògic

L’enquesta es va realitzar mitjançant un formulari  
google que va restar obert a la participació entre  
el 18 i el 29 de maig del 2017.
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La darrera pregunta,  
la n. 45, era diferent, calia contestar SÍ o NO a:
Recomanarien Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi  
a familiars o amics? 

Els resultats per àmbits i etapes  
en una escala de l’1 al 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ensenyament  
Aprenentatge

Formació humana, 
social i pastoral

Acompanyament  

Paraescolars  
i Espai migdia

Serveis i altres aspectes 
generals del centre

Comunicació

Recursos tecnològics  
i Instal·lacions

8,2

7,8

7,6

8,0

Mitjana global  
Nivell de satisfacció

EI EP ESO BATX

S’han recollit un important nombre de comentaris en les respostes obertes de final de cada àmbit que se situa en un percentatge d’aporta-
cions entre 6% i 33% respecte al nombre d’enquestes. L’anàlisi dels comentaris ens ha aportat motius de reflexió sobre la nostra tasca 
educativa i ha confirmat que, en general, podem estar-ne satisfets.

Sobre aquests aspectes que se situen en la franja baixa els equips directius de les etapes i equips de gestió estan treballant per tal de mi-
llorar la nostra oferta educativa.
Moltes gràcies a tots els pares i mares que heu col·laborat responent l’enquesta. Aquestes dades ens ajuden en la nostra aposta per la 
millora contínua dins de la certificació ISO 9001.

92,4% AFIRMATIU

7,6% NEGATIU

EI
Educació Infantil

Puntació máxima

8,8  Servei transport

8,5  Estil pedagògic

8,4  Instal·lacions esportives

Puntació mínima

6,4  El nivell actual de l’anglès  
al centre

6,7  Serveis de venda de roba / 
Solucions aportades per 
respondre els seus suggeriments 
i/o queixes formulats via web

7,0  Els canvis en l’aprenentatge de 
l’anglès desenvolupats en els 
darrers anys

Puntació máxima

8,4 Biblioteca escola

8,1  Servei d’Infermeria

7,9  Activitats escolars  
fora del centre

Puntació mínima

6,3  El nivell actual de l’anglès al 
centre / Solucions aportades 
per respondre els seus 
suggeriments i/o queixes 
formulats via web

6,4  Servei de venda de roba / Espai 
Migdia: menú

6,5  Servei de transport

EP
Educació Primària

Puntació máxima

8,0  Secretaria-Administració /  
Biblioteca escolar / Formació en 
valors cristians

7,9  Accessibilitat dels tutors / Servei 
d’Infermeria / Formació en valors 
humans  i socials / Control 
d’assistència a l’aula

7,8  Aules especialitzades / 
Instal·lacions esportives

Puntació mínima

5,8 Treball altres llengües estrangeres

5,9 Espai Migdia

6,5 Plataforma NET famílies

ESO
Educació Secundària Obligatòria

Puntació máxima

8,6 Control d’assistència a l’aula

8,5  Formació en valors humans  i 
socials / Accessibilitat  
del tutors

8,4  Custòdia i vigilància dels  alumnes 
/  Formació en valors cristians

Puntació mínima

6,0  Treball altres llengües  
estrangeres

6,6  Solucions aportades per 
respondre els seus suggeriments 
i/o queixes formulats via web

7,0 Nivell actual de l’anglès al centre

BATX
Batxillerat




