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Un any que se’ns ha fet molt llarg, sí. Però un 
any intens, ple d’expectatives i que ens ha 
ensenyat moltes coses que hauríem de poder 
retenir i incorporar als nostres gens.

Algunes de les coses que hauríem de preservar 
cara al futur serien la resiliència; la capacitat 
d’adaptació als canvis; saber renunciar a allò 
que és superflu...

Tot plegat molt ignasià. Em centro en la 
capacitat d’adaptació al canvi. La proposta 
educativa jesuïta se centra justament a “formar” 
persones adaptables, capaces d’aprendre a 
aprendre, capaces d’aplicar competències i 
aprenentatges per resoldre nous reptes. 
Persones, sens dubte, fermes, consistents,  
amb tremp. Amb criteri fonamentat per 
discernir el que és convenient en cada  
moment. Decidint sense deixar-se endur  
“per la tendència”. El conjunt de tot plegat  
és que anomenem projecte vital.

I un projecte vital es construeix en base a uns 
continguts que ens permeten desenvolupar les 
competències, els dons, el magis que cadascun 
de nosaltres porta dins seu. Continguts i 
competències són indestriables. No s’entenen 
l’un sense l’altre. Però mentre el contingut és 
caduc —i més en el món d’avui i del demà 
immediat—, la competència és perenne. És la 
palanca que permet interpretar els nous 
continguts que apareixen i aplicar-los a noves 
empreses. 

L’educació/estímul de la competència és una 
tasca que s’ha desenvolupat en la progressió 
del creixement de la persona, en cada un dels 
seus trams vitals. I això és el que garanteix la 
transversalitat i la verticalitat de la nostra 
proposta actual.

És clar que per fer-ho possible cal que els 
equips docents es formin per implementar les 

Josep Maria Ramón 
Director general

En primer lloc, deixeu-me 
compartir amb vosaltres  
l’alegria pel progressiu retorn  
a la normalitat. Immensa alegria. 
Fa un any estàvem confinats 
i la màxima aspiració era poder 
celebrar una mica el Sant Joan. 
Això en el supòsit de no haver 
perdut alguna persona estimada 
o d’estar pendents de la 
recuperació d’alguna altra  
encara amb seqüeles. 

EDITORIAL

La capacitat 
d’adaptació  

al canvi

PROJECTE VITAL
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alnovetats d’aprenentatge. En els últims anys, 

hem accelerat aquest procés formatiu. Tant és 
així que enguany hem pogut formar l’equip que 
el curs vinent implementarà el 4t de TQE o 4t 
d’ESO transformat. Això significa que quasi la 
pràctica totalitat de l’equip docent del Sant 
Ignasi ha rebut formació per a la transformació.

En paral·lel a les persones és necessària també 
la transformació dels espais. Tant  
per a la seva modernització i adequació a les 
demandes de seguretat estructural i 
adaptabilitat que el món demana, com per a la 
seva idoneïtat per a la proposta educativa que 
proposem. 

Aquest estiu, el Sant Ignasi tanca per obres.  
Pel que fa a l’estructura, li tocarà el torn a tot 
l’encavallat dels sostres de l’edifici central;  
el canvi del sostre de les naus de batxillerat; 
l’adequació del restaurant pedagògic Loiola,  
i la reparació de les voltes del semisoterrani. 

Pel que fa a l’obra corresponent a l’Horitzó+,  
es construeixen també aquest estiu les aules  
de 3r i 4t de TQE al segon pis de les naus 
perpendiculars a l’edifici central, actualment 
ocupades per Arts, tecnologia..

.
  

Formacions, transformacions, 
plantejaments pedagògics...tot el 
que trobareu en aquesta edició de 
l’AUNA, al servei d’acompanyar el 
creixement de persones per a i amb 
els altres. Gràcies per fer-nos 
confiança i deixar-nos participar de 
l’educació dels vostres fills i filles.



Comissió de Formació
Rosa Fariñas 
Comissió de Formació

Os confesaremos una tradición secreta que tenemos 
en la Comisión de Formación: Cada mes de octubre 
nos reunimos en el Escocés de la calle Mandri y, mien-
tras nos tomamos unas Margaritas mano a mano, 
planificamos las conferencias de cada curso…

El pasado octubre no hubo Escocés ni Margaritas. Y 
con todo lo que había sucedido durante el año 2020, 
nuestro pensamiento inicial automático fue que tam-
poco habría ni Saló Verd ni conferencias. Pero nuestro 
segundo pensamiento fue rebelarnos contra ello. No 
hubo Saló Verd, pero sí conferencias.

¿Por qué? Porque concluimos que la labor que desa-
rrolla nuestra Comisión, al igual que las otras Comisio-
nes del AMPA, en ese momento adquiría más impor-
tancia que nunca. Es en circunstancias tan complejas 
como la vivida y la actual, cuando las familias estamos 
más ávidas de consejos y necesitamos más que nun-
ca herramientas que nos ayuden a nosotros y a nues-
tros hijos, no sólo a capear la situación, sino también 
a aprender de ella, a darle la vuelta. Y eso, que es tan 
fácil de decir, qué difícil es de poner en práctica.

Por eso, quisimos aportar nuestro granito de arena 
para conseguirlo y nos lanzamos a organizar confe-
rencias on line (ahora tan de moda pero entonces no…), 
eligiendo temas que tuvieran conexión con la difícil 
realidad que estábamos viviendo. Y la respuesta por 
parte de las familias ha sido FANTÁSTICA. 

Gracias, conferenciantes. Gracias, familias.

Saló Verd, espéranos! Saló Verd is coming soon!

Comissió de Festes
Inés Boj 
Comissió de Festes

Una gran Olimpíada
Aquest 2021 hem tingut la sort de poder realitzar una 
Olimpíada a la nostra escola. La idea va ser organitzar 
una competició esportiva amb jocs i activitats adapta-
des a les edats dels nens i nenes de Jesuïtes Sarrià. 

L’Olimpíada va començar ben d’hora, ben d’hora! A les 
vuit ja teníem els primers voluntaris i el personal de 
l’escola que ens dona suport muntant carpes, posant 
senyalització, inflant globus i preparant tot el material. 

L’Olimpíada va constar de vuit proves: salt corda, salt 
de llargada, llançament de pes, punteria, gimnàstica 
rítmica, circuit de cèrcols, cons i relleus. I no ens oblidem 
del pòdium, on cada equip es va poder fer una fotogra-
fia amb els conjunts que havien preparat, ambientats 
en el país que els havia tocat. Fins i tot els pares i mares 
“monitors” que acompanyaven cada equip van venir 
també a conjunt! 

Va ser una jornada festiva que fa durar quasi dotze ho-
res i en la qual van participar 809 nens, 146 equips i 150 
voluntaris. 

També es van poder recaptar 7.730€ per al Centre Sant 
Jaume, perquè els nens i nenes d’aquest centre puguin 
anar de Campaments i Colònies aquest estiu. 

A cada participant se li va entregar un lot obsequi grà-
cies a la col·laboració dels patrocinadors. I també es va 
dur a terme un sorteig entre totes les famílies que ha-
vien fet una donació per al Centre Sant Jaume. 

Tot plegat ens va permetre passar un dia diferent, di-
vertit, a l’aire lliure, gaudint dels companys i de l’esport. 
I en tota l’Olimpíada es va respirar un aire de “en tot 
servir i estimar “ que omple el cor i l’esperit!

ENTORN 
Participació activa de les famílies
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Comissió de Pastoral
Lorena Domenche 
Comissió de Pastoral

En este año tan especial la Comisión de Pastoral ha querido 
estar “presente” y, en la medida en la que ha sido posible, poder 
llevar a todas las familias de la Comunidad Cristiana del Sant 
Ignasi la oportunidad de continuar viviendo la fe en familia. 

Con el objetivo de hacer crecer la fe y vivirla en el mundo actual, 
los miembros de la Comisión hicieron realidad a lo largo del 
curso toda una serie de actividades siempre acordes a los 
protocolos de seguridad de cada momento.

1er TrimesTre
    Pregarias Virtuales, espacios de encuentro de la 
Comunidad y momento de oración en familia

    Receso Virtual de Adviento, reflexiones y diálogo sobre 
este periodo del año

    Misa Virtual del Pollet. Celebramos el nacimiento de Jesús

2do TrimesTre
    Pregarias Virtuales
    Inicio de Eucaristias Familiares (con inscripción previa y 
aforo limitado) a finales de febrero

3er TrimesTre
    Eucarístia Final

Actividades abiertas a todas las familias del colegio con in-
quietud de fortalecer su vida en la fe y poder acompañar a sus 
hijos en este camino.

Coincidiendo además con el Año Ignatius500, la Comisión es-
pera con mucha ilusión poder retomar en el nuevo Curso todas 
aquellas actividades que nos hagan vivir en germanor, servei 
i espiritualitat siguiendo el ejemplo de Sant Ignasi.

 

Les famílies que configurem 
l’Associació de Mares i Pares  
dels Alumnes de l’escola han 
estat resilients en aquest any 
escolar de pandèmia. Els 
confinaments de més de  
50 grups bombolla per contagis 
de la Covid no han minvat les 
ganes de continuar participant 
en les activitats de l’AMPA, tant 
en les tradicionals com en les 
que hem engegat aquest any. Un 
exemple va ser la Jesuïtada, una 
caminada familiar entre les 
diferents escoles de la xarxa de 
Jesuïtes a l’àrea metropolitana 
de Barcelona. Estem molt agraïts 
i ens felicitem per la bona feina 
realitzada aquest any i esperem 
poder fer més propostes per als 
alumnes i famílies de l’escola,  
tots auna.
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LLAR/MOPI

La nostra Llar.  
Educadores  
acollidores 
 

Quan una família cerca una llar 
per al seu fill/a s’interessa per 
les instal·lacions, pel què farà 
durant el dia, per la higiene, pel 
menjar, per la llum de l’espai, 
pel nombre de mestres... 
Realment ho podríem resumir 
en... Estarà cuidat?

Mònica Bori 
Directora Llar-MOPI  
Educació Infantil

EDUCADORS
L’alumne acollit i acompanyat
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Una llar d’infants és quelcom més que uns espais, és 
un lloc en què l’infant s’ha de sentir segur i acollit. El 
vincle que s’ha d’establir entre l’infant i l’educadora 
és clau.

L’acollida a la família, que ve amb neguits i incerteses, 
ha d’embolcallar-se amb un entorn càlid i segur. L’aco-
llida a l’infant ha de donar a cada nen i nena el que 
necessita, cadascú el seu ritme, cadascú segons les 
necessitats que mostri o necessiti.

És per això que les educadores de la llar estan pre-
parades per acollir les diferències, perquè la llar ha 
de ser la seva segona casa. Una educadora que co-
breixi les seves necessitats, d’alimentació, d’higiene, 
de son, però també les seves necessitats emocionals. 
Caldrà treballar des de la quotidianitat, com a font 
d’aprenentatge i caldrà que l’educador esdevingui 
model i que acompanyi la família.

A l’escola volem que els infants de 0-3 anys siguin 
alegres i feliços i per això els tractem com a únics. 
Volem que es meravellin al descobrir el seu entorn 
més proper, que siguin curiosos, que desenvolupin 
el seu llenguatge i sàpiguen descodificar tots els llen-
guatges que l’envolten, que evolucionin perquè se’ls 
acompanya per fer-los créixer i que se sentin confiats 
i segurs.

Tot això és possible des de l’acollida que fem a ca-
dascun dels nens i nenes, al matí quan hi arriben; 
quan tenim una paraula per a cadascun d’ells; mentre 
juguen lliurement o amb una proposta educativa; 
cada vegada que l’acompanyem, l’observem i l’ani-
mem estem acollint la seva experiència. A l’hora dels 
àpats i de les migdiades, quan estem animant a tas-
tar o quan acompanyem perquè es relaxi, estem aco-
llint i proporcionant a cada infant el que necessita.

Aquest curs totes les llars d’infants de Jesuïtes Edu-
cació hem creat els essencials de les nostres llars. 
Hem estat assessorades i formades per la Universi-
tat Ramon Llull -Blanquerna, que ens ha ajudat a de-
finir aquests essencials, el que volem per a les nostres 
llars. Tot l’equip docent hem rebut formació especí-
fica sobre l’infant d’aquesta edat i les seves necessi-
tats i hem replantejat, sobre aquests essencials, els 
elements i dimensions més fonamentals del nostre 
model.

Aquest és el nostre desig: seguir 
millorant la qualitat de la nostra llar per 
tal que famílies i alumnes puguin 
deixar els seu tresor més preuat a les 
mans més amoroses i professionals.

LLAR/MOPI

La nostra Llar.  
Educadores  
acollidores 
 



MOPI/PIN

MALL 
El model d’aprenentatge  
de les llengües

Anna Puigderrajols 
Cap pedagògica de Llar i MOPI 

Marta Manich 
Cap de 1r i 2n de Primària Inicial 

El model d’aprenentatge de les llengües (MALL) marca 
l’itinerari del procés d’ensenyament-aprenentatge de  
la lectura i l’escriptura de les etapes d’Infantil i de Primària.
El món lletrat i escriptor hi és ben present des dels més  
petits de l’escola i té una continuïtat al llarg de tota la vida.
L’equip docent MOPI-PIN treballa conjuntament per 
acompanyar l’alumne en el descobriment i l’ús del llenguatge 
en totes les seves funcions, contextos i vivències.
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EDUCADORS 
L’alumne acollit i acompanyat
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El model d’aprenentatge de les llengües a la nostra escola cerca 
formar persones plurilingües, competents comunicativament, 
capaces de crear llenguatge i rigoroses en l’ús de la llengua. Alum-
nes que desenvolupin una competència comunicativa única i que 
usin diferents llengües per a la construcció de la persona i del seu 
aprenentatge.

Compartim les 9 idees clau sobre el model d’aprenentatge de les 
llengües a Infantil:

9 idees clau sobre el model d’aprenentatge  
de les llengües a Infantil

Treball globalitzat tots lectors i escriptors
Es concep l’infant com una persona amb capacitat 
comunicativa i un important bagatge d’experiències 
lingüístiques. Per tant, és considerat lector i escriptor  
des de la seva incorporació a l’escola. 

Només un inici 
Es valora l’aprenentatge de la llengua com una competència 
que es continua desenvolupant al llarg de la vida. 

Des d’on és cadascú
Es personalitza l’aprenentatge en funció dels diferents 
coneixements, ritmes i nivells evolutius dels infants. 

Per anar més enllà 
Es respecten, s’acullen, s’interpreten i s’acompanyen  
els diferents nivells d’assoliment, per arribar a nivells més 
elaborats i formals. 

En tot moment
L’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua està  
present al llarg de la jornada escolar i es promou la reflexió 
sobre el seu aprenentatge. 

Amb sentit i rellevància 
Les pràctiques de lectura i escriptura són en situacions 
comunicatives autèntiques i reals. 

Empoderant-los 
Es promou la curiositat i l’interès pel llenguatge escrit 
fomentant la confiança i l’autonomia de l’alumnat. 

El text com un tot
Es prioritza la significativitat i la coherència del text; l’ortografia  
i els aspectes formals de l’escriptura en són subsidiaris. 

Amb bons models
L’equip docent és el referent i el model de llengua vehicular  
i de llengua addicional.
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PIN

Un espai  
d’aprenentatge: 

les caixes  
de recerca
Margarita Vilasis 
Cap de 3r i 4t de Primària Inicial 

Dos matins a la setmana els alumnes de 3r i 4t PIN 
esperen les caixes de recerca. Sabeu per què?
Doncs perquè aquest escenari permet als nens i nenes 
experimentar i gaudir de propostes que es plantegen 
en forma de caixa.
Les caixes de recerca queden agrupades en tres grans 
àmbits: l’artístic, el tecnològic i el de coneixement del 
món. La creació a càrrec dels mestres de cadascuna 
de les caixes està basada en unes instruccions i un 
producte final.
En l’àmbit artístic englobem caixes com Picasso, Posem 
fil a l’agulla, Arran de terra o Tenim el cap ple de pardals.
En l’àmbit tecnològic tenim les caixes de T-Rex 2.0, Ens 
connectem? o Robòtica.
En l’àmbit del coneixement del món trobem caixes que 
porten per títol Herois i heroïnes, Podem salvar els animals 

METODOLOGIES 
L’alumne que descobreix
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en perill d’extinció?, Jocs del món o Tots poden fer esport.
Les caixes són considerades espai d’aprenentatge ja 
que tenen els seus propis objectius i tot un seguit de 
tasques temporalitzades que ofereixen un ventall vari-
at de possibilitats i d’experimentació.
Enguany, amb la situació actual, hem hagut de reduir 
les interaccions entre els alumnes de diferents classes 
en aquest escenari. El curs passat es barrejaven els 
nens i nenes de totes les classes en funció de la caixa 
escollida per ells i elles i s’oferia, així, interacció entre 
diferents alumnes i mestres.
Aquest any, totes les caixes només es porten a terme 
amb els grups aula o grups bombolla i a càrrec d’un 
mateix mestre-a.

Ells mateixos  
ens ho expliquen! 

 

Les caixes són  
considerades espai 
d’aprenentatge ja que  
tenen els seus propis  
objectius i tot un seguit  
de tasques temporalitzades 
que ofereixen un ventall  
variat de possibilitats i 
d’experimentació.
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creaNEI - ESO

Projecte 
CREA
Francesc Costan 
Cap de Cicle 5è i 6è NEI 

objectius
    Potenciar la creativitat.
    Permetre que l’alumne proposi i esculli un projecte.
    Donar espai per desenvolupar l’actitud emprenedora 
dels alumnes.

    Afavorir que l’alumne triï la intel·ligència/talent on se 
senti més còmode.

    Compartir un projecte amb companys d’un altre curs.
    En aquest espai l’alumne pot desenvolupar contin-
guts no curriculars vinculats als seus interessos i al 
seu context.

    Promoure una creació col·lectiva en la qual tothom 
aporti el millor d’ell mateix.

    Crear un espai en què es desenvolupi el projecte vital 
de l’alumne.

    Canalitzar la col·laboració d’algun pare/mare/ fami-
liar amb un talent especial.

METODOLOGIES 
Metodologies per potenciar la creativitat

El projecte CREA pretén ser 
un espai en què l’alumne 
pugui desenvolupar la seva 
creativitat. Un espai en el 
qual treballi en un àmbit que 
ell ha escollit i en un projecte 
que ha consensuat amb un 
equip d’alumnes que té els 
seus mateixos interessos.  
El projecte CREA vol afavorir 
que l’alumne aporti el millor 
que té d’ell mateix i canalitzi 
el seu projecte vital.
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creaorganització
Aquest projecte disposa d’una tarda al llarg del segon 
trimestre i d’una setmana intensiva, la setmana de la 
mostra.
Les hores CREA són:
    Dimecres a la tarda (14:30-16:30) 
    Setmana Intensiva: s’anul·len les hores de projecte i 
d’específica. No les especialitats.

    Mostra per a les famílies un dijous tarda, per finalitzar 
el projecte.

    Proposem uns àmbits als quals els alumnes es poden 
apuntar, per exemple:
1. Artístic escenicoliterari
2. Artisticoplàstic
3. Científic
4. Gastronòmic
5. Tecnològic: Robòtica / FABLAB
6. Compromís social - Lúdic- Cultural

Tutors i especialistes lideren el projecte. Els grups són in-
terclasses (5è-6è).

Enguany no hem pogut desenvolupar aquest projecte tal 
com està plantejat. Les mesures antiCOVID han provocat 
que cada curs hagi repensat el projecte, això sí, amb una 
clara voluntat del claustre de no perdre’l. 
En aquest context, cinquè NEI ha plantejat un projecte per 
a cada secció. S’han fet obres de teatre, musicals, escape 
rooms ambientats en els diferents espais de l’escola, ela-
boració de jocs de tot tipus (manipulatius, tecnològics, 
3D...).
Sisè NEI ha plantejat un projecte conjunt que tingués un 
impacte durador en la nostra escola. El director general 
ens va fer una proposta de naturalització de la paret del 
platanar i els alumnes han dissenyat i elaborat jardins ver-
ticals per aconseguir el repte proposat pel Josep Maria 
Ramón.
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Núria Gibert 
Cap de Cicle - 1r i 2n d’ESO

A la NEI l’alumne reflexiona 
i s’atura per ser conscient 
del seu aprenentatge.  
En aquest context a 
continuació  
explicarem  
algunes de les  
diferents eines  
que estem  
utilitzant per  
aconseguir  
que l’alumne  
sigui més  
autònom.

La guia del projecte
Els alumnes reben la guia del projecte, la qual els 
permet orientar-se i situar-se durant el procés. En 
aquesta guia, l’alumne pot accedir a les principals 
activitats que es duran a terme, així com les metes 
de comprensió i els continguts a treballar.

!!!
??

NEI - ESO

Com fem conscient 
l’alumne del seu 
aprenentatge?

AVALUACIÓ 
L’alumne conscient
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Diari d’Aprenentatge  
Personal (DAP)
En l’àmbit educatiu es coneix com un portfoli digital 
(e-portfoli). És un instrument d’avaluació formativa que 
facilita a l’alumne identificar el que ha après i com ho ha 
après al llarg d’un període de temps (un projecte, una 
unitat didàctica, un trimestre, un curs...) per mitjà del 
recull raonat d’evidències d’aprenentatges com, per 
exemple, activitats resoltes i productes finals, però 
també tot allò que formi part del procés d’elaboració de 
la tasca i de reflexió sobre els aprenentatges.

Quins objectius persegueix?:
    Afavorir la consciència i la reflexió personal de 
l’alumne sobre el seu procés d’aprenentatge.

    Afavorir la comunicació entre docents i/o família amb 
l’alumnat al voltant del seu aprenentatge.

És una eina específica  
per a l’escenari projectes?
El DAP no necessàriament ha d’estar vinculat únicament 
a projectes. És una eina que pot recollir tots els 
aprenentatges que l’alumnat realitza tant dins com fora 
de l’escola oferint, per tant, una visió més global. 

quadern  
Cooperatiu
Cada projecte compta amb el Quadern de 
Treball cooperatiu que és una eina que ajuda els 
alumnes a organitzar les tasques relacionades 
amb els projectes, fent-los conscients de la seva 
progressió i valorar fortaleses i dificultats del 
treball en equip. Així mateix, permet al 
professorat fer el seguiment i valoració del 
progrés del grup de treball.
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PROJECTE VITAL  
I VOCACIONAL 
L’alumne que decideix

TQE

Projecte  
futur 
Dani Durantes 
Cap del TQE FU
TU

R
Dintre dels programes 
competencials del TQE 
(programes d’acció tutorial),  
el programa OVE (Orientació 
Vocacional i per als Estudis) 
pretén que l’alumne pugui 
identificar els valors i  
interessos propis per després 
poder veure’ls reflectits en 
persones de referència i pugui 
avançar en la presa de decisions 
de cara a un 4t TQE o a una 
etapa postobligatòria. 
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En aquest context, el Projecte Futur, que es va iniciar al mes 
de febrer, parteix de la identificació d’aquests valors i interessos 
a partir de diferents dinàmiques que l’equip de tutors i tutores 
han posat en marxa a les aules, i avança amb el contacte amb 
persones de referència. És en aquest punt on es va comptar 
amb les famílies dels alumnes per fer-los arribar la seva vivèn-
cia.
La proposta era elaborar un vídeo d’uns 3-5 minuts en el qual 
les famílies sortissin exposant quins valors i interessos consi-
deraven que els havia ajudat a decidir dedicar-se al que feien 
en un sentit més personal que acadèmic.
A cada grup de 3r TQE es van passar diferents vídeos (adaptant 
els perfils professionals al perfil de cada secció i oferint una 
varietat de 5 o 6 testimonis per a cada grup) i han pogut elabo-
rar una reflexió com les següents:

  En la meva opinió, tots han coincidit que no importa la feina 
que escullis, però has d’estar segur que t’agradi. A més deien que, 
un cop que ho facis, hi posis la teva dedicació i esforç. Un altre tema 
que han tocat és la passió que tens no solament a l’hora d’escollir 
la carrera, sinó també la que finalment has escollit. 

  Jo crec que tots els testimonis o gairebé tots han coincidit 
en el fet que és molt important saber treballar en equip sent honest 
i clar. També coincideixen en el fet que cal progressar i estar cons-
tantment aprenent. 

  Tots els testimonis han coincidit que hem de fer el que ens 
agrada, i que això està per davant de tot. També que, si cometem 
un error i no estem en la carrera que més ens agrada, podem rec-
tificar per trobar aquella en la qual gaudir-ne de veritat. 

 Jo crec que alguns temes en què han coincidit han estat 
l’esforç, per poder arribar a aconseguir el que vulguis, i la constàn-
cia, tant en el terreny empresarial com en d’altres.
 
En general la valoració de l’activitat ha estat positiva i ha donat 
peu a debats gràcies a alguns consells que s’anaven repetint 
en cada vídeo (la importància de triar una feina que els agradi, 
treballar en equip, tolerar el fracàs i aprendre’n, etc.). De cara al 4t 
TQE es planteja dissenyar un Projecte Futur que doni peu a 
aprofundir una mica més en l’aspecte professional.FU
TU

R
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BATx.

El disseny 
d’itineraris  
al batxillerat 

Quan els nostres nois i 
noies són a 4t d’ESO i arriba 
l’hora d’escollir modalitat i 
optatives per al Batxillerat, 
els hi apareixen tots el 
dubtes. Els dubtes són 
raonables, més encara 
quan, a l’hora d’escollir, no 
tenen clars quins són els 
criteris que han de guiar-ne 
la tria. 

Helena Labarta 
Directora d’ESO-BATX. 

PROJECTE VITAL  
I VOCACIONAL 
L’alumne que decideix

iti
ne

ra
ris
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BATx.

El disseny 
d’itineraris  
al batxillerat 

PROJECTE VITAL  
I VOCACIONAL 
L’alumne que decideix

iti
ne

ra
risÉs amb relació a aquests criteris, que ara pas-

sem a explicar-vos, que a l’escola dissenyem el 
quadre de matèries de modalitat i optatives que 
els alumnes tenen de referència quan cal fer la 
tria del Batxillerat.

Cal tenir en compte que la gran majoria d’alum-
nes que fan el Batxillerat tenen com a objectiu 
final arribar a cursar un grau universitari. D’altra 
banda, val a dir que tots els graus universitaris 
estan adscrits a una de les següents branques 
del coneixement: Arts i Humanitats, Ciències, Ci-
ències de la Salut, Ciències Socials i Jurídiques i 
Enginyeria i Arquitectura. Cadascuna de les ma-
tèries que es cursen a 2n de Batxillerat, alhora, 
té una ponderació concreta (que pot ser de 0; 
0,1 o 0,2) en cadascun dels graus universitaris 
oferts. A l’hora de triar la matèria optativa cal 
assegurar-se que té la màxima ponderació al 
grau universitari que es voldrà cursar; d’aques-
ta forma, a l’hora de fer les PAU, garantim una 
elecció d’exàmens òptima per poder optar a la 
màxima nota, que és de 14 punts.

És una realitat que la majoria de nois i noies no 
tenen gaire clar quins estudis universitaris vol-
dran realitzar quan hagin acabat el Batxillerat, 
menys encara quan estan cursant 4t d’ESO; Si, 
com a mínim, tenen clara quina és la modalitat 
que els interessa, el quadre de matèries de mo-
dalitat i optatives que tenen de referència per a 
l’elecció garanteix que en la majoria dels casos 
la matèria optativa escollida tindrà la màxima 
ponderació al grau que acabaran estudiant. Per 
poder atendre casos particulars en què als 
alumnes els convé més fer una matèria optati-
va no adscrita a la seva modalitat, les matèries 
optatives s’imparteixen en la mateixa franja ho-
rària per a tota la promoció; d’aquesta forma, es 
pot cursar una matèria optativa que no és de la 
modalitat escollida.



22 | REVISTA AUNA FPFormació proFessional

L’alumne que escull  
i decideix el seu futur

PROJECTE VITAL  
I VOCACIONAL 
L’alumne vocacional i professional

Jordi Ollé 
Director d’Estudis Professionals

Arribat el moment en el qual cal prendre la decisió de projectar el 
projecte vital i vocacional, és probable que des del punt de vista de 
l’alumne es generin dubtes sobre les diferents propostes que s’obren 
de cara al futur. Aquest és un punt decisiu en què cal fer valoració 
des del punt de vista d’allò en què tenim habilitats, allò que se’ns 
dóna bé, en el que gaudim duent-ho a terme, en el que creiem  
podem aportar valor afegit de futur... És convenient seguir  
avançant en la formació d’allò que més ens motiva, en el que 
 tenim habilitats per poder aportar valor al sector professional  
que escollirem.
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Possibles Itineraris  
acadèmics a Cicles Formatius
Sortides Universitàries  
Nacionals i Internacionals
Des de la xarxa d’escoles de Jesuïtes Educació en 
les quals s’imparteix Formació Professional, posem 
a disposició un ampli ventall de cicles formatius en 
diferents àmbits, des d’Hostaleria i Turisme fins a 
l’àmbit Audiovisual, passant per estudis d’Empresa, 
Integració Social i Esports.

Disposem de propostes de continuïtat per tal que, 
acabades les diferents etapes formatives 
postobligatòries, cicles formatius de grau mitjà, 
cicles formatius de grau superior, aquells que ho 
desitgin segueixin estudis en Universitats d’àmbit 
nacional amb les quals s’han establert estrets 
acords de col·laboració. Tanmateix duent a terme o 
al finalitzar els seus estudis de grau superior, opten 
a diverses sortides de continuïtat acadèmica 
internacional com poden ser Erasmus acadèmic a 
Universitats partner o estades pràctiques a 
empreses de referència a diferents països europeus. 
És l’oportunitat per viure i conviure experiències 
úniques dins el context d’una ciutadania més global.

Relació amb  
el sector professional
Pràctiques d’empresa  
i stage internacional.
Un dels punts més ben valorats per part dels 
alumnes de cicles formatius és el moment que 
passen a les empreses i duen a terme les seves 
pràctiques. Aquestes tenen una forta presència 
dins l’organització del currículum acadèmic del 
cicle formatiu i representen experiències 
significatives en l’aprenentatge pràctic de la 
professió.FPL’alumne que escull  

i decideix el seu futur
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PASTORAL Any ignasià Ignatius 500 
Una oportunitat per acostar-nos a 
l’espiritualitat ignasiana

Eduard Rovira 
Director de Formació Humana  
i Pastoral

Ignatius 500 és l’Any Ignasià que celebrem per commemorar el cinquè 
centenari d’una experiència que va transformar Ignasi de Loiola per 
sempre, i va donar lloc a una espiritualitat que ha facilitat la trobada 
amb Déu de multitud de persones de generació en generació.

Què celebrem?
Aquest Any Ignasià se celebra a tot el món entre el 20 de 
maig de 2021, aniversari de la ferida soferta per Íñigo de 
Loyola a Pamplona, i el 31 de juliol de 2022, festivitat de 
Sant Ignasi. 

La ferida a la cama d’Ignasi per una bala de canó el va 
portar a una llarga recuperació a la seva casa natal. Al 
llarg d’aquest procés, Ignasi va viure un encontre personal 
amb Déu que va desencadenar una conversió profunda 
en la seva vida. Un cop recuperat, es va posar en camí 
cap a Terra Santa passant per Montserrat, Manresa i Bar-
celona. El pelegrí començava un nou projecte de vida que 
va anar prenent forma al llarg de molts anys, provocant 
un encontre profund amb Déu.  

Però Ignatius 500 és més que una commemoració. A més 
de recordar un esdeveniment històric d’importància uni-
versal, ho vivim com una oportunitat d’actualitzar aques-
ta experiència en nosaltres, en la nostra relació amb Déu, 
amb els altres i amb la Creació. Per això és una oportu-
nitat per participar  de les propostes, fer exercicis 
espirituals  i navegar pels materials  pensats per 

ajudar a acostar-te a l’espiritualitat ignasiana . És un 
any per anar als llocs on es guarda la memòria de la con-
versió d’Ignasi: el Santuari de Loiola , la Cova de Man-
resa  o fer el Camí Ignasià . 

El lema d’aquest aniversari: «Veure noves totes les coses 
en Crist» ens convida a tenir sempre els sentits oberts 
per captar les necessitats del nostre entorn, pregun-
tant-nos en tot moment com podem ajudar a transformar 
la realitat; és assumir les nostres pròpies limitacions, com 
va fer el mateix Ignasi; és sortir al camí, per anar desco-
brint aquest Déu que habita i treballa en totes les criatu-
res, i contemplar-lo en tot el que ens esdevé.

El lema d’aquest aniversari: «Veure noves totes les coses 
en Crist» ens convida a tenir sempre els sentits oberts 
per captar les necessitats del nostre entorn, pregun-
tant-nos en tot moment com podem ajudar a transformar 
la realitat; és assumir les nostres pròpies limitacions, 
com va fer el mateix Ignasi; és sortir al camí, per anar 
descobrint aquest Déu que habita i treballa en totes les 
criatures, i contemplar-lo en tot el que ens esdevé.

ENTORN 
L’alumne vinculat al món

https://ignatius500.org/ca/calendari
https://espiritualidadignaciana.org
https://ignatius500.org/ca/materials
https://espiritualidadignaciana.org
https://loyola.global/es/
http://www.covamanresa.cat/ca
https://caminoignaciano.org/ca/
https://ignatius500.org/ca/celebrem


Any ignasià Ignatius 500 
Una oportunitat per acostar-nos a 
l’espiritualitat ignasiana

Com seguir  
el que està passant?
El web d’Ignatius 500 i els perfils creats a les xarxes socials 
tenen com a missió ajudar a sensibilitzar i compartir la cele-
bració d’aquest any ignasià. 

L’acte inaugural va tenir lloc el dia 20 de maig a les 10 h 
del matí. Tots els alumnes i educadors/res de les escoles 
de la Companyia de Jesús vàrem celebrar, plegats, la 
inauguració de l’Ignatius 500. Va suposar l’entrada a un 
seguit d’actes per recordar la conversió d’Ignasi. 

Más información 

www.ignatius500.org 

  Ignatius500

  @ignatius_500  #ignatius500

  @Ignatius_500 #ignatius500

https://ignatius500.org/ca/esta-passant
https://ignatius500.org/ca/
https://www.facebook.com/Ignatius500/
https://twitter.com/Ignatius_500
https://www.instagram.com/ignatius500/
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INTERNACIONALINTERNACIONAL

Acreditació  

ENTORN 
L’alumne connectat amb el món

Posseir l’acreditació Erasmus + a l’Educació escolar 
(de la Primària al Batxillerat) i de la Formació Pro-
fessional (FP) ens permetrà avançar de manera 
sostinguda en la internacionalització de la nostra 
institució educativa a través de les oportunitats que 
Erasmus + ofereix.
Per acreditar-nos, vàrem dissenyar un pla estructu-
rat i a llarg termini, denominat Pla Erasmus, per a la 
implementació de mobilitats amb un impacte posi-
tiu en els nostres processos interns d’ensenyament 
i aprenentatge. L’acreditació ens suposa poder dur 
a terme projectes de mobilitat d’alta qualitat, fer que 
la mobilitat sigui una possibilitat realista per a qual-
sevol alumne, amb un finançament estable per a les 
nostres mobilitats cada any.

Què és l’Acreditació Erasmus?
És una nova eina Erasmus que assegura la capaci-
tat de les institucions educatives de desenvolupar 
activitats de mobilitat d’alta qualitat que serveixin 
per a la millora de l’organització, desenvolupant ex-

periències de gran impacte, noves col·laboracions 
internacionals i plantejant una estratègia pròpia 
d’internacionalització a la velocitat que millor s’ade-
qüi als ritmes de l’escola. 

Quins són els objectius d’aques-
ta acreditació Erasmus +?
    Reforçar la dimensió europea de l’ensenyament 
i l’aprenentatge (tots els sectors).

    Millorar la qualitat de l’ensenyament i l’aprenen-
tatge en l’educació escolar:

    Donant suport al desenvolupament professional 
del professorat, els equips directius i personal.

    Fomentant l’ús de les TIC i de metodologies 
d’ensenyament innovadores.

    Millorant l’aprenentatge d’idiomes i la diversitat 
lingüística.

    Promovent l’intercanvi i la transferència de bo-
nes pràctiques.

      Fomentant el reconeixement dels aprenentat-
ges obtinguts per l’alumnat i el professorat du-
rant els seus períodes de mobilitat a l’estranger.

    Contribuir a la creació de l’Espai Europeu d’Edu-
cació.

Jesuïtes Sarrià Sant Ignasi ha sigut anomenada Escola Acreditada Erasmus+  
pel SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación”

Marta Munté 
Responsable de Relacions Internacionals
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INTERNACIONALCIC 
Nou partner en el nostre projecte  
d’Anglès paraescolar

Actualment tenim 232 alumnes, des de P4 fins a 2n 
de Batxillerat, matriculats en els cursos d’anglès. Tot 
i les complexes circumstàncies d’aquest curs escolar, 
vam aconseguir desenvolupar les classes fent servir 
diferents metodologies actives i lúdiques per afavorir 
la participació i la motivació de l’alumnat. 

Els cursos anuals d’anglès estan dividits en 2 grans 
blocs:

Fun with English i Junior Line 
(De P4 a 4t d’EP) en els quals a través de la crea-
tivitat i la imaginació, s’integren de forma signifi-
cativa continguts i hàbits comunicatius.

Cursos per a joves 
(A partir de 5è d’EP) en els quals els alumnes 
estan agrupats per nivells: d’A1 a C1. Ens els 
primers tres anys, part de l’estona de classe i 
de l’avaluació es basa en el treball per projec-
tes. A partir de B2, el CIC prepara l’alumnat 
per passar amb èxit els exàmens de Cambri-
dge (FCE i CAE). 
Enguany hi presentem 8 alumnes a l’examen 
de FCE i 6 alumnes a l’examen de CAE.

A part dels cursos anuals, aquest estiu realitzarem 
el nostre projecte de Casal d’estiu amb el CIC. Du-
rant cinc setmanes, els nens i nenes de P3 a 4t d’EP 
inscrits en el casal tindran l’oportunitat d’aprendre 
i de divertir-se en un entorn d’immersió lingüística i 
participaran en una gran varietat d’activitats en un 
ambient relaxat, motivador i molt entretingut.

Enguany hem comptat amb la col·laboració de l’Escola d’Idiomes CIC en el 
marc de les paraescolars culturals anuals i el Casal d’estiu. 

Nevena Tinkova 
Coordinadora de Paraescolars Culturals

www.iccic.edu

https://www.santignasi.fje.edu/ca/noticies/actualitat/0000013932-nou-partner-en-el-nostre-projecte-dangles-paraescolar
https://www.iccic.edu/escola-d-idiomes/angles/presentacio-angles
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INTERNACIONALDiploma Dual
Com ja us vam presentar en l’anterior A una , el Diploma Dual 
forma part del projecte educatiu del Sant Ignasi per a aquells 
alumnes de 2n NEI o 3r i 4t TQE que desitgin una immersió 
lingüística virtual en llengua anglesa, així com conèixer més 
profundament una altra cultura i aconseguir el títol de High 
School d’una escola americana. Han estat 68 alumnes que hi 
han participat, i el seu èxit acadèmic ha estat brillant! Per al 
curs vinent, ja comptem amb 69 nous candidats! 

Mireia Olivé  
i Meritxell Urbano 
Responsables del Diploma Dual

Què és el  
Diploma Dual?

Dedicació al programa 
(hores/setmana)
La dedicació al programa ha estat 
l’esperada i tots els alumnes hi han 
dedicat, com a màxim, 4 hores 
setmanals.

14,80% (1 hora)

29,60% (2 hores)

40,70% (3 hores)

14,80% (4 hores)

3,70% (Molt fàcil)

44,40% (difícil)

0% (Molt difícil)

Dificultat dels continguts
Pel que fa als continguts, els 
alumnes n’han valorat la dificultat, 
l’interès i la utilitat. El 52% dels 
alumnes consideren que el que han 
treballat era fàcil i els ha costat poc 
esforç assimilar-los.

https://m.santignasi.fje.edu/ca/noticies/actualitat/0000014158-compartim-la-revista-una-430
https://m.santignasi.fje.edu/ca/noticies/actualitat/0000014183-diploma-dual-2021-2022
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INTERNACIONALInterès continguts
El 89% dels alumnes 
considera que els 
continguts treballats eren 
interessants o molt 
interessants.

Utilitat dels 
continguts
El 96% dels alumnes pensa 
que el que han après és  
útil o molt útil.

3,70% (Poc interessant)

7,40% (Una mica interessant)

29,60% (Interessant)

59,30% (Molt interessant)

3,70% (Poc útil)

40,70% (Útil)

55,60% (Molt útil)

0% (Una mica útil)

Qualificacions El 92% dels alumnes ha obtingut 
qualificacions dins la franja de l’Assoliment Notable  
i l’Assoliment Excel·lent (més d’un 8 de mitjana).

76,12%
De 9 a 10

71,79%
De 9 a 10De 8 a 9

16,42%
De 8 a 9
20,51%

De 7 a 8
5,97%

De 7 a 8
5,13%

De 6 a 7
1,49%

De 6 a 7
2,56%

Qualificacions Anglès Qualificacions “Life Management Skills”

 

M’ha ajudat molt a millorar el meu  
nivell d’aprenentatge de l’anglès i a  
millorar a obrir-me a les videotrucades  
amb gent d’altres ciutats. 
Lucia Plaja (3r ESO) 

 

El diploma estava bé. La responsable m’ha ajudat en tot  
el que he necessitat i la professora del dual, també. Els  
únics problemes eren que el seguiment grupal no era gaire 
freqüent. Els correus eren adequats i no en tinc cap queixa.
Telahune Conde (4t ESO) 
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INTERNACIONALIntercanvis 
curs 2021/2022

Educar per a una Ciutadania Global és un ob-
jectiu i, alhora, un repte essencial i vertebrador 
que compartim totes les escoles de la Compa-
nyia de Jesús. Dins dels molts reptes que acull 
el treball de la Ciutadania Global la dimensió 
internacional és un essencial del nostre projec-
te educatiu. 
Enguany, la pandèmia no ens ha permès portar 
a terme les mobilitats i intercanvis planificats, 
però el curs vinent esperem i desitgem que la 
situació canviï i puguem reemprendre les rela-
cions internacionals consolidades ja des de fa 
anys, així com iniciar-ne de noves. En aquest 
sentit, iniciarem dues propostes d’estades d’un 
trimestre al Regne Unit i a Irlanda per als alum-
nes de 2n NEI i 3r i 4t TQE. 

Moate Community  school convida a una 
experiència en una escola rural a Irlanda i estada en fa-
mília. Tenim dues places per trimestre i ja estem rebent 
les cartes de motivació dels alumnes per poder partici-
par-hi. 

Ampleforth School  proposa una experiència 
en un col·legi anglès, a Yorkshire, en règim d’internat. 
S’ofereixen tres places al 2n i 3r trimestre. 

De les visites i videoconferències que hem fet amb les 
escoles, us podem compartir que són escoles amb mol-
ta experiència en aquest tema, escoles que comparteixen 
els mateixos valors que el Sant Ignasi i que estan tan il-
lusionats com nosaltres, perquè sigui una experiència 
reeixida per als nois i noies que hi vulguin participar. 

En P. Arturo Sosa en el seu discurs de Río ens convida a participar en “una formació per a 
una visió intercultural del món, en el qual tots els éssers humans i els seus pobles, són 
posseïdors d’una ‘ciutadania global’, en la qual s’enllacen drets i deures, més enllà de la pròpia 
cultura, dels nacionalismes i dels fanatismes polítics o religiosos, que impedeixen el 
reconeixement de la nostra radical fraternitat” (P. Arturo Sosa, 2017).

Mª Jesús Méndez 
Directora Pedagògica

http://moatecs.com
https://www.ampleforthcollege.org.uk
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INTERNACIONALIntercanvis 
curs 2021/2022

Spellian  

Els nostres alumnes, participant d’una comuni-
tat d’aprenentatge entre iguals, han gaudit d’un 
intercanvi virtual anglès/castellà durant 30 mi-
nuts setmanalment amb alumnes de diferents 
escoles de Londres: St Paul’s Girls’ School, Laty-
mer Upper School, King’s College School o North 
London Collegiate School.
L’intercanvi ha potenciat la competència comu-
nicativa plurilingüe dels alumnes. D’una banda, 
l’ús del castellà amb un alumne anglès convida 

El feedback dels 57 alumnes ha estat extraordinari: 

a la reflexió sobre la pròpia llengua i a fer transferències 
entre llengües. De l’altra, la conversa en anglès incre-
menta la motivació, la fluïdesa i l’assoliment de la com-
prensió i expressió oral en anglès de l’alumne. 
Atès que les trobades virtuals han de realitzar-se fora 
de l’horari escolar, la responsabilitat per connectar-s’hi 
amb puntualitat i la constància a fer-ho afavoreixen ac-
tituds de compromís importants per a la vida. 

Així doncs, davant l’èxit en l’acollida del programa, el 
curs vinent obrirem la possibilitat de fer intercanvis vir-
tuals en anglès a 2n NEI. A 3r i 4t TQE continuarem amb 
l’anglès i ampliarem la possibilitat de fer intercanvis 
virtuals en francès. 
Amb Spellian avancem en el nostre model de llengües 
comunicatiu, plurilingüe i competencial, desenvolupant 
així un aprenentatge estratègic de les llengües en els 
nostres alumnes. 

dels alumnes estan convençuts que han 
millorat la seva fluïdesa en anglès. 

dels alumnes opinen que tenen un 
coneixement de la cultura britànica  
més gran. 

dels alumnes valoren l’ajuda i col·laboració 
del seu company/a anglès/a molt 
positivament, very hepful. 

La plataforma Spellian ha estat aquest curs una experiència lingüística i cultural 
excel·lent per als alumnes de 3r TQE, 4t d’ESO i 1r de Batxillerat. 

Mª Jesús Méndez 
Directora Pedagògica

87%
92%
93%

•

•

•

•

school’s
students’

https://drive.google.com/file/d/1iaKwc7vu92XoPlW2latmdiZ3_XLso35a/view
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PARAESCOLARS

Propostes  
paraescolars  
per al 2021-2022   
Nevena Tinkova
Coordinadora Paraescolars Culturals

La nostra finalitat en la proposta anual 
d’activitats paraescolars és descobrir i 
potenciar capacitats, talents, habilitats i 
destreses de l’alumnat, afavorint la seva 
formació integral. En aquest sentit i de cara 
al curs 21-22, oferirem dues propostes molt 
engrescadores i de gran qualitat.  

Projecte Música
El proper curs al Sant Ignasi realitzarem el nostre pro-
jecte de música paraescolar en col·laboració amb 
l’Escola de Música Kostka (EMK). L’EMK és una es-
cola de música autoritzada pel Departament d’Ense-
nyament de la Generalitat de Catalunya des de l’any 
1994 que desenvolupa la seva activitat a Jesuïtes 
Gràcia - Col·legi Kostka. El seu projecte curricular està 
dissenyat per garantir una educació musical de qua-
litat que fomenti el coneixement, el gaudi i estima per 
la música a tot tipus d’alumnat des de les diferents 
vessants: llenguatge musical, cant coral, instrument 
individual i conjunts.

Inicialment el projecte de col·laboració es posarà en marxa en 
les etapes primerenques de la formació musical, fonamentals 
per despertar la sensibilitat musical de manera sensorial i vi-
vencial fent especial èmfasi en l’expressió, el moviment i l’ex-
perimentació auditiva. Així mateix, en les etapes superiors, 
l’EMK aportarà la seva experiència en l’ensenyament reglat de 
música per acompanyar els nostres alumnes en aquests cur-
sos.
Amb aquesta nova iniciativa, el nostre objectiu primordial és 
oferir una formació musical sòlida i, alhora, divertida i lúdica, 
per a tots els nens i nenes.

PROJECTE VITAL 
I VOCACIONAL 
L’alumne acompanyat  
per descobrir talents i interessos



Proposta  
de teatre
La segona novetat per al proper curs 
es basa a reforçar la nostra oferta 
d’activitats culturals amb la col·labo-
ració d’ACtIVA en el desenvolupa-
ment del teatre paraescolar. ACTIVA 
és una empresa amb molts anys d’ex-
periència en l’àmbit dels serveis edu-
catius, amb la qual la xarxa de les 
escoles de JE col·labora en la realit-
zació de diferents activitats extraes-
colars. 
Amb el projecte de teatre volem afa-
vorir el desenvolupament emocional, 
cognitiu, físic i social dels nens i ne-
nes mentre es diverteixen i juguen. 
És, per tant, una de les activitats més 
completes de diversió i educació al-
hora.
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CENTRE SANT JAUME

Grau Ussetti  
Director Centre Sant Jaume

El nou Centre Sant Jaume és un projecte arquitectònic/
constructiu sostenible ubicat al barri del Gorg a Badalona 
(Barcelona) i té com a finalitat la inclusió social, amb  
una estètica centrada en l’experiència dels usuaris com  
a tret fonamental, per tal d’aconseguir la seva  
identificació amb l’edifici i amb el territori.

Som i serem llum

ENTORN 
Compromís i transformació social



Grau Ussetti  
Director Centre Sant JaumeSom i serem llum

centre
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Coneix més sobre el  
Centre Sant Jaume

Implica-t’hi  
i col·labora-hi! 

El projecte es basa en la remodelació i ampliació de les 
instal·lacions de l’entitat mitjançant la construcció d’un 
edifici de tres plantes, que s’integra amb la construcció ja 
existent d’una planta conservant el jardí intern. 

El projecte es crea com un espai a compartir amb altres 
entitats del barri, per tal de millorar la relació entre els mem-
bres de la comunitat i potenciar la identificació i sentit de 
pertinença dels habitants de la ciutat amb la pròpia ciutat, 
promovent iniciatives i activitats orientades al desenvolu-
pament educatiu, social, turístic i cultural de Badalona.

L’actuació està centrada en l’ésser humà i concebuda com 
a solució d’inclusió per col·lectius desfavorits. Es tracta 
d’una iniciativa transversal, que integra diferents matèries 
(arquitectura, construcció, educació, cultura, turisme) i par-
ticipants (persones ateses, ciutadans, entitats del tercer 
sector, educadors, voluntaris, professionals, empreses) des 
de la seva concepció, planificació i ús i que es fonamenta 
en els següents punts:

Sostenibilitat
L’edifici està construït en fusta. Presenta una proposta de 
gestió energètica sostenible sota criteris de casa passiva, 
que s’aconsegueix a partir d’un disseny arquitectònic basat 
en sistemes de ventilació i aïllaments innovadors. S’ha dis-
senyat minimitzant l’ús de materials. 

Estètica
Aquest punt és fonamental perquè des d’un inici el projec-
te vol eliminar la dissociació que existeix actualment entre 
servei social i estètica. El projecte incorpora conceptes 
estètics innovadors, destacant l’efecte de llum de fora cap 
a dins i de dins cap a fora de l’edifici.

Inclusió
Es tracta d’un espai d’inclusió social, donat que les perso-
nes ateses tenen franges d’edat d’entre 0 a 20 anys, de 
col·lectius en situació de vulnerabilitat i amb els quals es 
treballa per tal de formar-los i capacitar-los per possibilitar 
#unfuturperendavant. 



Carrasco i Formiguera, 32 
08017 Barcelona — 93 602 30 00  

www.santignasi.fje.edu

Bon  
ESTIU

http://www.santignasi.fje.edu



