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       Canvi 
d’etapa

El passat dia 20 d’abril, el director 
general de la Fundació Jesuïtes 
Educació, Sr. Enric Masllorens, 
anunciava els nomenaments del  
Sr. Josep M. Ramon com a director 
general de Jesuïtes Sarrià-Sant Ignasi 
i de mi mateix com a director de 
Relacions Institucionals de JE.

Antoni Parellada 
Director General



       Canvi 
d’etapa

Josep M. Ramon és historiador de formació i amb una 
alta qualificació pedagògica. Ha desenvolupat la seva 
carrera professional en el col·legi de Jesuïtes Sant Ger-
vasi-Infant Jesús realitzant diferents encàrrecs i exer-
cint diferents responsabilitats  fins a ocupar la direcció 
general d’aquesta escola, càrrec que ocupa en l’actu-
alitat. La seva presa de possessió el  proper dia 29 de 
juny posarà punt final a la meva direcció (2010-2018) 
del Sant Ignasi. Quan la renovació de la direcció gene-
ral és encertada, la institució hi surt guanyant sempre. 
Perquè la nova direcció valora i enforteix allò que hi ha 
de pertinent en la gestió precedent, però té el valor 
afegit d’una mirada inèdita que l’ajuda a descobrir as-
pectes que cal canviar, i d’un tarannà diferent que ben 
sovint facilita els camins per fer-ho. Els qui coneixeu 
el Josep M. Ramon sabeu que s’ha fet una elecció 
encertada; els qui no el coneixeu us haureu de refiar, 
per darrer cop, del que us dic: serà un excel·lent direc-
tor. Vosaltres i ell seguireu millorant la ja molt notable 
realitat d’aquesta magnífica institució educativa.

Així doncs, és aquest editorial d’A UNA el lloc des del 
qual m’acomiado de la comunitat educativa del Sant 
Ignasi. Ha estat una etapa professional molt bona, la 
qual no es pot pas descriure en aquestes ratlles. Quan 
es recorre amb la mirada el camí de tots aquests cur-
sos, les dues paraules que el podrien resumir serien 
agraïment i esperança.

Agraïment per tant de bé rebut. M’he trobat molt ben 
acollit i he pogut percebre el suport tant dels educa-
dors com de les famílies d’aquesta casa. He après 
moltíssim d’un col·legi que se sent responsable de la 
seva tradició, entesa com la necessitat de dur a terme 
la missió encomanada per la Companyia de Jesús: 
que el Sant Ignasi sigui una escola evangelitzadora. 
Una escola, però, amb una  fidelitat creativa molt alta 
que és molt conscient que la millor manera de donar 
resposta a aquesta tradició és posar a reflexió conti-
nua, en cada moment històric, quines són les concre-
cions pedagògiques que més respondran a la realitat 
social i cultural del món en què viuen i viuran el nostres 
alumnes. Una escola que tot i les seves dimensions, 
o precisament per les seves dimensions, té uns desit-
jos molt forts que les persones, alumnes, educadors i 
famílies, estiguin sempre al centre i el seu acompa-
nyament sigui una de les característiques que la defi-
neixin. Hi ha hagut moments que ens hem sentit con-
solats en aquesta cura de les persones i moments en 

què ens hem fet conscients del camí que queda per 
recórrer, però estem convençuts que aquesta és una 
crida a la qual volem donar resposta com a institució. 
I una escola on el compromís amb la transformació 
de la societat en un món més just és un irrenunciable 
sense el qual no es podria reconèixer el seu projecte 
educatiu integral.

Esperança entesa com el GPS del camí dels somnis. 
És creure que tota la nostra feina, més enllà del que 
anirà sortint bé o malament, ja té un sentit i amb se-
guretat està construint les realitats que poden donar 
llum i fent realitat el nostre projecte i la nostra missió 
com a escola jesuïta. Deixo una escola en creixement 
per tal de guanyar en sentit i en futur; innovant i millo-
rant per poder ser fidels al magis que, com a institució 
educativa jesuïta, s’hi veu abocada; promocionant la 
comunicació i l’obertura perquè el seus alumnes siguin 
ciutadans d’ampli diàleg i horitzons ben oberts; propo-
sant valors i transcendència per tal de fer créixer per-
sones amb un sentit i un nord vital ben definit i, final-
ment, ben enxarxada amb les altres escoles de 
Jesuïtes Educació per tal d’aprofundir en la seva pròpia 
identitat. El somni institucional segueix més viu que 
mai, i tot continuarà amb la normalitat i la confiança 
que un projecte ben compartit i arrelat mereix.

Finalment el meu desig que tant de bo siguin poques 
les persones que s’hagin pogut sentir perjudicades per 
algunes decisions, però no dubto a expressar  les me-
ves més sinceres disculpes.

Així doncs, amb profund  
agraïment i forta esperança, 
canviem d’etapa!
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 He après moltíssim d’un 
col·legi que se sent responsable 
de la seva tradició, entesa com la 
necessitat de dur a terme la 
missió encomanada per la 
Companyia de Jesús.



L’escola en 
transformació:  
una visió  
de l’AMPA

 El nostre col·legi  
està immers en una  
profunda transformació.  
Això és una realitat:  
es veu per fora  
i per dins.

Josep Guardia Vidal 
President Junta Directiva AMPA  
Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi

Els primers vehicles per iniciar 
aquest canvi han estat, per 
aquest ordre, el MOPI, la NEI i 
la PIN. No obstant això, els 
canvis estan afectant d’una 
manera gradual a totes les 
etapes educatives. El Col·legi 
està fent un esforç per tal de 
fer-ho visible i no concentrar 
tots els afanys només en 
aquestes noves etapes.  
Les famílies ho agraïm i 
constatem que això és així, tot 
i que de vegades els mateixos 
alumnes que no cursen 
aquests etapes no en siguin 
del tot conscients.  

Un nou model d’avaluació vinculat a l’adequació de 
competències i de coneixements interdisciplinaris; 
l’equip de professors a la mateixa aula; la progressi-
va implantació del model d’avaluació continuada; els 
treballs en grup per a projectes multidisciplinaris; els 
nous espais; les noves aules; la nova organització 
transversal de les etapes educatives, en són només 
alguns exemples.

Aquesta transformació afecta a tota la comunitat 
educativa i, per tant, també les famílies. El projecte 
de L’Horitzó 2020, en el qual s’emmarca aquesta 
transformació, preveu que les famílies col·laborin en 
aquest nou procés d’aprenentatge de l’alumne, de 
manera que les mares, pares i tutors també ens hem 
d’adaptar a aquest nou model educatiu. I això no és 
sempre tasca fàcil.
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Des de l’Associació de mares i pares som conscients de 
la importància d’estar alineats amb el Col·legi en allò 
que esdevé gran objectiu comú: la formació integral dels 
nostres fills, en coneixements i en valors; per prepa-
rar-los a entendre la societat que els espera -també en 
constant transformació- i per intervenir-hi, donant el 
màxim del que siguin capaços per col·laborar en la seva 
millora. Farem costat a l’escola donant suport a les se-
ves iniciatives, però alhora seguirem fent propostes de 
millora sempre amb un esperit constructiu.

Confiem en el nou model educatiu proposat per l’esco-
la i per la Companyia de Jesús. Ens preocupa, no obs-
tant això, que la transformació que suposa l’H2020 i el 
nou treball en xarxa de la Fundació Jesuïtes Educació 
(FJE) no ens faci perdre la identitat pròpia. A l’AMPA 
també treballarem en aquest sentit. La identificació de 
les famílies amb el Col·legi dels Jesuïtes de Sarrià - 
Sant Ignasi està molt arrelada, com també ho està en 
els nostres alumnes i antics alumnes que, a centenars, 

forma l’escola cada curs, i que són potencials nous 
pares i mares d’alumnes. Seria un error desaprofitar 
aquest actiu tan valuós.

La transformació de l’escola, com a AMPA, ens inter-
pel·la, ens crida a adaptar-nos. I ja ens hem posat en 
marxa. No ens resignem a romandre quiets en aques-
ta tasca. I així: hem transformat la nostra estructura 
de delegats per tal d’adaptar-la  tant a les noves direc-
cions d’etapa, com a la nova configuració dels 
grups-classe; potenciem les nostres Comissions; hem 
creat grups de treball específics, amb un perfil marca-
dament professional, per col·laborar estretament amb 
l’escola en qüestions que ens preocupen (com ara el 
grup d’inversions esportives), i també per millorar la 
nostra organització (com ara el grup/ comissió esta-
tutària); i tenim al cap d’altres que estan en estudi, per-
què l’experiència ens ha demostrat que, amb bona 
voluntat per part de tots, la tasca d’aquests grups està 
donant els seus fruits.

  

La interacció profitosa  
de les famílies amb el Col·legi 

esdevé fonamental per tal que  
el desenvolupament total 
d’aquesta transformació  

sigui un èxit. 
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INFANTIL

La transformació a Infantil  
ja és el nostre dia a dia
Equip de mestres del MOPI 

Dins i fora de l’escola sentim a parlar de l’Horitzó 2020, 
del MOPI, la PIN, la NEI… Però realment, què són i què 
signifiquen aquests canvis? L’equip MOPI us 
n’explicarem el secret!
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La codocència o team teaching ha estat una de les més grans 
i positives innovacions del nou projecte. Els alumnes són ate-
sos, alhora, per dos, tres o quatre docents ajustant-se acura-
dament a la diversitat. El fet de ser més d’un mestre amb el 
grup classe, fa que  puguem compartir i contrastar les obser-
vacions, donant diferents punts de vista i fent el dia a dia a 
l’aula més ric i dinàmic. Igualment, ens permet fer diversos 
tipus d’agrupacions d’alumnat (gran grup, grup de referència, 
grup reduït) i documentar tot allò que succeeix a l’aula d’una 
forma més objectiva i regular.

Tanmateix, ens agradaria parlar de les adaptacions dels nous 
alumnes de MOPI 3, aquells nens i nenes que entren a la nos-
tra escola gràcies a les famílies que, com vosaltres, heu con-
fiat en nosaltres. El MOPI i, per tant, la codocència ens permet 
atendre de manera més individualitzada tant els infants com 
a les famílies en els moments més complicats com poden ser 
els inicials.

Quan sentim a parlar del gran grup MOPI i dels nens i nenes 
que en formen part, com a mestres, estem convençuts que les 

relacions intrapersonals que s’hi desenvolupen són més riques 
i possibiliten un major cercle d’amistats. 

Jesuïtes Sarrià- Sant Ignasi no ha estat mai gaire allunyat de 
l’àmbit metodològic de l’H2020. Però els nous espais, pensats 
i dissenyats per a ells i les seves necessitats, ens faciliten po-
der dur a terme el procés d’ensenyament - aprenentatge  d’una 
manera més vivencial, amb més diàleg i moviment, permetent 
diversificar els tipus de joc i activitats segons convingui. 

Un dels espais que ens agradaria posar de relleu per la impor-
tància que té en el nostre dia a dia és l’Àgora. Un espai acollidor 
i recollit de l’aula obert al diàleg i a les reflexions de grup, on, a 
poc a poc i de manera natural, els nostres infants van perdent 
la timidesa i agafant confiança en ells mateixos per parlar en 
públic. L’Àgora també és un espai en el qual aprofundim en la 
vessant més humana i en el treball de les emocions.

Per concloure, creiem que la gran aposta per la innovació pe-
dagògica ha estat, i és, un canvi de mirada molt important en 
què l’objectiu principal és formar persones per al futur, perso-
nes competents, compromeses,  compassives i  conscients.

INFANTIL

La transformació a Infantil  
ja és el nostre dia a dia
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PRIMÀRIA

La nova  
Primària 
Inicial,  
de 1r a 4t
Aquest curs ha 
començat la nova 
Primària Inicial,  
un pas més en el 
projecte H2020

En el marc del projecte H2020 en el qual 
està immers Jesuïtes Educació, iniciem 
una nova etapa per als cursos de 1r a 4t 
de Primària. Una etapa que dóna 
continuïtat als elements pedagògics i 
metodològics iniciats al MOPI (Educació 
Infantil) i que promou la formació integral 
dels nostres alumnes per a una societat 
diferent. Uns alumnes que volem que 
desenvolupin la seva capacitat per 
observar i comprendre el món, posant al 
seu abast eines i llenguatges diferents i 
facilitant el desenvolupament de les 
competències. Uns alumnes que 
desenvolupin el seu autoconeixement i el 
reconeixement de l’altre i que tinguin una 
mirada oberta als altres i al món que els 
envolta. Uns alumnes que, a mesura que 
vagin descobrint i aprenent, puguin anar 
contribuint amb les seves accions a la 
construcció d’un món millor. 
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al
um

ne
sLola Arumí 

Alumna de 1r EP

Marc Moraga 
Alumne de 1r EP

Quique Vilella 
Alumne de 1r EP

Amb aquest objectiu neix la PIN, la Primària Inicial, una etapa 
en què l’alumne és el centre del procés d’ensenyament/apre-
nentatge mitjançant la utilització de metodologies actives com 
l’aprenentatge basat en projectes (ABP), el treball cooperatiu i 
la integració d’estratègies cognitives que permetin a l’alumne 
reflexionar sobre el seu pensament i el seu aprenentatge.

Amb la PIN també oferim espais, tan físics com temporals, que 
promouen la personalització de l’aprenentatge, com serien els 
ambients o racons d’aprenentatge, en els quals no només es 
potencia que cada alumne segueixi el seu ritme d’aprenentatge 
sinó també la seva creativitat. Seran moments propicis per de-
senvolupar-ne l’autonomia i que tindran presents les competèn-
cies necessàries per al segle XXI.

Què volem  
aconseguir amb la PIN?

   Assegurar l’adquisició de competències i subcompetències 
pròpies de l’etapa. 

   Potenciar el desenvolupament de les intel·ligències múltiples.

    Personalitzar l’aprenentatge

   Facilitar l’aprenentatge de les llengües (català, castellà, anglès).

    Desenvolupar el pensament matemàtic i científic.

   Conèixer altres llenguatges: artístic, musical, computacional.

   Desenvolupar l’autonomia i la creativitat de l’alumne.

    Utilitzar eines digitals per a la creació i l’aprenentatge.

Com ho aconseguirem?
  Aprenentatge basat en Projectes.

   Projectes d’investigació i experimentació.

    Projectes en relació a l’entorn: Canviem el nostre món.

  Ambients d’aprenentatge.

    Racons i tallers de llengua i matemàtiques.

  Agrupacions flexibles d’alumnes.

   Seguiment personalitzat de l’alumne.

  Docència compartida.
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Nati Boliart 
Cap de Convivència 
Cicle Inicial de Primària

Aquest projecte que han desenvolupat els nens i nenes de 
1r de Primària integra competències de diferents àmbits: 
coneixement del medi, lingüístic, digital, i artístic i plàstic. 
Així doncs, els més petits de la Primària han après a plan-
tejar-se preguntes i a utilitzar estratègies de cerca de da-
des per trobar respostes, a interpretar i analitzar aquestes 
dades per comprendre la societat en què vivim, a interpre-
tar l’espai per situar-se i desplaçar-s’hi. Han participat de 
la vida col·lectiva per millorar la convivència i afavorir un 
entorn més just i solidari. 

PRIMÀRIA

Descobrim 
la nostra 
escola

L’escola és un lloc per aprendre juntament 
amb altres, on tothom aporta, i en el qual 
és possible explotar allò que ens 
encurioseix i acabar donant-hi resposta. 
L’escola acull els propis interessos i en 
potencia de nous. L’escola és més que un 
lloc físic i la conformen els seus membres, 
que constitueixen una comunitat 
d’aprenentatge. Cada escola és diferent de 
les altres i va canviant amb el temps per 
fer la seva funció segons on està situada, 
segons com són els mestres i els nens i 
nenes que hi van. La nostra escola 
pertany als jesuïtes i té unes 
característiques particulars que la 
identifiquen. 

  Els alumnes  
de 1r de Primària 
Inicial desenvolupen  
el projecte “Descobrim 
la nostra escola.
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En l’àmbit lingüístic han treballat l’expressió escrita a través de 
la producció de tipologies diverses, i l’expressió oral produint 
textos de manera ordenada i comprensible, amb un lèxic bàsic, 
referit a fets i coneixements propers. Han utilitzat també dispo-
sitius digitals i les seves funcionalitats d’acord amb les tasques 
concretes i han cercat i seleccionat informació digital. I per aca-
bar, han fet servir elements bàsics del llenguatge visual i han 
improvisat i creat amb  els elements i els recursos bàsics dels 
diferents llenguatges artístics. 

El projecte s’ha desenvolupat en diverses fases:
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NEI 5è EP

La NEI
Mercè Jou 
Tutora 5è NEI

Pufs de colors, projectes, armariets, 
treballs en equip, multilingües, 
docència compartida, classes 
àmplies i lluminoses, rols d’aula.  
La NEI ens ha ampliat el vocabulari  
i ha donat més vida a l’aula. 

Des de fa temps l’escola s’està preparant i ja tre-
balla amb projectes multidisciplinars, però és 
amb el desplegament de la NEI que s’integren 
tots els elements per posar l’alumne en el centre 
de l’acció educativa.

Aquest curs que s’acaba, ha estat il·lusionant per 
als alumnes però també per als mestres. Hem 
pogut treballar de forma col·laborativa compar-
tint la docència i la tutoria, i acceptant i gaudint 
del repte que això suposa. Descobrint que la con-
vivència de diferents àrees dins dels projectes  
ens acosta a la realitat.

Els nens i les nenes ens han mostrat una gran 
capacitat d’adaptació al nou sistema i els veiem 
més implicats en el seu aprenentatge.

Valorem especialment bé el projecte CREA que 
hem desenvolupat durant el 2n trimestre a partir 
dels interessos dels nens. Han pogut triar, desen-
volupar i construir o elaborar a partir d’un procés 
de presa de decisions, en el qual el producte final 
és el resultat del seu treball de principi a fi. Ens 
n’hem sentit especialment satisfets, així com 
també de la implicació de les famílies



 Projecte

Equip de tutors NEI 

El projecte CREA és un projecte 
que pretén potenciar la creativitat 
dels alumnes, un element clau en la 
nostra societat i que cada cop pren 
més força. És per això que els 
alumnes s’agrupen per centres 
d’interès, i poden escollir entre 
diversos àmbits: artisticoescènic, 
científic, tecnològic, gastronòmic, 
artisticoplàstic, periodístic i 
literariosocial.

El repte de cada equip consisteix a fer una 
crea ció col·lectiva: partint d’una pluja d’idees, 
cal que els alumnes es posin d’acord, disse-
nyin, facin un prototip i construeixin el que han 
imaginat. Tota una aventura que posa en mar-
xa els seus talents i els fa créixer. El projecte 
finalitza amb una mostra per a les famílies de 
les creacions que s’han desenvolupat en els 
diversos àmbits. 

GALERIA DE FOTOS



16 | REVISTA AUNA

6è EP

Art@Heart 
Nevena Tinkova 
Noreen O’Donnell Rodgers 
ERASMUS+ Programme

Art@Heart is the name of our Erasmus Plus Project 
mainly involving students from Primary 6. The two-year 
EU funded project involves working with our partner 
schools in France, Austria (2 schools), Slovenia and 
Croatia in a multiple disciplinary project.  One of the main 
topics that we share involves art and we are grateful for 
the opportunity that the project has provided to the 
students of Arts&Crafts Paraescolar. Our  main art 
activities to date have included designing a logo as well 
as creating amazing art exhibits to display at an 
international exhibition at the House of Europe in Zagreb 
from May 21st to May 24th 2018.

ERASMUS+
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Our students Helena Alayrach, Berta Liria, Núria Castellà 
and Adriana Martínez from Primary 6 will exhibit their 
wonderful artworks inspired by some of our traditions 
and landscapes.

Healthy lifestyles is another important aim so students 
will learn about food from different countries. There will 
also be a project anthem which will be recorded in the 
languages of the partner countries and in English of cour-
se. As this school year comes to a close students are 
comparing cultures and learning about our cities and tra-
ditions. Students from Primary 6 are creating culture boxes 
with artistic artefacts representing some of our main tra-
ditions. These culture boxes will be sent to each school 
and we will be recipients of the partner schools’ boxes. 

Projects like these offer a wide variety of learning styles 
while using English in real communication. We broaden 

our horizons on Europe and learn that in many ways we 
are all the same while respecting the differences that 
enrich us as individuals and nations. We all have somet-
hing to learn from each other.

Teachers from the school have attended two internatio-
nal meetings in Radovljica, Slovenia and Lyon, France to 
deepen our links and work on specific activities related 
to the project. Sant Ignasi will host the next international 
meeting in October 2019. We will also host students from 
France and a small group from Primary 6 will visit our 
partner school in Lyon.

We are delighted to be involved in this project and un-
derstand that it is a unique opportunity to develop our 
European citizenship from a student´s perspective. 
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ESESO

Treballs de Síntesi a 1r i 2n d’ESO  

Discovering Sarrià  
i Barcelona Highlights

Núria Gibert 
Cap Pedagògic NEI-ESO

La setmana del  
19 al 23 de març  
els alumnes de 1r i 2n d’ESO  
han realitzat els seus  
Treballs de Síntesi.  

Durant aquests dies, els alumnes de 1r i 2n d’ESO han 
treballat els projectes Discovering Sarrià i Barcelona 
Highlights respectivament. A través d’activitats 
proposades des de les diferents matèries del 
currículum acadèmic i, principalment, en llengua 
anglesa, els alumnes s’han organitzat en grups per 
descobrir el barri de Sarrià i el barri Gòtic. 

En l’exposició oral de tancament de projecte han pre-
sentat la feina que han fet en relació amb les sortides 
dutes a terme:  itinerari pel barri de Sarrià, visita al 
mercat i a la casa de la vila els alumnes de 1r i itine-
rari pel barri gòtic els de 2n. 
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ES Green Lab
Experiments amb plantes regades amb diferents líquids i condicions de llum 

i sòl? En anglès? Estem parlant de l’optativa Green Lab de l’Aula de Natura, 
un espai que se centra en el mètode científic per tal que els alumnes 

realitzin la seva tasca de la manera més pràctica possible. El grup 
realitza diferents experiments guiats i treballa aspectes com la 

valoració de resultats i l’exposició de conclusions de manera oral.

Música i cinema
Han sentit a parlar de la pel·lícula Hugo? La música és un 

element amb un valor indiscutible en la vida de les perso-
nes i Música i cinema és l’optativa orientada a ampliar 
coneixements sobre la música i a fer una valoració 
crítica dels seus valors dins el context cinematogràfic.

Mil i una històries
Qui vulgui gaudir de les novel·les o els contes pot fer-ho 
a través de Mil i una històries, la matèria que pren el 
nom del famós recull de contes Les mil i una nits. En 
aquest espai es treballen diferents històries literàries 
de diferents gèneres i es realitzen activitats i petits 
projectes en grup o individualment.

Cultura clàssica
Cultura clàssica pretén fer conscients els alumnes de 
l’herència que la nostra societat ha rebut dels antics 
grecs i romans. Gràcies a la mitologia es treballa a 
partir de projectes en grup i s’aprenen recursos per 
buscar informació que després es transmet en forma 
de presentacions orals originals.

Radionet
A Radionet els alumnes s’inicien en el món de la ràdio i 

treballen la millora de l’expressió oral. A través de la 
realització d’un guió lliure de ràdio i el seu posterior 

enregistrament el grup és capaç de tenir més habilitats 
comunicatives i reconèixer diferents registres lingüístics.

 Enterprise! 
Adreçada als alumnes que tinguin curiositat per dur a terme un 

petita empresa i que estiguin convençuts que les idees poden 
esdevenir realitats. Aquesta és la base de l’optativa Enterprise! Amb 

una bona cohesió de grup s’aconsegueix dur a terme un projecte 
empresarial en anglès.

ESO

Les  
optatives
Eva Bataller 
Tutora 2n d’ESO

Amb les nostres  
optatives i com a  
resposta a l’atenció  
a la diversitat i a  
interessos  
extracurriculars,  
aconseguim consolidar  
i ampliar coneixements, 
despertar interessos,  
obrir els ulls i potenciar 
metodologies més  
actives.
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ESO

La Tecnologia  
a l’ESO
Josep Mª Montes 
Professor de Tecnologia 

Les tecnologies han adquirit una importància progressiva en la vida de les 
persones i en el funcionament de la societat. La formació requereix 
actualment una atenció específica a l’adquisició dels coneixements i 
habilitats necessaris per prendre decisions sobre l’ús d’objectes i processos 
tecnològics, resoldre’n problemes relacionats i, en definitiva, per augmentar 
la capacitat d’actuar sobre l’entorn, i millorar la qualitat de vida. 
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L’ensenyament i aprenentatge d’aquesta matèria pretén 
fomentar i desenvolupar les habilitats que permeten a 
l’alumnat la comprensió i manipulació de la tecnologia 
incloent-hi l’ús de les tecnologies de la informació i la 
comunicació, Internet i les comunitats virtuals com a 
eines importants en aquest procés. 

L’activitat tecnològica requereix un enfocament integrat 
dels distints elements que intervenen: les solucions tèc-
niques tradicionals, el coneixement científic, l’aplicació 
tècnica, el component econòmic, la dimensió estètica, 
la dimensió comunicativa, etc. 

Els continguts s’articulen en els blocs: la Introducció a la 
Pneumàtica i hidràulica i la Introducció als automatismes 
i a la robòtica. 

En el marc de la Introducció a la Pneumàtica i hidràulica, 
per exemple, els alumnes de 4t d’ESO Manuel Grau, Pau 
Masip i Marc Soriano han desenvolupat l’App MyShower 
amb l’objectiu de reduir el consum d’aigua. Aquesta App 
és un dispositiu comptador de litres d’aigua que permet 
veure i controlar al moment quants litres d’aigua es gas-
ta en una dutxa.   

D’altra banda, en el bloc de la Robòtica, els alumnes tre-
ballen en equip. Cada equip ha de superar diferents rep-
tes plantejats per la First Lego League, tots emmarcats 
en un tema concret, amb un robot que construeixen i 
programen. Alhora, també, han de proposar una solució 
a un problema científic que estigui relacionat amb el 
tema proposat per la First Lego League. 



22 | REVISTA AUNA retratEn el marc de col·laboració entre 
professionals de les diferents 
escoles de la xarxa de Jesuïtes 
Educació, es va formar fa un parell 
d’anys un equip de professors de 
Batxillerat Artístic de les nostres 
escoles. D’aquesta trobada van 
aparèixer diferents propostes de 
cooperació, una de les quals va ser 
triada per posar en pràctica en el 
curs 2016-17. Es tractava del 
retrat d’un desconegut.

 BATXILLERAT

Retrat  
d’un  
desconegut
Sergi Llari
Responsable de l’àrea d’Arts

La idea que donava sentit al projecte era la possibili-
tat, més enllà de potenciar la comunicació entre pro-
fessors de les mateixes àrees de diverses escoles, 
d’establir llaços entre els alumnes de diferents cen-
tres; en aquests cas alumnes de 1r de batxillerat de 
les escoles on s’imparteix la Modalitat de Batxillerat 
Artístic: Clot, Casp, Kostka i Sant Ignasi. La voluntat 
era la de poder posar en contacte alumnes de dife-
rents procedències però amb interessos comuns, si 
més no, la seva vocació artística.

El projecte consisteix en la realització per part de cada 
estudiant d’un retrat d’un alumne d’una escola dife-
rent. Per portar-ho a terme entren en joc dues mani-
festacions artístiques, una prou popular: el retrat; i 
una altra potser més desconeguda, el mail-art (obres 
artístiques pensades per ser enviades per correu... 
postal). Fer un retrat és una tasca difícil, molt més 
encara quan no coneixes la persona a retratar, no l’has 
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feina, cada alumne havia d’enviar al seu retratista una 
descripció (molt lliure) d’ells mateixos. Aquesta informa-
ció podia ser en forma de dibuixos, fotografies, retalls, 
escrits... i tot això s’havia de ficar dins d’un sobre que 
també calia personalitzar. Aquesta carta, un producte 
artístic en si mateix, s’havia d’adreçar a l’alumne que l’at-
zar havia volgut connectar i esperar que Correus fes la 
seva feina. Els estudiants no enviaven la carta al mateix 
alumne que s’adreçava a ells sinó a un altre. No hi havia 
reciprocitat, és a dir, els artistes feien el retrat d’un alum-
ne i eren retratats per un altre de diferent.

Quan l’estudiant rebia la carta del seu desconegut, co-
mençava la segona part del projecte. Amb la informació 
que tant el mateix sobre com tot el que es trobava a 
l’interior aportava, el retratista havia de construir la seva 
obra. A través de la descripció arribada per carta calia 
interpretar el retrat d’un estrany, elaborar la imatge mis-
teriosa d’una incògnita. La pretensió mai no ha estat la 
de realitzar un dibuix mimètic o figuratiu; no calia fer un 
retrat “realista” sinó més aviat una representació expres-
sionista; una imatge de l’altre totalment lliure i, sobretot, 
molt creativa. El format de les obres havia de ser d’una 
mateixa mida (aproximada), però llevat d’aquesta pre-
missa, la resta d’elements quedava subjecte a l’elecció 
dels artistes. Per tant, es podia utilitzar qualsevol tècnica, 
material, color o textura. 

Un cop realitzats tots els treballs, l’equip va considerar 
que la millor manera per poder posar en contacte els 
alumnes de les diferents escoles i les seves creacions 
era mitjançant l’organització d’una exposició conjunta 
en la qual es poguessin observar, un al costat de l’altre, 
la carta d’un alumne i el retrat que un altre estudiant 
havia imaginat a partir d’aquesta descripció.

Enguany s’ha portat a terme la segona edició d’aquest 
projecte i l’exposició ha tingut lloc del 18 d’abril al 2 de maig 
de 2018 a la Sala d’Exposicions del Districte de Gràcia. El 
dia de la inauguració els alumnes han pogut conèixer els 
seus, fins aleshores desconeguts, companys de viatge.



MÀRQUETING I PUBLICITAT

Aquest curs 2017-18 ha estat el 
primer en què un cicle formatiu  
de grau superior de Jesuïtes  
Sarrià- Sant Ignasi, el de 
Màrqueting i Publicitat, ha 
començat a treballar segons el 
model pedagògic de  
l’Horitzó 2020. 

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Álvaro González
Tutor del programa
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Grau Superior de  
Màrqueting i Publicitat
Desplegant el projecte Horitzó 2020

Aplicant les directrius d’aquest model, però també recollint 
coneixement i experiències prèvies que ja es venien apli-
cant en els nostres Estudis Professionals des de fa temps, 
hem transformat els mòduls i les unitats formatives en 
escenaris d’aprenentatge més propers al món professional, 
més pràctics, i també més engrescadors. Així, no hem 
cursat “Polítiques de màrqueting” ni “Gestió econòmica i 
financera”, sinó que hem dissenyat i llançat productes al 
mercat, hem col·laborat amb empreses reals, hem orga-
nitzat esdeveniments per captar recursos destinats al 
Banc d’Aliments o a l’Hospital Sant Joan de Déu. Hem 
començar a crear les nostres empreses, hem venut al car-
rer i online, i hem guanyat diners per anar de viatge d’estu-
di a Milà, per cert, també organitzat per nosaltres.
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FORMACIÓ PROFESSIONAL Per la nostra aula han passat experts de diferents àrees 
relacionades amb el màrqueting, gent amb anys d’experi-
ència i també joves emprenedors amb projectes apassi-
onants i prometedors.

Hem treballat de valent, a l’aula i a fora. L’escola ha estat 
un espai d’aprenentatge, però també hem passat molt 
temps a prop de les empreses, observant, estudiant, i 
també col·laborant-hi. Hem fet consultoria per al llança-
ment o redisseny de productes reals, i n’hem creat la 
imatge corporativa. Per descomptat, hem hagut de llegir, 
d’investigar, però, sobretot, hem necessitat discutir, refle-
xionar, posar en comú, tornar a pensar... treballar en 
equips ens ha posat reptes però també ens ha ajudat a 
ser més creatius i més eficients.

La nostra aula està oberta, podeu venir a visitar-nos i 
també a explicar-nos la vostra experiència i la vostra fei-
na. Sabem que en les famílies del Sant Ignasi hi ha un 
enorme capital humà i professional que aprofitem poc. 

I segona, fer-nos publicitat: el curs que ve necessitarem 
clients. Si teniu un projecte i necessiteu un equip jove i 
creatiu, ens trobareu a l’aula 107 i rodalies, ja veureu que 
som molt professionals.

La valoració que en fem és positiva, encara que hi ha 
moltes coses per acabar de desplegar. I al setembre con-
tinua la nostra prova pilot, amb el segon curs del cicle. 
També serà molt pràctica: treballarem com a consultors 
de màrqueting, i oferirem els nostres serveis a clients 
reals. Com que som de màrqueting i tenim esperit co-
mercial, aprofitem aquestes línies per fer dues coses: 

La primera, convidar-vos a participar del nostre projecte. 

  A l’inici em va desconcertar 
bastant, vaig passar dies pensant 
que sense estudiar per a l’examen 
no aprendria res. De cop em vaig 
adonar de tot el que havia après 
fent-ho, i vaig estar segura que 
d’això no m’oblidaria mai.

Nerea Arenas
Alumna de Màrqueting i Publicitat 17-18
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PARAESCOLARSPARAESCOLARS

Aprendre  
creant  
i passant-s’ho bé
Nevena Tinkova 
Coordinadora de Paraescolar Cultural i Artística

Un dels objectius educatius 
imprescindibles en la  
societat contemporània és el 
desenvolupament de la creativitat.  
Es considera que la creativitat és  
una habilitat que tothom pot 
aprendre, es desenvolupa amb la 
pràctica i no té límits si es comença  
a fomentar des d’edats 
primerenques. A més a més, 
juntament amb els aspectes lògics  
i racionals de la ment, és un element 
fonamental en l’educació integral  
de l’alumne. Per això, és de vital 
importància que els docents 
treballem la creativitat a l’aula i  
oferim experiències significatives als 
nostres alumnes que els permetin 
posar-la en pràctica, tant durant 
l’educació formal com durant les 
diverses activitats no formals 
escollides pels nens i nenes  
de l’escola.
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PARAESCOLARS
Arts&Crafts
En l’activitat d’Arts&Crafts 
els alumnes desenvolupen la 
seva capacitat creativa experi-
mentant amb diferents tipus de pa-
per, pintures i materials en un ambient agradable i lúdic, 
en què la llengua vehicular és l’anglès. Donant ales a la 
seva imaginació i fantasia, els infants transformen les 
seves emocions, pensaments i maneres de percebre el 
món en unes creacions molt originals. Durant aquest 
procés acuradament guiat, aprenen a ser pacients, per-
severants i respectuosos amb les opinions dels altres, 
també milloren la seva autoestima i capacitat de concen-
tració i atenció.  Per un altre costat, l’ús de l’anglès en 
l’activitat ajuda a fomentar la pràctica i l’assimilació de la 
llengua d’una manera més efectiva i amena en un context 
natural.   

A través d’aquesta vivència artística a l’aula, l’escola ani-
ma els alumnes a pensar de forma creativa i enginyosa 
i a generar idees innovadores, tan necessàries per al nos-
tre temps.

Actualment,  l’alumnat disposa d’un ampli ventall d’activitats paraescolars esportives, culturals i artísti-
ques, el principal objectiu de les quals és el desenvolupament i el creixement de la persona en tots els 
seus aspectes. Dues d’aquestes activitats, Arts&Crafts i Robòtica, desvetllen la creativitat dels alumnes 
d’una manera divertida i molt entretinguda. 

A més a més de les destreses i habilitats específiques que es treballen en cadascuna d’aquestes 
activitats paraescolars, el nostre objectiu és que l’alumne aprengui actituds de gran importància en 
la seva formació integral com ara són el respecte, la confiança, l’esforç, la tolerància i la disposició 
favorable al treball cooperatiu, entre d’altres. Un altre aspecte que volem destacar és la formació de 
persones riques en imaginació, originalitat, flexibilitat i iniciativa, disposades a explorar, pensar, afron-
tar nous reptes i resoldre problemes. Indiscutiblement, el món de la creativitat ofereix una oportunitat 
única a l’individu de triomfar en qualsevol projecte.

Robòtica
L’activitat de robòtica pa-
raescolar comença amb el 
plantejament d’un repte per 
part del professor que els alum-
nes han de resoldre seguint les instruccions donades. Un 
cop presentat, els nens i nenes, distribuïts en grups, dis-
senyen i construeixen el robot utilitzant la seva imagina-
ció i, després, entre tots el programen perquè pugui re-
soldre el repte proposat. Així, a través del seu pensament 
lògic i idees creatives poden provar diferents vies per 
arribar a l’objectiu de l’activitat. És una eina d’aprenentat-
ge també que reforça les capacitats socials i de treball 
en equip de l’alumnat, ja que requereix exposar i debatre 
sobre les seves idees, cooperar i arribar a acords en 
comú.

Sens dubte, la robòtica és una activitat que incentiva l’ad-
quisició de coneixements científics i tecnològics, d’una 
banda, i el desenvolupament d’actituds, habilitats i valors 
socials, d’altra banda, a través d’un aprenentatge lúdic, 
interactiu i experimental.



28 | REVISTA AUNA

PASTORAL

FORMACIÓ HUMANA I PASTORAL

Del local a l’universal
El món educatiu ens demana un exercici constant de 
relectura dels temps actuals, d’anàlisi del nostre context  
i de recerca de les estratègies més adients per donar 
resposta a l’avui i a l’ara. En aquest sentit, la Companyia 
de Jesús il·lumina i inspira el nostre camí i ens empeny a 
encetar camins que donin resposta a l’autèntic sentir de 
l’evangelització ignasiana que desitgem testimoniar  
en la nostra comunitat educativa.

Montse Puiggròs 
Directora de Formació Humana i Pastoral
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PASTORAL

FORMACIÓ HUMANA I PASTORAL

Del local a l’universal

El P. General, Arturo Sosa, en el discurs 
que va pronunciar als delegats d’Edu-
cació de la Companyia arreu del món, 
ens convidava a reflexionar d’aquesta 
manera: 

  Este enfoque de la 
misión nos pide 
conversión personal 
e institucional, nos 
lleva a repensar las 
estrategias de 

evangelización, la 
manera de realizar la 

acción pastoral, nuestro 
modelo educativo y la 

forma como contribuimos a la 
trasformación de las actuales relaciones 
sociales, políticas y económicas, en lo que 
ellas obstaculizan la posibilidad de una 
vida digna para todos [...] somos 
conscientes de ser una sola comunidad 
humana, de compartir un mismo planeta y 
de tener un destino común [...] 
universalización, entendida como 
crecimiento de la interacción entre grupos 
humanos, culturalmente diversos, capaces 
de compartir una visión común de los 
intereses de toda la humanidad.

A Jesuïtes Educació i, per tant, a Jesuïtes Sarrià-Sant 
Ignasi, ens sentim impulsats a donar resposta con-
creta a aquesta conversió personal i institucional i a 
repensar les estratègies evangelitzadores ignasianes 
que duem a terme. Ja fa uns anys que, de manera 
coordinada, cohesionada i compartida, l’equip de di-
reccions de Pastoral de totes les escoles de la Fun-
dació – junt amb els directors de Pastoral de la zona 

est d’Educsi- estem immersos en aquestes reflexions 
que ens van encaminant a propiciar la descoberta 
de l’altre, a iniciar l’experiència del sentit d’església 
entesa com a comunitat universal, a experimentar 
que el sentir d’església està cridat a superar el seu 
horitzó local per anar més enllà de les seves fronte-
res. Citant de nou el P. General:

  Podríamos imaginar que tal visión de 
la universalidad humana, corresponde 

a la experiencia espiritual del Dios de Jesús 
de Nazaret. La Iglesia, como comunidad de 
los seguidores de Jesús, tuvo que superar, 
con no pocas tensiones, su horizonte local 
judío, griego y romano, para ir más allá de 
sus fronteras culturales y experimentar la 
catolicidad como universalidad con raíces 
locales.

Per a nosaltres, propostes com la Renovació de la 
Fe (3r ESO), els voluntariats del Casal Loiola (3r i 4t 
ESO), la Confirmació  al Casal Loiola (1r i 2n Batx), 
els camps de treball que impulsa Educsi, Taizé (2n 
Batx), són algunes mostres d’aquest itinerari com-
partit entre escoles jesuïtes que ens apropa a l’en-
contre de l’altre, que ens obre a noves realitats, que 
ens apropa als espais i institucions de la Companyia 
de Jesús, més enllà del mateix Col·legi.

Aquesta aposta i opció ens enforteix, ens possibilita 
mantenir l’acció evangelitzadora en el sentit més am-
pli- i l’acció concreta pastoral- tant dins del Col·legi 
com fora, amb altres que anem descobrint com a 
germans i que ens van despertant en aquest sentit 
d’una fraternitat evangèlica i unida a la fe.
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CENTRE SANT JAUME

Quan estudiar  
et canvia la vida 
Els toca decidir si abandonen el sistema educatiu o si s’incorporen als 
estudis postobligatoris mitjançant els Programes de Formació i Inserció 
(PFI). Els alumnes de la Unitat d’Escolarització Compartida són a punt 
d’exhaurir la seva estada al Centre Sant Jaume. Una etapa alternativa en un 
entorn amb uns alts índexs d’abandonament escolar i postobligatori.

Virgínia Santana 
Psicopedagoga del Centre Sant Jaume
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“L’absentisme escolar és una de les preocupacions més sig-
nificatives per al territori, i situa els infants, joves i les seves 
famílies en el centre del relat”. Així ho apuntava la Monogra-
fia comunitària elaborada pel Projecte d’Intervenció Comu-
nitària Intercultural el 2016 després d’un procés participatiu 
a Badalona Sud. En l’etapa secundària del curs 2014/15 es 
van registrar un 42,29% de casos d’absentisme moderat i 
regular.  

L’alumnat de la UEC Gorg Sant Jaume acostuma a respon-
dre a aquest perfil absentista; alguns, quan són a classe, 
presenten conductes disruptives. El temps que passen al 
Centre Sant Jaume és una alenada d’aire fresc. A diferència 
de l’institut, aquí els educadors en fem un acompanyament 
individualitzat. D’aquesta manera posem de relleu les seves 
potencialitats acadèmiques i els donem confiança. “Tu pots” 
és el mantra que sempre els repetim. I, a poc a poc, trans-
formem un procés de fracàs en oportunitats.

Ara comencem a construir el futur més pròxim. A finals de 
curs, quatre alumnes de la UEC han assistit a una xerrada 
informativa sobre els programes de formació i inserció , els 
anomenats PFI, a l’equipament juvenil Badiu Jove, a la ciutat 
de Badalona.  

Aquest curs quatre dels cinc alumnes que acaben el seu 
procés a la UEC s’han preinscrit en un d’aquests programes: 
dos alumnes es formaran en l’especialitat d’hoteleria i cuina, 
un dels menors farà un PFI de pintura i un altre menor, me-
cànica i manteniment de vehicles lleugers. El darrer alumne 
aposta per una acadèmia de perruqueria i estètica.

Diferents centres d’arreu de Badalona ofereixen aquest tipus 

de formació. S’adreça a joves d’entre 16 i 21 anys que, sen-
se el títol d’Educació Secundària Obligatòria, volen continu-
ar formant-se. Són cursos d’un any, en què es combinen 
matèries bàsiques com llengua, matemàtiques, ciències 
socials i naturals, formació i orientació laboral, i d’altres as-
signatures relacionades amb l’àmbit del programa triat.

El Centre Sant Jaume té com a línia prioritària evitar l’aban-
donament escolar dels joves del territori. I ho aconsegueix: 
la majoria dels joves que passen per la UEC Gorg continuen 
estudiant més enllà dels setze anys.

LA UEC GORG SANT JAUME A L’INFORMATIU DE TV
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Premio  
literario
Cuentos para  
la Paz

FINESTRA OBERTA

En el marco de la asignatura 
de Castellano, los alumnos 
de 1º de la ESO han 
participado en un concurso 
literario internacional para 
todas las escuelas de habla 
hispana. 

Se trata de la quinta edición de “Cuentos para 
la Paz” un proyecto creado por el Instituto 
Lux que reúne historias fantásticas acerca 
de la Paz en antologías electrónicas, para 
después compartirlas mediante lecturas en 
voz alta a los niños y niñas de preescolar.

ANTOLOGÍA DE CUENTOS

Paz, tolerancia y respeto 
Mariona Balart Sirvent (PAG. 60)

El trabajo de las definiciones 
Sara Bellmunt Fuentes (PAG. 124) 

Pablo y Juanjo 
Maria Rovira Gallart (PAG. 144)

cuentos
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Maria Rovira, Mariona Balart y Sara Bellmunt,  
alumnas de 1º de la ESO han ganado un premio  
literario por los cuentos que han escrito  
sobre la Paz. 

Felicidades

cuentos

Collaborating 
Empowering 
Transforming





gràcies
JORNADA
Esportiva en Família
Dissabte 16 de juny



cursosanuals
paraescolars 2018 -2019

Inscripcióoberta!

escoles d’iniciació esportiva

Mou-te i juga
Alumnes de P4 i P5

Rotatori d’esports
Alumnes 1r i 2n d’EP

esports d’equip

Bàsquet 
Alumnes de 2n d’EP fins a 2n Batx.

Futbol
Alumnes de 3r d’EP fins a 2n Batx.

Hoquei patins
Alumnes de 2n d’EP fins a 4t d’ESO

Voleibol
Alumnes de 2n d’EP a 2n d’ESO

Gimnàstica   
Alumnes de P5 fins a 2n Batx.

Natació  
sincronitzada  
artística
Alumnes de 1r d’EP fins a 4t d’ESO

esports individuals

Atletisme
Alumnes de 2n d’EP  
fins a 2n Batx.

Judo  
Alumnes de 2n d’EP  
fins a 2n Batx.

Natació 
Alumnes de P4  
fins a 2n Batx.

Patinatge  
Alumnes de P5 
fins a 4t d’ESO

Ball  
Alumnes de P4 i P5,  
de 1r a 4t d’EP  
i de 1r a 4t d’ESO 

Paraescolars  esportives Escola  d’idiomes

Paraescolars   
artístiques i culturals

Anglès
Alumnes de P4 fins  
a 2n Batx.

Escacs 
Alumnes de P5 a 3r d’ESO

Música
Alumnes de P5 fins a 4t d’ESO

Banda i Percussió
Alumnes de 1r a 6è d’EP

Robòtica i programació
Alumnes de 3r d’EP fins a 4t d’ESO

Disseny 3D i realitat virtual
Alumnes de 3r d’EP fins a 4t d’ESO

Arts&Crafts
Alumnes de 1r a 6è d’EP

Teatre
Alumnes de 1r a 6è d’EP

  NOVETAT

  NOVETAT

  NOVETAT

  NOVETAT

  NOVETAT

  NOVETAT

HORARI
DILLUNS, DIMARTS, DIJOUS I DIVENDRES

de 8:30 h a 14:00 h i de 15:00 h a 17:30 h

DIMECRES 
de 15:00 h a 17:30 h

PER A MÉS INFORMACIÓ
TROBAREU TOTA LA INFORMACIÓ  
D’HORARIS I QUOTES A LA WEB DE L’ESCOLA

www.santignasi.fje.edu

Amb col·laboració

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
Secretaria de Jesuïtes Sarrià-Sant Ignasi

    93 602 30 29 / 93 602 30 38 
93 602 30 39 / 93 602 30 49

  paraescolars.santignasi@fje.edu 
  www.santignasi.fje.edu


