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Volem alumnes compromesos per assumir reptes 
globals amb un nou nivell de responsabilitat. Alum-
nes que esdevinguin ciutadans globals, persones 
conscients que contribueixin activament per a un 
món més just i sostenible.

Per aquest motiu, al Sant Ignasi hem donat impuls 
a la dimensió internacional de l’escola, incorporant 
des d’Infantil activitats que obren la mirada al món 
i, ampliant les propostes d’experiències internacio-
nals a partir de 5è de Primària. Ambdues experièn-
cies contribueixen a la dimensió intercultural i in-
clusiva dels nostres alumnes a més de millorar la 
seva competència lingüística.

 Develop a curiosity for  
cultures, customs, beliefs and 
traditions different from their 
own, that leads to a global 
knowledge base and sparks 
a desire to learn, grow and 
contribute to the common  
good.»

Així doncs, oferim estades i intercanvis tant a Primà-
ria com a Secundària. Gaudim del projecte cultural 
Friends in Europe per als alumnes de 5è i 6è amb 
escoles d’Anglaterra i una d’Irlanda, en les quals 
hi haurà una mobilitat de 60 alumnes; l’intercanvi 
cultural amb l’escola Vescovile San Pio X a Treviso 
(Itàlia), en el qual participen alumnes de 1r d’ESO; el 
projecte curricular de Ciutadania Global amb Països 
Baixos amb l’escola Zone College per a alumnes de 
4t d’ESO i l’Intercanvi amb l’escola alemanya Bis
chöfliche ClaraFey per als nois i noies de 4t d’ESO. 

Per educar els nostres estudiants 
per al segle xxi hem de dotar-los 
d’habilitats que els permetin 
contribuir i millorar un món que 
canvia constantment.

EdITOrIAl

Global 
Citizenship

Jesuïtes sarrià - sant ignasi  
és un centre acreditat 
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Oferim també propostes d’estades d’un trimestre 
de durada, al regne Unit (West Buckland School, 
Mount St Mary’s College i Claremont School) i a Ir-
landa (Moate Community School), que esdevenen 
experiències vitals i d’aprenentatge per als alumnes 
de 1r a 4t d’ESO. I, per a l’alumnat de Batxillerat, in-
tercanvis de dues setmanes als Estats Units (Saint 
Peter’s Preparatory School a Jersey City, Oak Knoll 
a New Jersey, o Marymount School a Nova York) o 
estades de 6 setmanes a l’estiu (Georgetown Pre
paratory School).

l’estiu és també un bon moment per fomentar ex-
periències d’aprenentatge en un entorn divers i per 
apropar-se a altres realitats. El ventall d’experiències 
d’estiu és també molt divers i extens. Cerquem que 
cada alumne trobi allò que el faci créixer i gaudir d’un 
entorn diferent: experiències enriquidores a Irlanda, 
als Estats Units, a Anglaterra o al Canadà; de cam-
paments en anglès a Catalunya; o de casals d’estiu 
en anglès a les instal·lacions de l’escola, en col·la-
boració, en algunes de les propostes, amb British 
Summer o CIC Escola d’Idiomes. 

Al llarg del curs, altres propostes que contribuei-
xen al desenvolupament global dels alumnes són 
els intercanvis virtuals, un exemple del qual seria 
l’intercanvi amb BSS Gurukulam Higher Secondary 
School a l’Índia o el programa d’intercanvi lingüístic 
Spellian, que contribueix al progrés en l’aprenentat-
ge de la llengua oral i permet conèixer millor la cul-
tura anglesa o francesa.

A més a més, aquells alumnes que ho desitgin 
poden cursar el Diploma Dual, un programa oficial 
de convalidació internacional de títols de batxi-
llerat creat i desenvolupat per Academica Inter
national Studies, que permet als alumnes obtenir 
dues titulacions simultànies: el batxillerat espa-
nyol, a l’escola de forma presencial, i l’American 
High School Diploma (batxillerat nord-americà), en 
modalitat online. 

Els Estudis Professionals compten també amb una 
àmplia trajectòria en l’àmbit internacional: des de 
pràctiques professionals a l’estranger i experiències 
d’Erasmus acadèmics per als estudiants de cicles 
superiors fins a participacions en concursos inter-

Instituto de Ciencias  
de Guadalajara

Zapopan, Jalisco (México)

Belarmine Prep
Tacoma, porTland (USA)

Marymount School
new York (USA)

St Stephen’s  
Episcopal School
BradenTon, Florida (USA)

Georgetown  
Preparatory School
norTh BeThesda (USA)

Oak Knoll , School 
of the Holly Child 
new JerseY (USA)

Partners amèrica

Saint Peter’s  
Preparatory
JerseY ciTY (USA)
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Collegio Pio X 
Treviso  (itAly) 

School De Provence 
marseille (FrAnce)

Mount St Mary’s 
College
sheFField (UK) 

Collège  
du Sacré-Coeur  
charleroi (BelgiUM) 

University of Applied 
Sciences Windesheim  
Zwolle (netherlAndS) 

Zone College 
Twello (netherlAndS) 

 Milngavie  
Primary School  

GlasGow (UK)

Meadowside Primary School  
knaresBorouGh norTh Yorkshire (UK)

Aspin Park School  
knaresBorouGh norTh Yorkshire (UK)

Moate Community School  
moaTe (irelAnd)

St John’s Primary School  
knaresBorouGh  
norTh Yorkshire (UK)

St Joseph’s BnS, Terenure   
duBlin (irelAnd)

Blackrock College   
duBlin (irelAnd)

Sainte Marie La Grand Grange    
sainT chamond  (FrAnce)

Bischöfliche  
Clara-Fey Schule 
schleiden (gerMAny)

Fényi Gyula Miskolci  
Jezsuita Gimnázium   
miskolc (hUngAry)

Vilnius and Kaunas  
Jesuit Gymnasiums   
(lithUAniA)

Josef-Schwarz-Schule
erlenBach  (gerMAny)

IV Liceum  
Ogólnokstalcace
rYnnik  (PolAnd)

Leone XIII
milan (itAly) 

Instituto Massimiliano 
Massimo
rome (itAly) 

Osnovna Sola  
Antona Tomaza
linharTa radovlJica  
(SloveniA) 

Ste Thérèse - La Favorite
lió (FrAnce) 

Claremont  
School
sussex (UK) 

University College  
of Birmingham
BirminGham (UK)

Jamk University of 
Applied Sciences   
JYvaskYla (FinlAnd)

Haute École Libre  
de Bruxelles -  
Ilya Prigogine   

Brussels (BelgUiqUe)

Windesheim 
University  
of Applied Sciences   
Zwolle (the netherlAndS)

Humak University  
of Applied Sciences 
nurmiJärvi and JYvaskYla 
(FinlAnd)

Kodolanyi János 
University of Applied 
Sciences  
BudapesT (hUngAry)

Vocational College  
for Catering and 
Tourism   
mariBor (SloveniA)

IULM, Universtià  
di Lingue e Scienze 
della comunicazione
milano (itAly)

Tourismusschulen 
Semmering
semmerinG (AUStriA) 

Escola d’Hoteleria  
e Turismo do Estoril    

esToril (PortUgAl)

Escola de Formaçao  
Turística das Açores    

esToril (PortUgAl) Lycée Hôtelier  
Georges Frêche 

monTpellier (FrAnce)

ISS Bartolomeo  
Scappi 
BoloGne (itAly) 

Partners  PIn/nEI/TQE/BATX

Partners  FP

nacionals i study trips, que complementen aquesta 
formació integral que volem.  

Jesuïtes Sarrià-Sant Ignasi compta amb l’acredi-
tació Erasmus+ pel SEPIE (Servicio Español para la 
Internacionalización de la Educación) que ens permet 
avançar de manera sostinguda en la internaciona-

lització de la nostra institució educativa a través de 
les oportunitats que el programa ofereix.

Amb l’esperit d’impulsar la dimensió internacional, 
també realitzem diverses experiències de sentit pro-
posades des de la Pastoral als alumnes més grans. 
Aquestes experiències, realitzades conjuntament 
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BSS Gurukulam Higher 
Secundy School 

kerala (indiA)

Partner Àsia

amb altres escoles de Jesuïtes, fomenten l’apre-
nentatge que facilita el creixement espiritual i humà 
dels joves participants. l’experiència Frontera Sud 
s’organitza amb Migrastudium i ens permet con-
tactar amb la realitat silenciada de la immigració a 
la Península des del Marroc a través d’una estada 
d’una setmana als llocs fronterers de Ceuta tot co-
neixent testimonis que ho han viscut en primera 
persona. El recés d’una setmana a Taizé permet 
als nois i noies conèixer la Comunitat de Taizé, a 
França, i viure uns dies de pregària i interioritat en 
aquest lloc d’encontre ecumènic. l’experiència i vi-
sita a Auschwitz posa els alumnes, amb l’acompa-
nyament dels educadors, davant d’una dura realitat 
de la nostra història i els demana com situar-se en 
el món fent-se la pregunta “A favor de qui vull viu-
re?”. Enguany també podran participar de les JMJ 

(Jornades Mundials de la Joventut amb el Papa 
Francesc) a Lisboa amb joves cristians de tot el 
món i un encontre previ amb joves de totes les es-
coles Jesuïtes d’Espanya i de Portugal. 

 En aquest número de 
la revista A Una compartim 
activitats, experiències i 
projectes de caire internacional 
que s’han dut a terme al  
Sant Ignasi, així com noves 
propostes de futur. 



regina y ramón son padres del colegio 
de cuatro niñas, entre ellas Irene, que 
actualmente está cursando 2º de la ESO. 
Irene ha decidido participar este año en 
la experiencia vital y de aprendizaje 

internacional que ofrece el colegio en 
Moate Community School en Irlanda. desde 

el AMPA les hemos pedido que nos cuenten 
cómo están viviendo ellos y su hija  

esta experiencia internacional. 

  ¿Qué os motivó a enviar vuestro hijo/a a una 
experiencia internacional?

  ¿Cómo de fácil/difícil fue convencer a vuestro hija?
 ¿Qué os preocupaba más
 ¿Qué os ha sorprendido más de la experiencia?
 ¿Cómo ha sido la vuelta?
 ¿Qué se podría mejorar?

Nuestra experiencia 
internacional
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Leticia Penzo 
Cap pedagògica d’Infantil

MOPI

Descobrim 
el món que ens envolta
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des de ben petits, els nostres alumnes estan exposats a l’an-
glès dins de les situacions quotidianes a l’aula i a l’escola (di-
nar, esmorzar, berenar, contes, cançons...) amb les nostres 
auxiliars de conversa, que són nadiues. A poc a poc, a partir 
de MOPI 3, van incorporant simultàniament amb la llengua, 
aspectes culturals de diferents parts del món amb les mes-
tres d’anglès i les auxiliars de conversa. Prioritzem, per tant, un 
ambient multilingüe i multicultural en tots els espais del cen-
tre. Aprofitem la diversitat que hi ha dins l’aula per fer sorgir i 
posar en comú les particularitats culturals. D’aquesta manera, 
aconseguim fomentar actituds de respecte vers la diversitat 
lingüística i cultural, així com fer-los conscients de la riquesa 
i la varietat del món que els envolta. Enguany, estem organit-
zant una trobada virtual amb una escola del Brasil per tal que 
s’expliquin els uns als altres com és el seu dia a dia al col·legi, 
guanyant consciència de la pluralitat del nostre món.



PIN

English 
Alba Sicilia 
English Teacher
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English plays a very important 
part in our learning at Sant Ignasi 
because we understand English as 
the language of international 
communication, the media and the 
internet, so learning English is 
important for life and we prepare 
our students with life skills!

For that reason, the emphasis in Primary 
focuses on learning English through 
creating, discovering, playing… as a  
basis for providing a real context for 
communication. Stimulation and motivation 
encourage active learning in languages.

In Primary 1 and 2, we focus our learning 
through Drama and Hands On lessons.

The drama class is based on a dynamic 
setting where students enjoy an activity 
that allows them not to be shy or fear 
using English. When students are 
submerged in an active fun activity, they 
relax and use new language naturally. 
Changing the students’ perception of 
language learning from a negative to a 
positive experience is a huge plus for the 
learning process.

The same is true of our musical theatre 
performance in Primary 4 (Lights, 
Camera, English!). We take a popular play 
performed in many UK schools and adapt 
it to our needs. The results are effective, 
motivating and capture the attention of 
the students. The play transforms the 
artificial world of the classroom into a real 
language situation where language comes 
to life. Suddenly, grammar and rules click 
into place. drama provides an endless 
number of opportunities for student’s english
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personal growth as well as the overall improvement 
in language skills. 

drama has the potential of making the learning 
experience fun for the students and even 
memorable because it is interactive and visual.

In the early years of Primary, Hands On has a 
threefold focus based on enabling pupils to use 
the English language. Firstly, in a Scientific 
context where they explore, make hypothesis, 
test and compare results developing ideas about 
familiar environments. As they grow in confidence, 
they will have the necessary skills to continue 
learning. Secondly, through workshops based on 
food and cooking. Children learn and explore 
through manipulating different kinds of food 
leading to the development of an understanding 
of healthy living as well as the acquisition of 
specific speaking skills. The third focus is Hands 
On lessons in Art; children use a variety of tools 
to create crafts by experimenting with various 
materials and textures. The support of language 
assistants during these lessons are a key factor 
to the transformation from language teaching to 
real and interactive conversations and fun 
activities. learning through investigation 
continues at the same time as they have fun and… 
more importantly, improve their English!

In Primary 3, we offer small groups lessons 
where students have the opportunity to interact, 
make mistakes in a confident environment at the 

same time as their interests and teamwork ability 
increase. 

Traditional songs and games, storytelling, 
outdoors experiences and celebrating traditional 
festivities, as well as learning about different 
cultures play a huge role in the day to day 
acquisition of language skills.

Our methodology in Primary focuses on oral 
communication, reading comprehension, written 
expression, developing both literary, multilingual 
and intercultural dimensions because we want 
our children to have the necessary tools to 
develop their English language skills in a variety 
of ways and contexts in order to prepare them for 
their further education as English speakers, 
readers and writers.english
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PIN
A Virtual  
Exchange  
Project 
with Istituto leone XIII
Nevena Tinkova 
Responsable projectes internacionals PIN - NEI

Virtual exchange projects motivate 
students by arousing their curiosity of 
the world and encourage them to learn 
about other cultures and traditions.  
They can also enrich the classroom 
experience and improve the language 
skills of the learners.

project
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PIN
A Virtual  
Exchange  
Project 
with Istituto leone XIII

For more than 8 years, our school has been 
participating in different virtual exchange 
programmes with the Jesuit school leone XIII 
(Italy). last year students from Primary 4 had the 
opportunity to interact and share experiences 
while working together on a virtual project 
with children from the Italian school. They also 
got to know about their schools, their daily 
routines and cultural traditions. Our students 
thoroughly enjoyed meeting new friends and 
they especially loved learning a popular Italian 
song about friendship. Undoubtedly, students 
from both schools had an amazing time. 

This year students from Primary 3 will 
be the lucky ones who will participate in a 
new exciting virtual project with students 
their age from the Italian school. As in the 
previous editions of the project, it will be 
integrated in the curriculum of English. It 
is a perfect opportunity for both groups of 
students to be more actively engaged in the 
lesson material. For sure, it is also a fun and 
meaningful learning experience because 
students can practice English in a real time 
and in a real context.

project
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NEI 

Estades de curta 
durada a la NEI
Nevena Tinkova 
Responsable projectes internacionals PIN - NEI

Friends in Europe 
des de fa 18 anys (amb 2 anys d’interrupció per la pandèmia) els alumnes 
de 6è NEI tenen l’oportunitat de participar en el projecte europeu d’aula 
Friends in Europe, fruit d’una aliança que la nostra escola té amb es coles 
d’Anglaterra, d’Escòcia i d’Irlan da. Enguany, per primera vegada, obrim la 
possibilitat que els alumnes de 5è NEI també hi puguin participar.

El projecte s’integra en les classes d’anglès a 5è i 6è NEI i té com a objec-
tius principals:

    Conèixer la realitat cultural, social i educativa de les escoles participants;
    Fomentar la formació humana dels nostres alumnes partint del respecte, 

l’empatia i la tolerància vers altres cultures;
    Créixer com a persones amb mentalitat oberta, compromesos amb el 

benestar comú i amb la creació d’un món més just i sostenible.

Aquest curs 60 alumnes de 5è i 6è NEI faran una estada d’uns dies a les 
escoles angleses Meadowside Primary School , St John’s  i Aspin Park 
School  situades en el poble de Knaresborough i en l’escola irlandesa  
St Joseph’s BNS School  a dublín. durant la seva estada, els alumnes 
practicaran l’anglès en una situació real, establiran noves amistats, viuran 
experiències úniques i tindran records preciosos que, segurament, mantin-
dran per a sempre. 

https://meadowsideschool.co.uk/
https://www.ksjprimaryschool.org/
https://www.aspinparkacademy.org/
https://www.aspinparkacademy.org/
http://stjosephsterenure.ie/
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cultural a Treviso
El projecte d’intercanvi d’alumnes amb l’escola de Collegio Vescovile Pio X   
a Treviso, Itàlia, està destinat a alumnes de 1r ESO-NEI. Forma part dels pro-
grames d’intercanvi que la nostra escola tracta de potenciar per tal que els 
alumnes tinguin l’oportunitat de conèixer altres països i altres persones, i que 
l’experiència els ajudi a enriquir-se, tan personalment com poder posar en pràc-
tica la llengua i els continguts apresos a classe. A més a més, s’integra en el 
projecte Nature World Congress  que es treballa a les classes de 1r ESO-NEI.

Enguany, 15 nois i noies del col·legi participen en aquesta experiència inter-
nacional i ja han visitat Treviso. durant la seva estada a l’inici de novembre 
els alumnes van assistir a l’escola i van compartir amb els alumnes italians 
diverses activitats en anglès dedicades al canvi climàtic, van fer pràctiques de 
laboratori i van visitar el planetari de l’escola. També, van fer una visita guiada 
en anglès a les ciutats de Treviso i Venècia acompanyats dels seus companys 
italians. Ara esperen amb molta il·lusió el mes de març quan els seus amics de 
Treviso vindran a Barcelona per conèixer la nostra escola!

https://www.collegiopiox.it/
https://www.santignasi.fje.edu/ca/noticies/eso/0000015377-nature-world-congress
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Intercultural 
virtual exchange
2nd Edition of the Intercultural Virtual 
Exchange between BSS Gurukulam Higher 
Secondary School (Kerala, India) and 
Jesuïtes Sarrià-Sant Ignasi under the 
auspices of the Ramuni Paniker Trust

This year students from 2n ESO - NEI participate in 
the second edition of the intercultural virtual exchange 
project called Project Ramuni with students their age 
from BSS Gurukulam Higher Secondary School . 
After a brief video presentation of each group, students 
from both schools got to know each other and their 
schools:

Nevena Tinkova 
Responsable projectes 
internacionals PIN - NEI

https://www.bssgurukulam.com/
https://drive.google.com/file/d/1NRn9rfvDy9MFbUvabs47aQQaMZSK0J0S/view
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  We started the project with  
a very interesting conference made  
by Pablo Gutiérrez, a student from 2n Batx  
who participated in a volunteering  
programme in India supported by  
ramuni Paniker Trust. He shared with us  
his last summer experience in India and talked  
about similarities and differences about living  
in both countries.

I think such projects are very inspiring and  
important for us because we learn about different  
people and cultures. We also learn how to create a digital  
magazine and how to search for information online. I’m really  
excited to take part in this exchange programme with Gurukulam 
school because I’d like to know more about Indian culture and  
about their typical food.

Now students from both schools work on the second task 
of the project that consists of creating a digital magazine 
about “who they are”. In a personalised way they will  
share and discuss issues related to their main  
interests, schools and countries. The  
objective of this activity is to see that  
despite living in very different cultural  
and geographical environments, they  
are also very similar in what they  
do and like.

Carlota Torras 
2n ESO - NEI
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NEI

Un trimestre  
a l’estranger
Una experiència per al futur!
Estudiar un trimestre a l’estranger és una experiència in-
ternacional única, enriquidora i inoblidable. A part de ser la 
forma més eficaç per aprendre, perfeccionar i interioritzar 
la llengua estrangera, és una excel·lent oportunitat per als 
adolescents de créixer des del punt de vista personal i for-
matiu. des del primer dia, els alumnes s’integren en totes 
les activitats escolars, tant acadèmiques com esportives i 
culturals, un entorn desconegut per a ells fins ara, que els 
permet madurar, guanyar més autonomia i confiança en 
si mateixos, millorar la seva capacitat d’adaptació a noves 
situacions i conèixer gent de diferents cultures.

Així mateix, estudiar a l’estranger implica experimentar una nova for-
ma d’ensenyament. Els sistemes educatius, els criteris d’avalua-

ció o l’estil de comunicació entre els alumnes i els do-
cents canvien en molts països. Aquestes variacions 

ajuden els estudiants a obrir la ment a noves for-
mes d’aprenentatge i ampliar la visió sobre el 
món.

En definitiva, és una experiència molt comple-
ta que contribueix a construir la personalitat 

dels alumnes, desenvolupar la seva consciència 
cultural i social i créixer com a ciutadans globals.

Tot seguit podreu escoltar les experiències d’uns dels 
nostres alumnes que cursen un trimestre a Anglaterra 

i Irlanda.

Nevena Tinkova 
Responsable projectes 
internacionals PIN - NEI
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Ignasi Tres i Alex Vallet 
alumnes de 3r TQE 

Primer trimestre del curs 22-23  
a l’escola West Buckland (Anglaterra)

Irene Selva 
alumna de 2n ESO-NEI 

Berta Conill i Ignacio Barba  
alumnes de 4t TQE

primer trimestre del curs 22-23  
a Moate Community School (Irlanda): 

Pol Torrents 
alumne de 3r TQE

Primer trimestre del curs 22-23  
a l’escola Claremont (Anglaterra)
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170 alumnes del Sant Ignasi  
de 2n d’ESO a 2n de Batxillerat, cursen el Diploma Dual

internacional

INTErNACIONAl

El diploma dual és un projecte educatiu del Sant 
Ignasi destinat a aquells alumnes de 2n NEI o 3r 
i 4t TQE que desitgen una immersió lingüística 
virtual en llengua anglesa, així com conèixer més 
profundament una altra cultura i aconseguir el tí-
tol de High School d’una escola americana. 

El diploma dual és un programa internacional 
oficial que convalida el títol de batxillerat, creat i 
desenvolupat per Academica International Studies, 
i que permet als alumnes obtenir dues titulacions 
simultànies: el batxillerat espanyol, que es fa a 
l’escola de forma presencial, i l’American High Sc-
hool Diploma, el batxillerat nord-americà, que els 
alumnes cursen en modalitat online.

A la nostra escola s’ofereixen tres possibles itine-
raris: un que comença a 2n d’ESO, un altre a 3r 
d’ESO i l’últim a 4t d’ESO.

El programa es finalitza superant els sis crèdits 
exigits, que representen el 25% del currículum 
de High School americà. El 75% restant es conva-
lida aprovant els crèdits del batxillerat espanyol.

1
2
3

Preparant estudiants per als nous reptes

El diploma dual és un programa interdisciplinari que 
prepara els estudiants per adquirir els millors nivells 
de competència sobre la base de tres objectius:

Immersió lingüística en anglès:
El programa es desenvolupa íntegrament en anglès, 
però es treballa molt més que l’aprenentatge de l’idi-
oma. Els alumnes pensen i treballen en anglès.

Immersió tecnològica (aprenentatge digital)
Els alumnes guanyen facilitat en el maneig de les 
noves tecnologies, treballant en una plataforma vir-
tual des d’on controlen el seu progrés acadèmic i es 
comuniquen amb el seu tutor americà per videocon-
ferència. 

Immersió personal (autogestió, responsabilitat 
i maduresa)
l’alumne té un paper actiu, marca el seu ritme d’ap-
renentatge, és responsable de la construcció dels 
seus coneixements i és protagonista del seu propi 
procés formatiu. 

Meritxell Urbano,  
Xavier Oñate i Kevin Steil 

Responsables del Diploma Dual
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internacional

Aleix Fune Sáez 
Alumne

  Dual Diploma is a great way to 
improve your English and prepare yourself 
for better opportunities. One of the best 
things is the flexibility of the schedule as 
you can organize yourself throughout the 
week as long as you submit the 
assignments on time. Dual Diploma gives 
you a chance to find resources to 
university and a personalized experience 
of your American courses.

Queralt Llop Farga 
Alumna

  Dual Diploma generally is a really fun and 
good way to learn how to communicate with 
others using English while you explore interesting 
topics like for example, copyright in art, 
healthiness, plagiarism, the Renaissance etc.
I think Dual Diploma in the last year that I have 
done it has taught me how important is time 
management and organization, because in Dual 
Diploma this is key for your success in your life in 
general.
And lastly, I want to state that even if you are not 
good at English, Dual Diploma will adapt to your 
current English skill and give you personalized 
activities for your English level.
To sum it all up, Dual Diploma is a perfect tool to 
learn English in a fun and interesting way and 
really meets your needs and expectations.

Què és el  
Diploma Dual?
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Intercanvi amb la  
Josef Schwarz Schule
Anna García 
Responsable de projectes internacionals TQE-Batx.

Com a novetat, els alumnes de 3r TQE 
d’Alemany també podran viure l’experiència 
d’un intercanvi cultural i lingüístic. En aquest 
cas serà amb l’escola Josef Schwarz Schule 
d’Erlenbach, Alemanya.

La Josef Schwarz  Schule és una escola amb un programa bilingüe 
en alemany i anglès, amb pedagogies actives i amb grups reduïts 
d’alumnes. Està previst que en el curs 2022-23  participin en aquest 
projecte al voltant de 15 alumnes de 3r TQE. L’acollida a Barcelona 
serà al gener del 2023, i l’anada a Erlenbach, al juny de 2023. Segur 
que serà una experiència molt interessant , i de creixement i aprenen-
tatge per a tots.

Informació sobre el 
programa bilingüe

https://jss-erlenbach.phorms.de/de/frontpage/
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Intercanvi amb la  
Josef Schwarz Schule

TQE4

Global Citizenship Project
Anna García 
Responsable de projectes internacionals TQE-Batx.

Aquest curs iniciem un Projecte de Ciutadania 
Global integrat al currículum amb alumnes de 4t TQE  
(a l’àmbit de ciències, a l’espai del Projecte de 
Recerca).

Es tracta d’un projecte transversal amb escoles i organitzacions de 3 països 
més:  als Països Baixos, amb l’escola Zone College de Twello, i la Universitat 
de Ciències Aplicades de Windesheim de Zwolle; a Romania, amb les esco-
les -Transylvania College de Cluj i Colegiul Agricol Daniil Popovici Barcianu’ de  
Sibiu, i a Uganda, amb l’escola  Hoys College de Bukomansimbi.  

Enguany el tema que treballarem serà la Sostenibilitat, relacionant-la amb al-
tres temes com la del canvi climàtic, les migracions climàtiques, la pobresa; 
i amb la intenció de,  d’una banda, aprendre i reflexionar amb esperit crític, 
treballant especialment amb els alumnes dels Països Baixos i Romania i, de 
l’altra, mirar de trobar possibles accions i implementar-les.

El projecte serà cofinançat amb la subvenció Erasmus + (Sepie) i inclourà dues 
mobilitats d’alumnes i professors:  acollida dels alumnes de Twello a Barce-
lona el proper març 2023, i l’anada dels nostres alumnes als Països Baixos el 
proper juny 2023.
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TQE4
Experiència a 

Alemanya a 4t TQE
Anna García 
Responsable de projectes internacionals TQE-Batx.

El curs 21-22 vam iniciar una experiència 
internacional a 4t d’ESO amb una escola 
alemanya, la Clara-Fey Schule  d’Schleiden, 
a la qual volem donar continuïtat aquest 
curs 22-23.  

l’objectiu principal d’aquest tipus de projectes és reforçar la com-
petència ciutadana, és a dir, ajudar els nostres alumnes a conèixer 
altres països, altres cultures, altres maneres de fer, etc.  

Hi ha també un altre objectiu de caire més personal i experienci-
al:  Participar en un projecte d’intercanvi promou habilitats com 
l’autonomia, la reflexió, l’autoregulació, el pensament crític i la 
proactivitat. Així doncs, a banda de l’aprenentatge  cultural que 
suposa (donades les diferències entre el poble d’Schleiden, i la 
ciutat de Barcelona), hi ha la voluntat de l’aprenentatge lingüístic, 
potenciant la comunicació en alemany i anglès a Schleiden i, en 
castellà, a Barcelona.

les activitats a les dues escoles són diverses: des d’anar a classe 
cadascú amb el seu partner, fins a sortides culturals i artístiques, 
activitats conjuntes i de cohesió de grup.

Aquest projecte va ser cofinançat amb la beca Erasmus+ 

http://sepie.es
https://cfs-schleiden.de/
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TQE4
Experiència a 

Alemanya a 4t TQE

Pol Millet   
Alumne

Carolina Font  
Alumna

Mercè Pedreira  
Alumna

Amèlia Descàrrega  
Alumna

  Aquesta experiència va ser senzillament 
inoblidable. Les anècdotes i experiències que 
vam viure no tenen preu

  Va ser una experiència en la qual vaig poder 
reforçar molt el meu anglès, ja que va ser l’idioma amb 
el qual em vaig comunicar amb la meva companya 
d’intercanvi i amb la seva família, cosa que em va ser 
molt útil. A més a més, de poder conèixer també 
l’alemany. Em va agradar molt conèixer un altre tipus 
de país, sobretot els costums i tradicions d’Alemanya. 
D’altra banda, de la gran diferència que hi havia entre 
Alemanya i Barcelona, el paisatge i l’ambient. Va ser 
una experiència molt enriquidora i la recomano molt.

  Ha estat un intercanvi ple d’aprenentatge, en què 
no només m’he culturitzat sobre Alemanya, sinó que 
he après a moure’m amb un àmbit fora de la meva 
zona de confort.

  Crec que va ser una experiència enriquidora, en la 
qual vaig conèixer la cultura alemanya i la gent 
d’aquest país. Tot i que vaig tenir problemes amb la 
covid a l’anar-hi, vaig poder gaudir dels dies que vaig 
estar amb la família i l’escola. ex

pe
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Culture and 
Communication  
Project  
Anna García 
Responsable de projectes internacionals TQE-Batx.

Enguany, els alumnes de 4t d’ESO  
del nivell Intermediate d’Anglès  
participaran del projecte  
d’intercanvi virtual Culture and  
communication project amb l’escola  
Saint Stephen’s School , de Bradenton,  
Florida, als Estats Units. 

El projecte es durà a terme durant les classes d’anglès d’octubre 
a maig, i alguns dels seus objectius principals són: 

  Conèixer i valorar la pròpia cultura i la dels altres;
   dur a terme activitats col·laboratives amb compromís i respon-
sabilitat;

   Superar prejudicis i consolidar el propi pensament; 
   Comprendre i valorar el nostre món des de les arrels culturals 
que l’han modelat;

   Mostrar actituds de respecte actiu cap als altres, la seva cul-
tura i les seves creences;

    Millorar la pràctica comunicativa (en anglès, per als nostres 
alumnes, i en castellà, per als alumnes de Saint Stephen’s).

https://www.saintstephens.org
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Culture and 
Communication  
Project  

BATX

Frontera Sud
Eduard Rovira 
Director de Pastoral

L’educació integral  
que cerquem a les 
nostres escoles 
ens porta a establir 
connexions entre 
els coneixements, 
els escenaris 
d’aprenentatge i 
les experiències de 
sentit que fomenten 
processos de 
creixement humà i 
espiritual. Amb aquesta 
experiència volem 
trencar fronteres i 
apropar-nos a la  
realitat de la 
immigració.

Del 2 al 7 d’octubre, alumnes de Batxillerat 
de diferents centres de la xarxa d’escoles de 
Jesuïtes Educació es van desplaçar fins a Ceuta 
per reflexionar sobre el procés migratori. Es 
tracta del projecte Frontera Sud, una experiència 
d’aprenentatge vivencial que permet apropar-
nos a una realitat silenciada: la immigració a 
la Península des del Marroc. Es tracta d’una 
setmana per conèixer en primera persona els 
llocs, les persones i les seves històries.

La visita del punt fronterer Benzú, o la trobada amb joves 
migrants que estan de pas per Ceuta gràcies a l’Asocia
ción Elin, van ser alguns dels moments més impactants 
d’aquest projecte. En tornar a Barcelona, els joves partici-
pants van dedicar una jornada de reflexió de l’experiència 
viscuda a Ceuta acompanyats per Migrastudium , una 
entitat de la Companyia de Jesús a Catalunya que acull i 
acompanya persones migrants vulnerables, i treballa per 
sensibilitzar la nostra societat sobre el fet de la diversitat 
cultural i religiosa.  
 

https://www.migrastudium.org
https://www.migrastudium.org


30 | REVISTA AUNA

TQE-BATX

Summer Camp  
a la Georgetown Prep School  

L’escola preparatòria de  
Georgetown, també coneguda  
com Georgetown Prep , és una  
escola dels Jesuïtes, preparatòria   
per a la Universitat  a North Bethesda,  
Maryland (prop de Washington dC), als Estats 
Units.  És una escola que durant el curs escolar 
està adreçada a nois de novè a dotzè grau  
(de 3r d’ESO a 2n de Batx., en el nostre sistema 
escolar). Per als alumnes que no són de la zona, 
l’escola també és un internat.

A l’estiu, l’escola s’obre a alumnes de 13 a 17 anys de tot el 
món, en el programa Dream No Borders, com a campus d’estiu 
o Summer Camp.  El programa té una durada de 6 setmanes, 
i ofereix aprenentatge intensiu de la llengua anglesa, combi-
nat amb un programa d’activitats lúdiques, socials i formatives 
amb alumnes de tot el món.  

https://www.gprep.org/


TQE-BATX

Summer Camp  
a la Georgetown Prep School  

  Participar al Summer Camp de Georgetown ha estat una 
oportunitat inoblidable. L’experiència ha marcat un abans i un 
després en el meu desenvolupament com a persona. He guanyat 
autonomia, flexibilitat, maduresa i seguretat en mi mateixa, però, 
sobretot, m’ha ajudat a obrir la mirada cap a un món que queda 
fora del nostre entorn rutinari. Passar sis setmanes lluny de 
casa, en un país amb una altra llengua, i envoltada de noves 
cultures, porta intrínsecament a un nou punt de vista, amb el 
qual t’adones que la teva realitat no és l’única. I és que formar 
part d’aquest programa m’ha permès conèixer gent de tots cinc 
continents. Nois i noies no gaire diferents a mi, amb qui no 
només he pogut millorar el meu anglès, sinó aprendre que en un 
món tan gran com en el que vivim, sovint és fàcil oblidar aquells 
qui queden lluny nostre. Amb Georgetown Prep, però, la 
distància, la diferència de llengües, estils de vida i creences, no 
m’han privat de connectar amb ells i elles, i de trobar amistats 
que mantindré per a sempre.
Mariona Cabestany Español  
Alumna que va participar en el Summer Camp

  We look forward to Lola (a 
wonderful alumni from Sant Ignasi) 
coming back as female counselor next 
year.   The four students you sent us last 
year were just great.  We are really 
looking forward to having some more 
students from Sant Ignasi at our 
Summer Camp 23 edition.  We have an 
amazing campus and I think you will be 
suitably impressed with not only the 
results of your students’ experience but 
our entire program and school value, 
which really embraces the traditions of 
an Ignatian identity.
Ms. Whitman 
Director of International Programs at 
Georgetown Prep.

  Starting on day one, students were 
thrown into an intensive, English only 
environment, where they were expected 
to learn and improve their English 
comprehension, speaking, writing, 
vocabulary and grammar. My level was a 
class that focused on accomplishing 
improvement in these areas through real 
world discussions and historical literary 
works, concepts and events. The first 
day we worked with the issue of 
diversity. We focused on the idea that we 
live in a diverse world and that this 
diversity is an asset that we should 
cherish and value. After the opening 
activity, we had a discussion on each of 
our diverse backgrounds and how 
important this diversity was for learning. 
This theme was crucial to our classroom 
over the entire six weeks. [...]
Mr. Bell 
English teacher

  We love having your 
students! 
Ms. Harte 
English teacher

Testimonis  
de la Georgetown Prep School

+ Infomació  
del programa

https://drive.google.com/file/d/1NRn9rfvDy9MFbUvabs47aQQaMZSK0J0S/view
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BATX
Experiencia de   

voluntariado  
en India 
Pablo Guitérrez 
Alumne de Batxillerat

Realizar un voluntariado con 17 años es 
bastante habitual, lo que no lo es tanto es 
plantear a tus padres que lo quieres hacer 
en India…
Finalmente, en casa accedieron y empezó mi experiencia en Kerala, un 
estado del sur de India, lugar donde la Fundación Ramuni Paniker centra 
sus actividades de cooperación entre las que se encuentra un programa 
de becas para chicos y chicas que quieren iniciar estudios universitarios.

El objetivo del voluntariado fue conocer sobre el terreno el impacto econó-
mico y social de las becas que la Fundación Ramuni Paniker otorga anual-
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BATX
Experiencia de   

voluntariado  
en India 

mente a estudiantes indios que quieran cursar estudios 
superiores.

Alojado en el Rajagiri College y bajo los auspicios de la 
ONG Rajagiri Outreach mi trabajo consistió en recopilar 
la información de los becados y ponerla en formato 
digital, contactar por teléfono con las familias de los 
estudiantes y por último vino el trabajo de campo, vi-
sitar a los estudiantes que habían obtenido la beca y 
poder conversar con ellos sobre cómo había cambiado 
su situación personal tras finalizar sus estudios. 

Allí pude comprobar el fantástico trabajo de Paniker 
Trust, los estudiantes me confirmaron que tras finalizar 
sus estudios consiguieron, no sólo trabajos mejor cua-
lificados y ascender en la pirámide social cambiando 
su estatus, sino que además su mejora repercutió en 
todo su entorno familiar.

Participé en otros proyectos medioambientales y socia-
les de la ONG como plantación de manglares, potabili-
zación de agua en aldeas y programas de dinamización 
para personas mayores.

Otro de mis objetivos, esta vez relacionado con Jesuï-
tes Sarrià -Sant Ignasi, fue desplazarme unos 200 kiló-
metros para conocer la escuela Gurukulam en Alathul, 
con la que el colegio realiza un intercambio cultural 
desde el 2021 amparado por Paniker Trust, donde es-
tudiantes catalanes e indios intercambian a través de 
videoconferencias experiencias y vivencias. Los pro-
fesores indios me explicaron los objetivos del inter-
cambio, pude descubrir cómo los alumnos de ambos 
países comparten las mismas expectativas, y objetivos 
a pesar de la distancia y de la cultura, por tanto, les une 
más que lo que les diferencia.

Participé activamente en la vida de la comunidad, dis-
fruté de la fiesta llamada Onam, el principal festival del 
estado de Kerala y hasta fui invitado a una boda india.

Aunque no siempre fue todo como estaba planeado, en 
Kerala la época de monzón empieza en junio, un mes 
antes de mi llegada. Durante la segunda semana de 
mi estancia llovió mucho, hasta el punto de inundarse 
completamente la calle, el agua llegaba hasta las rodi-
llas. Con estas condiciones no puede circular ningún 
vehículo, al menos eso pensaba hasta que pasó por mi 
lado una moto a toda velocidad. Más tarde, charlando 
con algunos alumnos de la universidad me contaron 
que si la ciudad dejase de funcionar “sólo” por las llu-
vias torrenciales estaría meses parada. Ese día tam-

bién aprendí que el mejor calzado para la India son las 
“Hawaianas”.

Durante un traslado en barco conocí a varios jóvenes 
universitarios indios que tras conocer que era de Es-
paña, me confesaron que para ellos ya era demasiado 
tarde para poder viajar y que yo tenía mucha suerte 
de poder hacerlo, ¿era tarde para ellos con 20 años? 
esto te hace pensar que sentimos como un derecho 
posibilidades, que en otros países son impensables, 
como viajar sin trabas ni restricciones y no sólo por 
las dificultades económicas sino también por los im-
pedimentos de carácter político y social. 

Los miedos de viajar a un país a 7.000 kilómetros del 
tuyo y hacerlo solo sin saber que te vas a encontrar 
se disipan después de conocer a sus gentes, hay mu-
chas cosas diferentes pero cada día era una novedad 
sorprendente pero positiva. Después de la India me 
pregunto: ¿he cambiado?, la respuesta es: “me ha cam-
biado la mirada con la que observo”. No hay un solo 
camino para llegar a la meta, ni una única manera de 
hacer las cosas, la diversidad estimula el cerebro, viajar, 
conocer y convivir con otras personas es enriquecedor, 
sin saberlo posiblemente he vuelto más sabio, más 
tolerante y más curioso, en resumen, he recibido más 
de lo que yo he dado.

Con este escrito intento implicar y motivar  a otros jó-
venes a que pierdan el miedo a realizar voluntariados 
en países diferentes al propio, siempre es gratificante, 
te traes a España recompensas de vida, te cambia la 
mirada, te vuelves tolerante, paciente y entiendes que 
las cosas deben y pueden funcionar de forma distinta 
a como las conoces, te adaptas como un camaleón a 
sus costumbres, algunas las aceptas y otras las respe-
tas aunque no las compartas, todos somos diferentes 
a la hora de vivir y entender la vida, amplias la visión 
que tienes del mundo y entiendes que debes mirar y 
comprender el entorno desde varias perspectivas y no 
solo con la mirada de occidente.

Este reto en solitario ha sido posible gracias a la Fun-
dación Ramuni Paniker con la que contacté a través de 
Nevena Tinkova de Jesuites Sarrià y gracias a Albert Pe-
lach, vicepresidente de Paniker Trust, que apostó por mí.

Gracias Kerala, Gracias Paniker Trust, 
Gracias Jesuïtes Sarrià
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BATX

GALESS
Un nou research project sobre  
transició energètica
Anna García 
Responsable de projectes internacionals TQE-Batx.

Com a novetat, enguany els alumnes de  
1r de BATX. han pogut  participar del 
projecte GALESS (www.galess.org ). Tres 
alumnes de la nostra escola han optat, 
amb el seu professor, dani durantes, per 
anar a Polònia, rybnik, del 26 al 30 de juny. 

G
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https://www.galess.org/appl/inspiration.php


1
2
3

Allà es trobaran vuit equips de tres alumnes cadascun, amb els seus professors 
acompanyants, i faran les presentacions i debats necessaris per arribar a idees 
de consens i propostes d’acció i de futur. També hi haurà activitats de 
coneixença, culturals, esportives i socials.

El tema de la conferència és la transició energètica (Energy Transition), i els 
alumnes de diverses escoles europees estudiaran (des d’una vessant científica 
i socioeconòmica) la transició energètica, i el seu impacte en les relacions 
entre els països.  

Algunes de les preguntes a les quals intentaran donar resposta són:

Investigar el sistema energètic  
del teu país.
Proposta d’un pla de transició  
energètica.
Examinar les implicacions globals d’aquesta 
transició energètica.

El format del projecte, anomenat TiltShift Challenge,  
és el següent:

   Presentació de la tasca i tema que els  
alumnes hauran de treballar i contribuir  
a resoldre.

   Els alumnes estudien la tasca (a la nostra  
escola, dins el Treball de Recerca de  
1r de BATX.), amb un mentor, que els guiarà  
durant el procés.

   Es presenten els resultats de la recerca  
a Rybnik, Polònia, o a Boston, als Estats Units,  
durant la Conferència.  En el cas de la nostra  
escola això es farà a Rybnik.  Allà un grup d’experts  
en el tema actuarà com a Tribunal, avaluant les  
presentacions dels alumnes.

   Finalment, els resultats de les investigacions (reports) seran publicats en un 
llibre de la Conferència, i també es penjaran al web de GALESS.

Evidentment, la llengua del Treball de Recerca i del projecte és l’anglès. Estem 
convençuts que pot ser una oportunitat inspiradora i d’aprenentatge en molts 
àmbits per als nostres alumnes. Els desitgem “treball, sort i encerts”!
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Anna García i Mercedes Roglà 
Responsables del Projectes d’intercanvi als Estats Units

TQE-BATX
Experiència   

d’intercanvi  
als Estats Units

Els objectius són diversos, i s’emmarquen en la Ciutadania Global: viure 
una experiència de creixement personal important, conèixer de primera 
mà una cultura i manera de fer diferents, fer-se conscient de les diferèn-
cies i similituds entre ambdues cultures, practicar un esforç d’adaptació 
en un entorn diferent i millorar l’aprenentatge de l’anglès en una experi-
ència immersiva.

El curs 22-23, 21 alumnes del Sant Ignasi (14 de 1r de BATX. i 7 de 4t 
d’ESO) participen en aquest projecte: 13 van a Saint Peter’s, a la ciutat de 
Jersey, i 7 van a Oak Knoll, a Summit, també a l’estat de New Jersey.

Les activitats que hi fan són variades: visites a la ciutat de Nova York, 
visites als entorns de les escoles, activitats culturals, acadèmiques, so-
cials i esportives i, evidentment, participen de la vida escolar anant a 
classe amb el seu alumne partner.

Els programes d’intercanvi de la nostra 
escola amb els Estats Units tenen una llarga 
tradició. Des de fa més de 25 anys els 
alumnes del Sant Ignasi han tingut 
l’oportunitat de fer una estada de 15 dies en 
una escola americana, i rebre i acollir a casa 
seva un noi o noia dels Estats Units.

Aquests intercanvis suposen  
una immersió total  en la cultura i la 

vida acadèmica d’una escola 
americana i permet als nostres 

alumnes fomentar la seva capacitat 
lingüística, la seva capacitat de 

superació i els permet aprendre en 
un entorn  divers al seu, adaptant-se 
a unes metodologies d’aprenentatge 

diferents i a una família  
diferent a la seva.
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TQE-BATX
Experiència   

d’intercanvi  
als Estats Units

L’escola de Saint Peter’s Prep  és una escola preparatòria 
(de l’entrada a la Universitat) de la Companyia de Jesús. És 
una escola de secundària només per a nois, en un entorn 
urbà, a l’altra banda del riu Hudson, amb una vista preciosa 
de l’skyline de Nova York, i amb una llarga tradició en projec-
tes de Ciutadania Global, projectes internacionals i projectes 
d’acció social. Fa deu anys que compartim intercanvis amb 
aquesta escola que, de manera excepcional, també acull 
noies del Sant Ignasi que volen participar de l’intercanvi.

l’escola d’Oak Knoll  és una escola catòlica de secundà-
ria només per a noies. l’entorn és rural, al mig de l’estat de 
New Jersey. En el moment en què estem escrivint aquest 
article, el grup de Saint Peter’s ja ha celebrat Acció de Grà-
cies amb la seva “família americana”, i el grup d’Oak Knoll 
està tancant maletes per marxar. 

d’altra banda, l’Equip de responsables de projectes interna-
cionals està treballant per aconseguir noves aliances amb 
escoles dels Estats Units, que revertiran en noves possibi-
litats d’experiències per als nostres alumnes.

  It’s been a long time since they gave me the 
news that I was one of the girls who would go on this 
wonderful experience, to go to a country with 
completely different customs and a different language. 
Right now, I am very excited and, at the same time, very 
nervous, since it will be a trip without my family. 
However, that does not diminish the fact that I know I 
will enjoy this trip 100%, with all the desire in the world. 
I feel very grateful to be able to go to New Jersey for 2 
weeks. In addition, the fact that we will be going in 
December and that we will be able to enjoy a show at 
Rockefeller Center, and that we have been invited to a 
dance, increases my desire even more.Finally, I think 
the relationship between the 7 girls at the Sant Igansi 
Sarrià school will be much Stringer, as we will get to 
know each other better and make other great new 
friendships that will stay with us forever.

Sandra de Vicente 
Alumna 4t ESO

  There are no words to express what this city is and 
what it transmits. In the best possible hands of the Yañez 
family there is nothing wrong, anyway, New York City. 

Liberto Tapia Chacón 
Alumne 

  Hello, my name is Miguel Ángel Pindado and I am 
one of the Sant Ignasi students taking part on the 
exchange program with St. Peter school. So far, my 
experience has been incredible. I have discovered many 
new cities such as New York or Hoboken and I have 
experienced a very important holiday (Thanksgiving day) 
inside an American family. The family I have been 
assigned is wonderful and has treated me very kindly. In 
conclusion, I believe this is a very enriching and exciting 
experience.

Miguel Ángel Pindado  
Alumnein
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https://spprep.org/
https://www.oakknoll.org/
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Pau Juan 
Consiliari de Batxillerat

Entre les experiències de sentit que s’ofereixen als 
alumnes de batxillerat, els alumnes de 2n de 
Batxillerat són convidats a viure una experiència 
espiritual a Taizé, França. La Comunitat de Taizé, 
fundada l’any 1940 pel Germà Roger Schutz,  

és una comunitat de monjos 
dedicats a l’acollida de milers de 
joves cada any, que ofereix un 
espai per trobar-se amb el  
silenci i la pregària.

espiritualitatBATX
Experiència   

espiritual a Taizé

TESTIMONI
Catalina

TESTIMONI TESTIMONI
Irene

TESTIMONI
Mateu

TESTIMONI
Alejandra

TESTIMONI
Pablo
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Actualment, la comunitat de Taizé està formada per un 
centenar de germans, catòlics i de diversos orígens pro-
testants, vinguts de prop de trenta països diferents. des 
de bon començament, la comunitat vol ser una «parà-
bola de comunitat»: un signe concret de reconciliació 
entre cristians dividits i entre pobles separats.

Enguany, del 23 al 27 de novembre, un grup de 160 joves 
de les diferents escoles de Jesuïtes Educació van tenir 
l’oportunitat de viure aquesta experiència. Aquesta com-
bina la participació en les pregàries comunitàries amb 
la col·laboració en les tasques de servei pròpies de la 
comunitat. A més, es realitzen diverses activitats de re-
flexió, en les quals els alumnes comparteixen entre ells 
les seves vivències en petits grups.

la trobada a Taizé posa els alumnes en un context de 
silenci, una gran austeritat i aprofundiment personal, 
que contribueix de forma immillorable a la maduració 
personal i cristiana de cadascú. Aquesta proposta su-
posa per a l’alumne un moment de trobada amb un ma-
teix i amb déu, i serveix per plantejar-se a fons el propi 
futur en clau de cercar el sentit profund de la vida de 
cadascú. l’Evangeli serveix d’inspiració en la cerca d’ho-
ritzons de cadascú.
Aquest any, de forma especialment intensa, aquesta ex-
periència ens interpel·la a ser persones constructores 
de pau, i d’un món més sostenible. la pregària compar-
tida fa present la guerra i totes les situacions d’injustícia 
del nostre món. En paraules del germà Alois, prior de la 
comunitat: 

«Guardem arrelada al fons  
del cor aquesta esperança:  
que el mal no tindrà la darrera 
paraula.»

espiritualitatBATX
Experiència   

espiritual a Taizé
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europaPablo Sitges 
Consiliari - 1r Batxillerat

BATX

Jesuit European 
Educational  
Project (JEEP)

A group of 8 first year high school students is 
participating from March 25 to April 1 in the Jesuit 
European Educational Project (JEEP) which this year 
will celebrate its 19th edition in the School De Provence 
(Marseille, France). The JEEP is an international project 
of European Jesuit schools that, through the simulation 
of the work of the European Parliament, promotes the 
European awareness of our students and gives them 
the opportunity to participate in formal debates using 
English as a language of communication. However, 
they are learning to put into practice the processes  
of a democratic system.
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europa
BATX

Jesuit European 
Educational  
Project (JEEP)

The Jesuit European Educational Project (JEEP) is a simulation 
exercise of the European Parliament. The basic idea is that each 
school delegates 8 students and accompanying teacher for a JEEP 
session. Each student must choose a specific committee (Health, 
Environment, Political, Media, etc), and each committee must deal 
with a particular issue: something that might have to be discussed 
in the European Parliament as well.  In the months before the actual 
JEEP session, the students at the participating schools collect 
information on the committee subjects and exchange information 
and points of view via e-mail with the rest of the European participants. 

This year the committees  
and the topics are:

Committee N°1. Foreign Affairs  
TOPIC: Is it time for an EU army?

Committee N°2. Industry, Research and Energy 
TOPIC: How can the EU ensure its energy independence 
from russian gas? 

Committee N°3. Science and Technology 
TOPIC: How can the European Union regulate the 
Metaverse, and which actions need to be 
prioritized?

Committee N°4. Human Rights 
TOPIC: How can the EU efficiently improve 
access to education for refugee children?

Committee N°5.Women’s Rights  
and Gender Equality.  
TOPIC: How can equal women’s access to 
abortion care be effectively ensured in the 
EU?

Committee N°6. Civil Liberties 
TOPIC: The future of the Schengen zone.

Committee N°7. Constitutional Affairs 
TOPIC:The question of youth voting. Should the voting 
age limit be lowered to 16?

Committee N°8. Economic and Monetary Affairs 
TOPIC:  What steps could the EU take to ease the 
transition towards a more resource-efficient and  
circular economy?

Participating  
Jesuit Schools:

    Isusovačka Klasična  
gimnazija s Pravom Javnosti  
u Osijeku 
OSIJEK (CrOATIA)

    Fényi Gyula Jezsuita  
Gimnázium és Kollégium 
MISCOlč (HUNGArY)

   Istituto Leone XIII 
MIlANO (ITAlY)

   Kauna jesuitu gimnazija  
Kaunas & Vilniaus jesuitu  
gimnazija 
VIlNIUS (lITHUANIA)

   Jesuïtes Sarrià-Sant Ignasi 
BArCElONA (SPAIN)

    School De Provence 
MArSEIllE (FrANCE)

    St-Barbaracollege 
GENT (BElGIUM)
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BATX
Experiència   

d’Auschwitz 
A favor de qui vull viure?

Ja fa 7 anys que oferim als alumnes de 
primer de Batxillerat l’Experiència 
Auschwitz com una proposta Pastoral de 
Jesuïtes Educació. També oferim des  
de l’escola l’Experiència Auschwitz als 
alumnes d’Estudis Professionals.

Eduard Rovira 
Director de Pastoral



BATX
Experiència   

d’Auschwitz 
A favor de qui vull viure?

No es tracta d’un viatge o activitat qualsevol sinó de tenir 
una experiència personal que planteja als alumnes com si-
tuar-se en el món fent-se la pregunta “A favor de qui vull 
viure?”. l’experiència comença amb una preparació prèvia, 
els dies de la visita a Auschwitz, i una trobada posterior per 
tancar tot allò que han viscut. la preparació prèvia permet 
el coneixement mutu dels alumnes participants de les dife-
rents escoles de Jesuïtes Educació i començar a pregun-
tar-se i estudiar com es va poder arribar a l’Holocaust. En 
aquesta trobada també es convoquen els pares per infor-
mar-los i fer-los partícips de l’experiència.
 
Entre les activitats programades durant l’estada a Polònia 
es visita el camp d’extermini d’Auschwitz, es comparteix el 
testimoniatge de supervivents, es visita el barri jueu de Cra-
còvia i es realitzen dinàmiques d’aprofundiment personal 
i espiritual entorn d’aquesta realitat. Es tracta d’una pro-
posta Pastoral que s’emmarca en el context de la missió 
evangelitzadora que assumim com a escoles de la Compa-
nyia de Jesús. Per això hi ha moments de reflexió personal, 
de compartir en grup, de pregària, celebració de l’Eucaristia 
i paraules sobre què diu déu davant de tanta barbaritat. Com 
en altres experiències de sentit, és molt important la vivència 
personal i l’acompanyament d’aquesta vivència que ajudi els 
joves a integrar-la i descobrir els fruits que pot donar. Volem 
que l’impacte de l’experiència els porti de la desolació a la 
consolació, de l’observació i l’impacte al compromís perso-
nal amb les injustícies de les quals som testimonis avui en 
dia, ja siguin lluny o a prop de casa nostra.  
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Nubar J. Hamparzoumian Herrero-Botas, SJ

BATX

Jornada Mundial  
de la Juventud (JJJ) 
a Lisboa

El sublema de este año del colegio es «atrévete  
a descubrir la Iglesia». Durante todo el curso 
estamos trabajando para además animar e 
impulsar que somos gente esperanzada; pero 
este atrevimiento de salir de la zona cómoda 
también tiene que hacerse dentro de la misma 
Iglesia. ¿Cómo nos podemos abrir a diferentes 
experiencias de Iglesia? 

juventut
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BATX

Jornada Mundial  
de la Juventud (JJJ) 
a Lisboa

Una manera sería hacer un turismo religioso como si los 
diferentes carismas de la Iglesia fueran temas de estudio, 
pero mucho mejor que eso desde los colegios de jesuitas 
de toda España ofrecemos para los alumnos de bachille-
rato ir juntos a la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) 
que será la primera semana de agosto en Lisboa (Portu-
gal). Estos encuentros se realizan cada 3-4 años en dife-
rentes partes del mundo, y aprovechando que este año se 
harán en lisboa, ¿cómo nos lo vamos a perder? 
EDUCSI, la red de colegios de jesuitas en España, está or-
ganizando esta experiencia de JMJ en lisboa añadiendo 
unos días previos para juntarnos todos los estudiantes 
que se apunten y así tener un encuentro en el que poder 
compartir qué significa ser alumno de jesuitas. Este en-
cuentro lo haremos en el colegio San José de Villafranca 
de los Barros (Badajoz) desde el 29 hasta el 31 de julio, 
día en el que podremos celebrar la fiesta de San Ignacio 
de loyola. desde allí hasta el día 6 de agosto estaremos 
en lisboa integrándonos en las JMJ que ofrecen diferentes 
actividades, experiencias, oraciones y momentos de en-
cuentro para conocer la Iglesia universal, en su amplia 
diversidad de países, idiomas, costumbres, tradiciones, 
ritos… En la presentación adjunta se explica más detalle 
de la experiencia.  
resumen: para alumnos de bachillerato se ofrecen el en-
cuentro de colegios Jesuitas de EdUCSI y las JMJ desde 
el 29 de julio hasta el 6 de agosto atrevernos a conocer la 
Iglesia junto a otros estudiantes de colegios de jesuitas.

+ Infomació  
Jornada Mundial  
de la Juventut

juventut
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PArAESCOlArS

Experiències 
d’aprenentatge, 
lleure i esport
 
Nevena Tinkova
Responsable projectes internacionals PIN - NEI

En consonància amb la ferma aposta 
de l’escola per la internacionalització, 
la nostra intenció és oferir un ampli 
ventall d’activitats culturals i 
esportives per fomentar la formació 
humana dels alumnes partint del 
respecte, l’empatia i la tolerància vers 
altres cultures i realitats socials. 
Unes activitats que contribueixen al 
creixement personal dels joves, així 
com a l’aprenentatge de llengües i al 
desenvolupament d’habilitats i 
competències que els permetin 
adaptar-se a nous entorns socials i 
culturals en un món cada vegada 
més global. A continuació us 
compartim algunes de les 
experiències internacionals que ha 
viscut el nostre alumnat. 

  Fasten your seatbelt! We are going to 
take off to Moate, one of the smallest towns 
in the countryside and green Ireland!
I can’t wait to explain to you my whole 
experience in Ireland as part of a summer 
program organised by Sant Ignasi. First of all, 
I must recognise it was my first time abroad 
for more than a week. Not to mention that it 
was my first time travelling without my 
parents. However, we were not completely 
alone. Xavi, Neus and Noreen came with us 
and made my stay much, much easier. 
Actually, it was not only thanks to them, but 
my host family also made this experience 
unforgettable. They were very kind and made 
me feel welcomed. What can I tell you about 
Moate? It is one of the smallest villages in 
Ireland. However, it didn’t stop me from 
having a great time with the family and at 
school. The school was huge and with 
amazing teachers. They taught me the 
typical sport people play in Ireland, Gaelic 
football which is a mix of American football 
and soccer. After school, we usually did 
interesting activities like going bowling and 
visiting a historical castle in Athlone. On the 
weekends, we went to Galway and Dublin, 
some of the most important cities in Ireland.
As you can imagine, I had a wonderful time in 
Ireland.  I would certainly recommend it if 
you have the chance to participate in this 
summer program. Do not miss it!
Pau Segarra 
Alumne de 1r ESO-NEI
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Arts 
&Crafts
Enguany alumnes de 
l’activitat paraescolar d’Arts&Crafts han 
participat en el concurs internacional 
d’art LinkArt - Connected Through Art, 
organitzat per l’escola eslovena OŠ An-
tona Tomaža Linharta en la ciutat de 
radovljica. Mitjançant diferents tècni-
ques artístiques, els participants havi-
en de representar la riquesa i la bellesa 
del patrimoni natural i cultural d’Eslo-
vènia. Per aquest motiu, el primer rep-
te per als nostres concursants va ser 
descobrir i explorar paisatges naturals 
i tradicions culturals típics del país bal-
cànic. Propostes originals com aques-
ta animen els alumnes a desenvolupar 
la seva creativitat, a donar curs a la 
seva imaginació i a conèixer altres 
llocs i cultures. 

Summer camp a Moate
Un dels projectes més longeus de la nostra escola és el Summer camp a Moate (Irlanda) que ofer-
im des de fa més de 25 anys. Tot i que el programa es va iniciar al Sant Ignasi, actualment hi 
participen alumnes de les vuit escoles de Jesuïtes Educació. Tres setmanes durant les quals els 
participants aprenen, practiquen i perfeccionen els seus coneixements de l’anglès i al mateix temps 
gaudeixen d’un programa variat d’activitats culturals i esportives amb l’objectiu de millorar les seves 
habilitats lingüístiques, d’aprendre a adaptar-se a nous entorns i afrontar nous reptes i de créixer com a persones. 

Jogos 
Deportivos
Un altre esdeveni-
ment esperat amb molta il·lusió 
pel nostre alumnat és la trobada es-
portiva Jogos Deportivos, organitzada 
per l’escola jesuïta São João de Brito 
de lisboa. durant uns dies, nois i no-
ies de la nostra escola que fan futbol 
i voleibol com a activitats paraesco-
lars tenen l’oportunitat de conèixer i 
relacionar-se amb gent de la seva 
edat de diverses escoles jesuïtes 
d’Espanya i Portugal. Indiscutible-
ment és una experiència internacio-
nal inoblidable per als alumnes que, 
a part de gaudir de l’emoció esporti-
va, poden créixer i aprendre mútua-
ment, descobrir nous indrets i cultu-
res i fer veritables amistats. 

Summer 
camp 
a East Sussex
l’estiu és el moment ideal per viure 
experiències úniques i diferents fora 
de l’aula, en un ambient multicultural, 
en què la llengua vehicular és l’an-
glès. Per primera vegada, l’any passat, 
alumnes de la nostra escola van par-
ticipar en el Summer camp organitzat 
per l’escola Claremont, situada en el 
comtat d’East Sussex, a Anglaterra. 
durant dues setmanes, a més de clas-
ses dinàmiques i molt participatives 
en anglès, els participants van poder 
optar per fer l’especialitat d’arts escè-
niques o d’esports, i així desenvolupar 
les seves aficions i habilitats en un 
entorn relaxat i agradable. Confiem 
que va ser una rica experiència d’apre-
nentatge cultural, educatiu i social per 
a tots els assistents. 

Laia Farré
Alumna PIN3

Bruna, Maria i Carlota
Alumnes 2n ESO-NEI

Maria Grace Christie  
i Paula del Val

http://sepie.es
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FP
Dimensió 
internacional a l’FP
Marta Munté 
Responsable de relacions internacionals d’Estudis Professionals

quins són els 
nostres objectius?
Un dels nostres objectius és potenciar 
la internacionalització de la nostra es-
cola per contribuir al desenvolupament 
de competències que permetin als 
alumnes comprendre i desenvolupar 
habilitats per viure i treballar en un món 
culturalment divers.

la relació entre països afavoreix l’ober-
tura de la nostra escola  cap a l’exterior. 
Per això, hem creat una xarxa interna-
cional pròpia de contactes que ens per-
met descobrir altres formes d’entendre 
el món i garanteix una “formació sense 
fronteres”.

International mobility:  
Study Trips and international 
contests
Són un valor afegit a la formació acadèmica. Proporcionem 
oportunitats perquè els estudiants participin en seminaris in-
ternacionals, com a part del seu currículum acadèmic i pro-
fessional. Es tracta de seminaris temàtics a l’estranger, de 
curta durada, sobre temes específics relatius als seus estudis 
i a la seva especialitat. Són no solament un complement a la 
formació acadèmica sinó també un gran enriquiment personal. 
Igualment, acollim i organitzem activitats de diferent natura-
lesa per a estudiants, professors, empreses i institucions in-
ternacionals que ens visiten.
A més, participem en concursos europeus que són un punt de 
trobada d’estudiants, professors i professionals d’arreu del 
món. Aquesta iniciativa fomenta l’esperit emprenedor i motiva 
els estudiants a experimentar amb noves i creatives propostes 
i permet un apropament a la professió.
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Erasmus experiences  
Com a escola que posseeix l’Erasmus Chart per 
a l’Educació Superior i amb l’acreditació Erasmus 
per a cicles de grau mitjà, oferim períodes de 3-5 
mesos en escoles,  universitats o empreses euro-
pees que acullen els nostres estudiants per a una 
estada d’estudi o professional, perquè puguin re-
alitzar part del seu currículum acadèmic o de pràc-
tiques a l’estranger. l’objectiu principal és contri-
buir al desenvolupament d’un aprenentatge 
permanent de qualitat, i promoure la innovació i 
la dimensió europea, així com fomentar la creati-
vitat, la competitivitat i l’esperit emprenedor. Con-
tribueixen també a l’aprenentatge de les llengües 
i al diàleg intercultural. Grans oportunitats de crei-
xement personal i professional.

Mobilitat  
de professorat/Staff
Oferim al nostre professorat diferents possibilitats de mo-
bilitat internacional: 

CURSOS I FORMACIó: Propostes de diferents programes 
d’aprenentatge que afavoreixen la implementació del nos-
tre projecte educatiu i milloren les pràctiques educatives. 
ESTADES DE DOCèNCIA: els docents imparteixen forma-
ció en una organització d’acollida d’un altre país.
JOB SHADOWING: període d’observació en una escola  
estrangera  mitjançant la interacció amb homòlegs, ex-
perts o altres professionals.

Aquestes experiències promouen l’intercanvi de coneixe-
ments i l’oportunitat de conèixer altres cultures, altres siste-
mes educatius i altres metodologies. El professor que parti-
cipa en aquests projectes esdevé un ambaixador actiu de la 
mobilitat entre alumnes i companys, perquè viu en primera 
persona l’experièn cia de la mobilitat fora del nostre país.

Estudiants Erasmus a Finlàndia  
(Humak University of Applied Sciences ) 

http://sepie.es
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CENTrE SANT JAUME

Eva Tortajada 
Treballadora Social del Centre Sant Jaume

Totes les persones naixem en un lloc 
concret del Planeta, acollides per una 
llengua, unes tradicions, unes creences... 

allò que ens identifica com a éssers  
i ens fa sentir que som aquí i hi 

formem part. Amb el pas dels anys,  
i per diverses circumstàncies, 
podem canviar aquest lloc, però  
no ho farem sols. Allà on anem ens 

acompanyarà la nostra motxilla 
carregada d’aquells trets que 
donen sentit a qui som: la 
pròpia identitat cultural. 

La interculturalitat  
al Centre Sant Jaume: sumar,  
aprendre i evolucionar
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Quan arribem en aquest lloc nou, segurament necessita-
rem recórrer a la nostra essència per afrontar les boniques 
i també dures circumstàncies que se’ns vagin plantejant 
al llarg del camí. Que important serà llavors poder-la trobar 
i sentir-nos-en a prop. Que important serà que allà a on 
anem, les persones siguin capaces de veure i apreciar la 
cultura més enllà de la seva pròpia identitat, per valorar i 
respectar-ne la nostra. Que important serà que allà a on 
anem, no només ens permetin viure segons la nostra prò-
pia identitat sinó que tinguem l’oportunitat d’oferir-la, de 
la mateixa manera que nosaltres en rebrem la seva. Que 
important serà quan les diverses cultures que convisquin 
en aquest lloc es connectin i s’interrelacionin. Serà llavors 
quan estarem fent un pas més enllà que ens permetrà 
sumar, aprendre i evolucionar. 

A dia d’avui tenim sort. Potser no som la persona que ha 
emprès aquest camí, o potser sí, però d’una manera o 
d’una altra tenim l’oportunitat de conviure i relacionar-nos 
amb diverses cultures. Està a les nostres mans garantir 
la interculturalitat que ens fa créixer i millorar com a indi-
vidus, com a societat i, per tant, com a humanitat. 

Al Centre Sant Jaume sentim la responsabilitat de fomen-
tar la diversitat cultural com a element clau en la transfor-
mació social i és per això que valors com el respecte i la 
llibertat formen part de la nostra identitat. Al llarg dels 
vint-i-cinc anys d’història de l’entitat hem conviscut amb 
persones d’origen molt divers. Segons dades de 2021, més 
del 60% de les famílies que participen en els nostres pro-
jectes tenen una llengua, religió i tradicions diferents a les 
de casa nostra. L’experiència ens ha ensenyat que posar 
la mirada en aquesta pluralitat, i per tant en la intercultu-
ralitat, és fomentar aprenentatges que afavoreixen la ri-
quesa individual i col·lectiva. Invertir en el benestar de les 
persones servirà per transformar la seva realitat i el seu 
entorn i esdevenir així en agents de canvi per a una soci-
etat més justa. 

www.fundaciocarlesblanch.org 
Seguiu-nos a les nostres xarxes socials
Twitter, Instagram, Facebook, Youtube 
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El passat mes de juliol, un grup nombrós de 
professores de diferents etapes de l’escola  
van tenir l’oportunitat de fer formació específica 
cofinançada pel projecte Erasmus+, a Malta,  
a Irlanda i a França.

ESCOlA

Formació per a professors

A Malta 
Tres professores d’Anglès tècnic d’Estudis Professionals van gaudir d’una 
setmana d’immersió lingüística amb l’objectiu d’ampliar els recursos per 
utilitzar a l’aula i actualitzar coneixements en els àmbits turístic i audiovisu-
al principalment.  Paral·lelament  s’han reforçat els vincles dins del depar-
tament i s’ha gaudit d’una cultura i d’un país diferents. El curs va ser orga-
nitzat per Gateway School of English a San Gwann.

formació

http://sepie.es
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A Irlanda 
Hi van participar en dues formacions

Trauma Responsive Education
Onze professores de totes les etapes educa-
tives (d’Infantil a Cicles Formatius) van mar-
xar per fer una formació amb Marie de laney, 
de Trauma Responsive Education. l’objectiu 
era aprendre els fonaments i mecanismes 
per donar resposta positiva i transformadora 
a alumnes que han patit algun tipus de trau-
ma en algun moment.

Projectbased Learning  
in the Digital Age

 PBl- Project-based learning- és l’ensenyament 
basat en projectes i promou, juntament amb altres 
metodologies d’aula, l’aprenentatge a través d’un ampli 
espectre de coneixements, habilitats i competències. 
Durant el curs Project-based learning in the digital Age 
al qual vaig assistir a Dublín l’estiu passat, ens vam trobar 
un petit grup de professors de diversos països – Itàlia, 
Alemanya, Brasil, Polònia- per aprofundir en aquest tipus 
de metodologia i en l’ús d’eines digitals.
Va ser especialment enriquidor poder compartir amb 
docents que provenen de diferents sistemes educatius les 
nostres experiències. Es va crear un molt bon ambient de 
treball i d’intercanvi d’idees, de propostes i de formes de 
fer a l’etapa d’ensenyament secundari.”

Laura Rico
Professora de TQE-Batxillerat 

Programa  
del curs

A França
Tres professores de francès de Secundària i de Cicles 
formatius van realitzar una formació sobre l’ús de les 
noves tecnologies i noves metodologies a l’aula. Aques-
ta formació, organitzada pel centre CIEl Bretagne tenia 
com a objectiu crear activitats digitals adaptades als 
alumnes i desenvolupar l’aprenentatge col·laboratiu per 
millorar les competències sociolingüístiques dels alum-
nes. A Brest van tenir la possibilitat d’intercanviar experi-
ències i material amb professors d’altres països i altres 
nivells. 

formació




