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A UNA, PUBLICACIÓ DE LA
COMUNITAT EDUCATIVA
JESUÏTES SARRIÀ - SANT IGNASI

120 anys de
compromís
7 visions
del compromís

Resultats
de l’enquesta
de satisfacció
La visió de les
nostres famílies

Pastoral

120 anys   inspirats
per Sant Ignasi de
Loiola

Estudis
Professionals

Nou Cicle Formatiu
de Màrqueting
i Publicitat

Paraescolars

Sabies que?
Breu repàs per la
història de les
paraescolars

120 anys de compromísTítol
frase tema que es tracta en
l’apartat

7 visions
del compromís

DIBUIXOS REALITZATS PELS ALUMNES D’INFANTIL DONANT RESPOSTA
A LA PREGUNTA «QUE ÉS PER A TU EL COMPROMÍS?»

Aquest curs el col·legi
Jesuïtes Sarrià-Sant Ignasi
viu una important celebració:
els seus 120 anys d’història.
Sota el lema 120 anys
de compromís volem fer-nos
ressò d’una llarga història de
compromís amb la societat,
amb l’Església, amb les
persones, amb la innovació
i amb l’educació.
Avui, com a escola de la
xarxa Jesuïtes Educació,
el compromís té més força
que mai en aquest moment
de transformació i d’impuls
cap al futur marcat
per l’HORITZÓ 2020.

El diccionari de la llengua catalana defineix el
compromís com una «obligació contreta per una
promesa o una paraula donada». Compromís però és
quelcom molt més ampli i personal. Interpel·lats sobre
la seva visió, 7 personalitats vinculades a l’escola
comparteixen la seva reflexió.
XAVIER ARAGAY

Director General de Jesuïtes Educació

Economista per la UAB, té estudis de postgrau en management i màrqueting a
ESADE i IESE, i és director general de Jesuïtes Educació des de l’any 2009. Tota la
seva trajectòria professional ha estat vinculada a l’educació, universitària i preuniversitària, amb una clara vocació de servei vital i professional. Els qui el coneixen
afirmen que és visionari, dialogant, exigent i tenaç.
ANTONI PARELLADA

Director General Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi

Antic alumne (promoció 1974). Va estudiar tota la secundària al Sant Ignasi. Va
cursar enginyeria química en l’IQS i va començar la seva vida professional al Sant
Ignasi el 1980. Del 2003 al 2010 va assumir la direcció del Kostka i a partir del 2010
ocupa la direcció del Sant Ignasi.
IGNASI VILA, SJ.

Jesuïta, professor i educador jubilat de Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi

Antic alumne (promoció 1951). Durant 10 anys va ser alumne del Sant Ignasi i 38
anys de professor i educador. Va deixar el col·legi quan va fer 70 anys. Actualment
es dedica a investigar i publicar la Història de la Companyia de Jesús a la ciutat de
Barcelona, des del segle XVI. En aquest moment el seu treball està centrat en la
presència de la Companyia de Jesús a la nostra ciutat de 1600 a 1659 (la Pau dels
Pirineus).
Mª DOLORS DURAN

Mestra jubilada de Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi

Ha estat mestra de Primària del col·legi Sant Ignasi al llarg de 41 anys. Actualment
continua vinculada amb l’escola, col·laborant en la pastoral del col·legi i portant un
petit grup de teatre de 6è de Primària.
SONIA BUXEDA

Mare Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi

Publicista de professió, és mare de tres fills que van al Sant Ignasi
de 17, 15 i 12 anys.
ISIDRE ABELLÓ
Economista

Antic alumne (promoció 1970). Economista de professió, és membre de la Junta de
l’Associació d’Antics Alumnes Sant Ignasi des de fa sis anys. És casat i té tres fills,
que també són antics alumnes.
ALVARO DONADEU

Controlador financer a Melia Hotels International

Antic alumne (promoció 2008). Va començar els seus estudis al Sant Ingasi l’any
1996 on va cursar tota la primària, la secundària i el batxillerat. Posteriorment va
estudiar Turisme.
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Sentir-te atret o vinculat a
una causa noble i important per a
algun sector de la societat més
feble. Com a Companyia de Jesús,
“la justícia que brolla de la fe”, ajuda
ministerial a barris...
IGNASI V.

Què significa
per a tu el compromís
i quin paper juga
en la teva vida
personal i
professional?

XAVIER A. El compromís vital i
professional forma part essencial
de la meva vida, i és la concreció de
l’estimació i el servei als altres. Vaig
estudiar a l’escola de Casp, on vaig
conèixer la missió que ens proposa
la Companyia de Jesús, i em vaig
comprometre anant a viure amb la
meva família al barri de Bellvitge de
la ciutat de l’Hospitalet, on he estat
col·laborant activament amb la
parròquia, l’esplai i l’escola
Joan XXIII. Actualment el meu
compromís és amb l’educació de les
escoles jesuïtes de Catalunya i, per
extensió, amb les escoles jesuïtes
del món i, específicament, amb el
nostre projecte Horitzó 2020.
ANTONI P. El compromís és l’etapa
final d’un camí que la persona
recorre per prendre decisions que
aniran conformant la seva pròpia
vida. Algunes d’aquestes decisions
seran el que en diem opcions
fundants del propi projecte
personal. Compromís és ser fidel a
totes aquestes decisions i opcions i
orientar les teves accions i
pensaments per tal que es pugui
mantenir la coherència d’aquest
projecte personal.
Per a mi l’elecció de la professió va
ser una d’aquestes opcions
fundants i, per tant, ha estat i és
fonamental un fort compromís en el
dia a dia per tal mantenir el sentit i
fer madurar i créixer aquella decisió
presa ja fa molts anys.

M. DOLORS B. El compromís per a mi
és l’obligació i realització fins a
les últimes conseqüències de tot
allò en el que creus fermament i
que queda palès en el que fas
tant en l’àmbit personal com
professional. Les meves
prioritats en els valors de
l’amistat, l’autoexigència en
l’esforç, la dedicació, col·laboració
i la il·lusió, repercuteixen en la
vida professional.

Quan parlo de compromís
no puc dissociar la vida personal de
la professional. Relaciono
compromís amb lleialtat, hem de
ser lleials als nostres principis i
sempre actuar segons ells.
ISIDRE A.

Per a mi el compromís
és responsabilitat, lleialtat i lluita
per les persones o les idees.
Compromís és creure en les coses
que faig i fer-les el millor possible,
intentant aportar alguna cosa.
SONIA B.

DONADEU A.
Per a mi, el compromís
és una actitud que es pren per
afrontar el dia a dia; una persona
compromesa és aquella que mostra
un alt grau d’implicació i que busca
la perfecció en totes les coses que
fa, una persona de paraula. En la
meva vida professional es torna
quelcom imprescindible, ja que si no
creus en allò que fas i no ho duus a
terme de la millor forma possible, ni
seràs eficient ni estaràs satisfet de
la teva tasca.

Explica
alguna anècdota,
record o fet
destacable que
hagis viscut
a l’escola.

XAVIER A. Com deia fa un moment,
sóc exalumne de l’escola Jesuïtes
Casp i exprofessor de l’escola Joan
XXIII de Bellvitge. Guardo molts
bons records dels meus temps
d’alumne de Casp i quan anàvem a
Jesuïtes Sarrià a participar en
competicions esportives de tota
mena. Era una sort poder utilitzar les
magnífiques instal·lacions esportives
d’aquesta escola. Van ser uns anys
molt feliços, en els quals em vaig
conformar com a persona i on vaig
perfilar el meu projecte vital.
ANTONI P. Al Sant Ignasi, m’hi vaig
passar 9 anys com a alumne
i en porto més de 35 com a
professional. És difícil escollir una
de les moltes coses viscudes a
l’escola i, per tant, em quedo amb el
fet que en la seva capella és on em
vaig casar i segur que aquesta és la
cosa més important viscuda per mi
en aquesta casa.

120 anys de compromís
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altres que deixi una forta impremta
en el projecte vital dels alumnes i
les seves famílies.

IGNASI V.
Quan ensenyava
Sociologia, un dia en començar la
classe vaig repartir un text
d’Auguste Comte, que havien de
llegir abans de posar-lo en comú.
Encara en silenci, uns quatre o cinc
minuts després, veig que un alumne
riu. M’apropo a preguntar-li i em diu:
“fa cinc minuts que estic llegint i
encara no he entès ni una paraula”.
Vam riure tots dos.
M. DOLORS B. El fet més destacable va
ser el viscut l’any 94. A partir d’aquell
any va començar la segona etapa de
la meva vida. La primera, sempre
vinculada i acompanyada per l’Enric
Riera, també professor de l’escola i el
meu estimat marit. La segona, en
solitari però molt acompanyada i
estimada pels companys, amics i
direcció de l’escola. Mai no els estaré
prou agraïda.
ISIDRE A.
La calidesa de la relació
amb professors i companys als
passadissos i/o patis.

SONIA B.
Per a les Llenties Solidàries
de l’any passat, vaig dissenyar i
imprimir uns pòsters enormes
amb la fotografia i el nom d’alguns
alumnes del Centre Sant Jaume.
Posar-los cara i veure que alguns
estaven estudiant l’ESO o Cicles
Formatius em va fer pensar en
l’enorme esforç del que són
capaços aquests nens i joves i
de la important tasca que estem
fent des de l’escola amb el CSJ.
DONADEU A.
El més destacable va
succeir quan, després de dotze anys
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al cole, dos d’ells molt durs i
intensos (batxillerat), l’únic que volia
era acabar; però, un cop vaig fer la
selectivitat i vaig començar la
universitat, em vaig adonar que
trobava molt a faltar els amics,
companys, professors i ambient del
col·legi, fet que un any abans
m’hagués resultat inimaginable; per
la qual cosa vaig decidir continuar
formant part del Sant Ignasi entrant
a la junta de l’Associació d’Antics
Alumnes, per continuar vinculat
amb l’escola i la seva família.

Quin penses
que hauria de ser
el compromís
del Sant Ignasi de
cara als propers
100 anys ?

Jesuïtes Sarrià ja té una
trajectòria de compromís amb
l’educació jesuïta molt important,
que ha de romandre i ha de
permetre apostar, encara més, per
la transformació de l’educació i per
“anar a les fronteres”, en el marc de
la xarxa d’escoles jesuïtes de
Catalunya i del món. Durant els
propers anys el món canviarà molt i
res no tindrà a veure amb el que ara
coneixem, però la societat seguirà
necessitant agents de
transformació educativa, que
s’adaptin a aquest canvi i que
ofereixin una educació al servei dels
XAVIER A.

ANTONI P. En primer lloc, mantenir el
compromís que sempre ha tingut i
que li dóna identitat com a escola
de la Companyia de Jesús dins de la
xarxa de Jesuïtes Educació: formar
persones competents, conscients i
compassivament compromeses.
No sempre ho hem formulat amb
aquestes paraules, però sí que
sempre ha inspirat el nostre
projecte. En segon lloc, preguntar-se
constantment quins són els signes
dels temps i quina és la millor
manera de complir la seva missió i
no dubtar a transformar-se tantes
vegades com calgui per tal de ser
fidel a aquesta missió i tenir la
màxima eficàcia. Per exemple, ara
seria una època de profund canvi en
el nostre model pedagògic,
desplegant el nostre projecte de
L’Horitzó 2020, perquè creiem que és
imprescindible canviar si en ple
segle XXI volem seguir proposant
als nostres joves el sentit i el
projecte de vida que comentàvem
en el paràgraf anterior.
IGNASI V.
Col·laborar en algun tema
d’immigració. Ampliar noves línies
d’actuació de la Fundació Carles
Blanch. Mantenir aquella ajuda
constant a qualsevol necessitat que
us arribi.

M. DOLORS B. M’és difícil pensar
d’aquí a 100 anys, però sí en un
futur immediat. Crec que de cara
al futur, l’escola hauria de tenir un
doble compromís: d’una banda no
perdre l’essència d’escola propera
i per a tothom, i d’altra banda,
tenir molt present que l’element
fonamental i més important són
els nens.
ISIDRE A.
Mantenir-se fidels
al Magis, exigir-nos
sempre més.

120
A NYS
Crec que el més gran compromís que tindrà
l’escola serà educar les noves generacions en valors
com la generositat, la solidaritat i l’esforç en una
societat cada vegada més consumista, cobdiciosa i
individualista.
SONIA B.

Més que adquirir nous compromisos, crec
que el que hauria de fer és renovar-ne els actuals, és a
dir, seguir formant no solament estudiants, sinó
persones, però obrint les portes als nous corrents
educatius que s’estan mostrant efectius arreu del
món, per tal d’actualitzar contínuament el mètode
d’ensenyament.
DONADEU A.

de compromís

jesuïtes sarrià

sant  ignasi

programa
Actes programats per celebrar els 120 anys
de Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi

3|12 |2015

dia 120è aniversari
> Missatge

del Director General

> Activitats

de celebració

per als alumnes.

Descriu
el teu pas pel
Sant Ignasi en tres
paraules.

XAVIER A.

T’ho diré en dues paraules: Excel·lència

humana.
ANTONI P. Excel·lència personal, crida a transformar
el món en una societat fraternal i la presència de Déu
com a sentit últim de la dignitat de tota persona
i de la humanitat.

Dedicació, agradar-te la teva tasca,
pretendre fer créixer els alumnes (el magis)
en totes les seves dimensions de persona.
IGNASI V.

M’he sentit valorada. He guanyat uns
quants amics. He estat feliç en aquesta escola.
M. DOLORS B.

ISIDRE A.
Agraït per la formació espiritual, personal i
professional que em va donar el col·legi.

SONIA B.
És una experiència molt enriquidora,
gratificant i inoblidable.

DONADEU A.

Formació, valors i amistats.

a Infantil, Primària, ESO,
Batxillerat i Estudis Professionals.

> Trobada

de la comunitat educativa

Paraules de direcció.
Pastís d’aniversari elaborat pels alumnes
de Pastisseria de l’Escola Superior
d’Hostaleria i Turisme i berenar de celebració.
Fotografia dels 120 anys.

8|03|2016

dia de sant ignasi
> Activitats

lúdiques i esportives

emmarcades en el Dia de Sant Ignasi.

> Exposició

120 anys de compromís

Apostant per la innovació: mostra dels
avenços tecnològics, científics i pedagògics.
>T
 aula

rodona
L’escola es transforma
Oberta a tota la comunitat

19|05|2016

   cloenda aniversari
> Eucaristia

per a tota la comunitat: alumnes, educadors,
famílies i antics alumnes.

> Plantada

de l’arbre
dels 120 anys

L’empremta de 4 generacions.
> Paraules

de cloenda

Finalització dels actes dels 120 anys.

> Còctel

per a tota la comunitat

120 anys de compromís
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A quatre
bandes
QUÈ ÉS PER A TU EL COMPROMÍS?
Compromís és alguna cosa que em proposo
fer i la faig, no per obligació sino perquè vull.
Si tots complim els nostres compromisos,
podem arribar lluny. Abans de comprometre
a alguna cosa has de pensar-ho bé perquè
després no hi ha volta enrere.
NATALIA GONZÁLBEZ. 6è EP

El compromís suposa implicació personal,
no sols de temps sinó d’identificació amb
projectes i persones. Dediquem temps i
atenció a les coses que per a nosaltres són
importants, però ens hem de plantejar si
estem disposats a cedir part del temps a
dedicacions altruistes encara que això
suposa entrar en contacte amb col·lectius
que són els que necessiten la nostra ajuda.
NACHO VELA. 3r ESO

La constància és el fet d’estar sempre
pendents i atents a tot allò de la vida a què
ens hem d’enfrontar. Ser constants és posar
compromís i voluntat a les coses (ens
agradin o no), per tant, serem més feliços.
MARC CABRAFIGA. 1r Batxillerat

Calendari 2015-2016
Actes principals AMPA
NOVEMBRE
Dilluns 2

Consell Assessor

Dijous 12
Dilluns 16

FEAC
Sessió 1

Dijous 15 

CONFERÈNCIA:

Perquè diem SI quan voldríem dir que NO?
ELENA MARTÍNEZ

Dilluns 24

Assemblea de l’AMPA

DESEMBRE
Dissabte 19

Festa de Nadal

Dijous 24

Missa del Gall a Sant Ignasi (a les 19:30 h)

GENER
Dijous 21
Dilluns 25

FEAC
Sessió 2

Dijous 28 

CONFERÈNCIA:

Més ordre, més planificació,menys
discussions!!
MARIA BATET

FEBRER
Dilluns 22

Consell Assessor

Dijous 25
Dilluns 29

FEAC
Sessió 3

MARÇ
Dijous 3 

CONFERÈNCIA:

Ben equipats: tres conceptes per pensar
en una autoritat constructiva
ANNA IGLESIAS

Dijous 10

IV Sopar Llenties Solidàries a Sant Ignasi

ABRIL

Per a mi compromís és llevar-me al matí
encara que em costi. Anar a l’escola
i esforçar-me al màxim. Anar a la feina
amb ganes i intentar cada dia fer-ho millor
que al dia anterior.
D’aquesta manera aconseguir ser una
professional responsable i competent
i viure d’acord amb als meus valors.
En definitiva, per a mi compromís és
implicar-te en els teus propis projectes,
perseguir els teus objectius, les teves
metes.
JORDINA FICAPAL. Formació Professional

Dijous 7
Dilluns 11

FEAC
Sessió 4

Dijous 14 

CONFERÈNCIA:

TIC: Tòpics i Pànic! (viure i sobreviure a
lestecnologies en família)
JUANJO FERNÁNDEZ

Dijous 21

Festa de Primavera

MAIG
Dijous 5 

CONFERÈNCIA:

Els nostres conflicte de cada dia
M. HELENA TOLOSA

Dissabte 7

Festa Major

Dijous 19
Dilluns 23

FEAC
Sessió 5

JUNY
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Dimecres 8

FEAC Sessió 6

Dimarts 14

Mèrit Esportiu

Dijous 16

Consell Assessor

Enquesta de satisfacció

Resultats
de l’enquesta
LA VISIÓ DE LES NOSTRES FAMÍLIES
PERE FONS / Coordinador General de Qualitat

L’enquesta cercava conèixer el grau de coincidència entre el

Enquesta realitzada el maig de 2015.
Escala de valoracions d’1 a 4, essent 1 en desacord, 2 mínimament d’acord,
3 gairebé d’acord i 4 totalment d’acord.
Global

respondre expressant el grau d’identificació amb l’expressió
formulada, en una escala d’1 a 4, essent 1 en desacord, 2 mínimament d’acord, 3 gairebé d’acord, 4 totalment d’acord. De
les 29 preguntes 5 no eren obligatòries. Afegíem una pregunta
sobre el grau de coneixement de l’Horitzó 2020 i, al final, una
pregunta globalitzadora a respondre Sí o No. També es va oferir
un espai on poder aportar comentaris.

EP

ESO

BATX

3,28 /4

Mitjana global

Nivell de satisfacció

RESULTATS GENERALS DE LES 29 PREGUNTES
DINS DELS 8 ÀMBITS
1,0

que les famílies esperen de l’escola i el que perceben directament o mitjançant els seus fills, i consistia en 29 preguntes a

EI

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

ENSENYAMENT
APRENENTATGE
FORMACIÓ HUMANA
I PASTORAL
ACOMPANYAMENT
PERSONAL
PARAESCOLARS

SERVEIS

COMUNICACIÓ

2.451

1.513

563

ENVIAMENTS
A PARES I MARES
DEL CURS 2014-2015

PERSONES QUE
VAN OBRIR
EL CORREU

RESPOSTES
OBTINGUDES

EI

EP

ESO

BATX

Educació Primària

Educació Primària

Educació Secundària
Obligatòria

Batxillerat

INSTAL·LACIONS

ASPECTES
GENERALS

3,58/4

PREGUNTES AMB
PUNTUACIÓ MÉS ALTA

Formació humana i social

Les preguntes que presenten el nivell més alt de satisfacció són:
 Valorem positivament la formació en

140

ENQUESTES

317

ENQUESTES

230

ENQUESTES

104

ENQUESTES

En la valoració sols s’han tingut en compte les repostes de les famílies de l’EI, EP, ESO i BATX,
ja que el nombre de respostes de les famílies d’alumnes d’FP fou molt baix i no constituïen una
mostra significativa. Les respostes de les famílies que tenen fills a més d’una etapa
s’han comptabilitzat en cadascuna de les etapes on tenen fills.

RECOMANARIA JESUÏTES
SARRIÀ - SANT IGNASI
A FAMILIARS O AMICS?

95,38%
AFIRMATIU

4,62%
NEGATIU

HORITZÓ

valors humans i socials que es reflecteix
en les diferents activitats de l’escola.
3,58/4

 El servei d’administració i secretaria és

amable i competent a l’hora de facilitar
les gestions. 3,57/4

formació en valors cristians que reben
els nostres fills responen als nostres
desitjos com a família creient.
3,51/4 (NO OBLIGATÒRIA)

 Les instal·lacions esportives de

l’escola són bones i adequades.
3,51/4 (NO OBLIGATÒRIA)

2,50/4

PREGUNTES AMB
PUNTUACIÓ MÉS BAIXA

Idiomes

Les preguntes que presenten el nivell més baix de satisfacció són:
 L’oferta i el nivell d’aprenentatge

Les famílies ens han mostrat
amb les seves respostes que
cal donar més informació
sobre l’estratègia de
transformació conjunta
de Jesuïtes Educació.

 Les activitats centrades en la

 Sempre que hem formulat algun

de les llengües estrangeres
a l’escola és satisfactori. 2,50/4

 El servei de mitja pensió (menú, ambient

del menjador i activitats de migdia) és
correcte. 2,68/4 (NO OBLIGATÒRIA)

suggeriment o queixa mitjançant
Ajuda’ns a millorar hem rebut resposta
per part de l’escola.
2,94/4 (NO OBLIGATÒRIA)

Sobre aquests aspectes els equips directius de les etapes
i l’equip de gestió hi estan treballant per tal de millorar.

Alguns comentaris ens han aportat motius de reflexió sobre la nostra tasca educativa i d’altres han confirmat que podem
estar-ne satisfets. Moltes gràcies a tots els pares i mares que heu col·laborat responent l’enquesta. Aquestes dades
ens ajuden en la nostra aposta per la millora contínua.
Enquesta de satisfacció
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Centre Sant Jaume

Agenda

Nou president
de Patronat

> EQUIP CENTRE SANT JAUME
15 DE SETEMBRE

Dinar de presentació del Nou
President amb l’equip educatiu
del CSJ

22 D’OCTUBRE

Reunió de voluntaris CSJ

23-24 D’OCTUBRE

Jornada de Treball Equip
CSJ a Viladrau

> ACTIVITATS
30 D’OCTUBRE

Celebració de la Castanyada 2015

19 DE DESEMBRE

Participació de joves del projecte
ACTIVA’T a l’ascensió al Pedraforca
23 DE DESEMBRE

Celebració de la Festa de Nadal
amb infants i joves del Centre
Sant Jaume a Badalona
> COMUNICACIÓ
23 DE SETEMBRE

Presentació de l’entitat als
alumnes que realitzen Acció Social
de Batxillerat JSSI

18 D’OCTUBRE

I Torneig de Pàdel Solidari
Centre Sant Jaume. Es van recollir
3.850 €

21 D’OCTUBRE

Visita al CSJ dels alumnes
de 1r del CFGS d’Integració
Social del JSSI

A la reunió de Patronat celebrada
el passat 20 de juliol de 2015 es
va acordar la idoneïtat de realitzar
un canvi en la presidència de
l’entitat, fins a la data vinculada a
la direcció de l’Escola Jesuïtes
Sarrià-Sant Ignasi per tal donar
un impuls a l’entitat en aquesta
nova etapa.
Per consens dels patrons, es va acordar nomenar President de la Fundació Carles
Blanch Jaume Boadas Matamala, patró i
fundador de l’entitat, i que prengui el relleu de
Toni Parellada Montoro, que durant els darrers 5 anys ha presidit l’entitat. En aquesta
etapa, l’entitat ha desenvolupat i desplegat
el seu primer Pla Estratègic, realitzant canvis
estructurals i organitzatius molt importants,
amb l’objectiu de donar resposta als nous
reptes i necessitats que la realitat dels infants, joves i famílies amb els quals intervenim ens presenta diàriament. Volem agrair,
un cop més, també des d’aquest espai, tota

l’entrega, perseverància, convicció i
dedicació de Toni
Parellada per tal de vetllar per la consecució de la
Missió de l’entitat durant aquests
anys.
Jaume Boadas des del seu nomenament va
manifestar el seu compromís com a President amb:








Fidelitat: a la Missió, a les entitats fundacionals i a la Companyia de Jesús.
Enfortir les col·laboracions: amb l’Escola
Jesuïtes Sarrià-Sant Ignasi, l’AMPA, l’Associació d’Antics Alumnes i la Fundació
Sant Ignasi.
Garantir l’eficàcia social: del conjunt de
les accions que desenvolupa l’entitat.
El treball en equip: entre les Comissions
del Patronat creades, l’equip de professionals i el conjunt de voluntaris i persones
que dediquen part del seu temps a garantir la Missió de l’entitat.

Amb la voluntat de realitzar una acció estratègica més que puntual, el nou President
liderarà a partir d’aquest novembre l’elaboració d’un nou Pla Estratègic conjuntament
amb representants del Patronat, l’equip professional i els voluntaris de l’entitat.

23 I 25 DE NOVEMBRE

Presentació de l’entitat als
alumnes de 2n i 4t d’ESO del JSSI
> SJ
14 DE SETEMBRE

Agraïment i comiat a 16 anys de Compromís!

Jornada de Formació del Sector
Social a Bellvitge

5 DE NOVEMBRE

Participació a la PAL Besòs
16 DE NOVEMBRE

Participació al Consell Social
del JSSI
> PROPERS

ESDEVENIMENTS

4t Sopar Llenties Solidàries
10 DE MARÇ

Activitats solidàries amb participació
de les famílies i antics alumnes de
Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi

Col·labora-hi
BBVA. Fundació Carles Blanch
ES49-0182-6035-44-0201503119
www.fje.edu/fcb
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El passat dijous 22 d’octubre es va celebrar
a la Sala Lluís Espinal de l’Escola Jesuïtes
Sarrià-Sant Ignasi l’acte de Comiat i Agraïment a en Pepus Vilageliu Cortés qui, després
de 16 anys de vinculació professional, ha
decidit emprendre una nova etapa professional en una altra entitat del Tercer Sector.
Durant l’acte es va repassar la seva trajectòria a l’entitat a partir d’un vídeo. L’evolució
dels anys va permetre, també, veure l’evolució de l’entitat, la transformació dels espais,
el desenvolupament dels infants i joves amb

els quals s’ha intervingut i el pas de tants
voluntaris que han col·laborat a fer possible
la continuïtat del Centre Sant Jaume.
L’exdirectora de l’entitat, Montse Soler i Peix,
va dedicar-li unes paraules d’agraïment, tot
destacant el seu compromís i conviccions
cristianes. En Pepus, per la seva part, va
agrair als assistents la seva presència i el
retrobament amb alguns d’ells/es i, sobretot,
l’oportunitat d’haver compartit, durant tots
aquests anys, no només la vessant professional, sinó també, la vida en si mateixa.

Pastoral

120 anys
    INSPIRATS PER SANT IGNASI DE LOIOLA
Aquest curs estem de festa! 120 anys!
Sens dubte, temps d’agrair tanta història
viscuda. Des dels inicis de la nostra història
la manera de procedir ignasiana ha
impregnat les nostres aules, la nostra
pedagogia, el nostre tarannà. Sant Ignasi
de Loiola va deixar a les mans dels
educadors dels Col·legis una missió
transcendent: educar persones en el
MAGIS, per més servir i estimar en tot.

Somiar

Avui seguim fidels a aquesta herència rebuda: A través del lema
d’enguany elegir per a somiar (Línies de Força per a un Col·legi
evangelitzador), volem ajudar els nostres infants i joves a descobrir la importància d’elegir a la vida tenint present que hi ha
eleccions que ens poden desgastar i d’altres que apunten a
grans somnis i a grans horitzons.
Volem dir als nostres alumnes que Déu ens dóna la possibilitat
i la llibertat contínua d’elegir i que compta amb les nostres
decisions. L’encert estarà en el fet de descobrir quines eleccions ens donaran més vida, ens faran més bé.
I volem obrir la mirada dels nostres joves a la descoberta que
Déu passa per la nostra vida. Ens hi aturem? Ho assaborim?
Percebem la seva marca, la seva firma, la seva aroma?

Pastoral
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Educació Infantil i Primària

Educació Infantil
> Celebració de la Mercè
> Sortides per treballar la tardor
> Projecte de L’Animal de la classe:
amb visites al zoo i a la granja
> Projecte EntusiasMAT a P3
> Audició de Santa Cecília
> Fem panellets i celebrem la castanyada
> Preparació de l’Advent i el Nadal

Educació Primària
1r EP

> Sortida de tutories
> Visita d’un expert: Hàbits posturals
> Visita a infermeria
> Visita a la Danone

Què fem
EDUCACIÓ INFANTIL

EntusiasMAT
Enguany aquest curs a P3 s’ha iniciat un nou projecte que s’anomena EntusiasMAT per treballar les matemàtiques. És un programa estructurat, divertit i
molt efectiu que ensenya als nens destreses i habilitats bàsiques dels diferents
aspectes matemàtics: numeració, raonament lògic, percepció visual, orientació
espacial, geometria i mesura.
Cada dia es proposen una gran varietat de jocs i activitats manipulatives, i
mitjançant aquestes activitats els nens experimenten i aprenen a agrupar, a
identificar i a completar sèries, a discriminar nocions espacials o a reconèixer
i a identificar formes geomètriques i nombres.

2n EP

> Sortida Tutories
> Sortida Jardí Botànic
> Sortida elaboració de l’oli

3r EP

> La Terra
> Sortides de tutories
> Festes tradicionals
> La terra
> El cos: aparell locomotor
> AICLE: Means of comunication

4t EP

> Colònies a la Ruca
> L’aigua
> El pas del temps
> Estudiem l’entorn i el temps atmosfèric.
> Visita a l’estació meteorològica de l’escola
> Paisatges, mapes i plànols
> La lliga de futbol

5è EP

> Pràctiques de laboratori en anglès:
els pulmons i el cor
> L’aparell circulatori: visita del Dr. Bellmunt
> La cèl·lula: visita al Centre de Regulació
Genòmica i al Laboratori de l’ESO
> Prehistòria i Edat Medieval: vista a
l’Espluga de Francolí, Poblat Ibèric de
Calafell i Montblanc

6è EP

> Aula de natura: inici de l’aula i reciclatge
de la matèria orgànica
> Geografia física d’Espanya
> Les institucions catalanes: el Parlament
> Visual i plàstica: Visita al MNAC.
> Arquitectura musical
> AICLE: History of the Modern Ages
> AICLE: Drama in Action
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CICLE INICIAL

Sortida al Jardí Botànic
ELENA NEGRA2n EP

Educació Infantil i Primària

CICLE MITJÀ

La lliga de l’esportivitat
a 4t de Primària, una eina
d’acció tutorial
EQUIP DE TUTORS DE 4t DE PRIMÀRIA

Durant el curs escolar tots els/les alumnes de 4t de Primària,
participen d’una lliga esportiva. Es tracta d’una competició
en què l’objectiu és el desenvolupament de determinats valors humans, que arrelen en el sentiment més profund de
l’esport.
És per això que aquesta competició pren com a eix fonamental l’esportivitat, tot valorant els aspectes que la promocionen
i denunciant els que l’obstaculitzen.

CICLE SUPERIOR

Science: The Cell

CICLE SUPERIOR

Hola! Som els alumnes de 5è D i ara us redactarem la nostra
experiència al laboratori.

Reciclatge a Primària

A Science vam estudiar la cèl·lula i, per això, vam poder anar
al laboratori i veure una elodea i una ceba pel microscopi.
Després de preparar-ho tot, vam poder observar les cèl·lules.
La de l’elodea era semblant a una alga amb plàncton envoltant-la. En canvi, la de la ceba era molt diferent: un món blanc,
groguenc i gris amb ratlles i cercles.

DELEGATS DE 6è

Els delegats van prendre apunts del que l’Eduard ens va anar
explicant en la reunió.
Quan vam estar preparats, els vam anar explicant el reciclatge amb molts nervis.
Els nens estaven molt atents, ens han preguntat coses curioses com què eren els compostadors i què es feia amb ells.

VIDRE

ENVASOS DE PLÀSTIC
I METALL

PAPER
I CARTRÓ

ALTRES

ORGÀNIC

PAPER

Ha estat una bona experiència i hem après molt tots junts.

ENVASOS

.

Primer, l’Eduard ens va explicar coses sobre com ho havíem
de fer i on havíem de trobar la presentació per explicar-ho.

VIDRE

Va ser un dia molt interessant per poder ser al laboratori de
secundària i veure cèl·lules a través del microscopi. Va ser
molt divertit.

Els nens de 6è d’EP vam anar a explicar als nens de la primària el reciclatge.

ORGÀNIC, RESTES DE
MENJAR I RESTES
VEGETALS

Educació Infantil i Primària

LA RESTA
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Educació Secundària

ESO
1r ESO

> Xerrada SIC- Bon ús dels ordinadors
a l’aula (TRESOR)
> Sortida convivències inici de curs a
Santa M. del Corcó (Cantonigrós) i Moià
> Intercanvi amb Treviso
> Formació dels delegats
> Sortida tutorial - La Granja
(Santa Maria de Palautordera)

2n ESO

> Sortida d’inici de curs a Calafell.
> Tallers Bullying i sessions tutorials
> Formació dels delegats
> Sortida tutorial a l’Skating de Barcelona

3r ESO

> Sortida d’Inici de curs a Coma-ruga.
> Intercanvi amb Lió
> Sessions tutorials “Autoestimaautoimatge-afectivitat”
> Formació dels delegats

4t ESO

> Sortida d’Inici de curs a
El Pinatar, Gualba
> Intercanvi de francès amb
Charleroi (Bèlgica)
> Sortida al Centre Cultural de El Born
> Xerrada -Taller sobre
drogodependències
> Projecte de voluntariat
“Joves per als Altres” (JxA)
> Intercanvi d’alemany amb Bielefeld
(Alemanya)

Què fem
1r D’ESO

Treviso, ¡qué experiencia!
BLANCA BELÓN

Desde el momento que participé en el sorteo del intercambio con el colegio de
Treviso, intuí que podía ser afortunada y vivir una experiencia muy divertida. ¡No
me equivocaba!
He tenido la suerte de disfrutar de un viaje inolvidable con mis compañeros, de
conocer un colegio muy distinto al nuestro en un país extranjero, viviendo con
una familia italiana en la que me sentí a gusto y muy bien acogida.
Me lo pasé genial con las amigas del colegio y también con las italianas. Fue
un tiempo para conocernos mejor. Además de la convivencia, tuve la oportunidad de visitar Venecia, una ciudad preciosa.
En abril recibiremos en casa y en el colegio a nuestros amigos italianos. Lo
esperamos con ilusión y con muchas ganas de compartir experiencias con
ellos.
A presto, amici di Treviso!

Batxillerat
1r BATX

> Intercanvis de New York,
New Jersey i Rochester.
> Sortida d’inici de curs a Tamarit
> Intercanvi de Gant
> Inici voluntariat d’Acció Social
> Recés a Manresa

2n BATX

> Lliurament dels treballs de recerca
> Sortida d’inici de curs a Tamarit
(Altafulla)
> Recés a Montserrat
> Seminaris: “Misteris de l’Univers”,
“Introducció als primers auxilis”,
“Introducció al dret”, “Instants
per recuperar la calma”
> Viatge a Taizé.
> Visites de modalitat
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FE D’ERRATA AUNA 414: L’autoria dels conte guanyador en català de 1r d’ESO
era de Laura Rivera i no de Neus Avilés tal com va sortir publicat.

3r D’ESO

1r BATX

Intercanvi a Lió

Intercanvis

ESTHER PINTO I JORDI CABRISSES

Des que vam començar
el curs, els alumnes de
primer de batxillerat hem
tingut la possibilitat de participar en diversos
intercanvis. No són gaires les vegades que podem
viure una oportunitat com aquesta i per això hem
volgut prendre testimoni d’algunes de les persones
que hi van anar i volen compartir la seva experiència.

Als alumnes de 3r d’ESO de l’escola Jesuïtes-Sarrià que cursen la matèria optativa de francès, se’ls ofereix la possibilitat
de participar en un intercanvi amb l’escola La Favourite a la
ciutat de Lió. L’intercanvi no té tan sols una vessant lingüística, ja que al llarg d’una setmana han de conviure en l’entorn
familiar dels alumnes francesos que els acullen.
L’estada a Lió es complementa amb tot un seguit d’activitats
culturals que ajuden els nostres alumnes a conèixer els trets
més rellevants que han estat claus en la història de la ciutat.
Els alumnes participants en l’intercanvi viuen aquesta experiència amb una barreja d’emocions. La il·lusió inicial es
transforma en nervis en arribar a l’estació de Lió, excitació
en conèixer qui els acull i en autonomia i creixement personal
en la convivència amb la família acollidora.
I malgrat que la visita dels alumnes francesos durant el mes
de març a Barcelona tanca aquest intercanvi per part de
l’escola, és d’esperar que el contacte creat entre els uns i els
altres es mantingui.

Vaig anar d’intercanvi a Nova York tres setmanes. No només
«la família
va ser amable i acollidora amb mi, sinó que tots els

professors i totes les persones que van participar en l’intercanvi
van fer que em sentís com a casa meva. A part de tota l’estimació
rebuda, el fet de visitar Nova York va ser increïble, descobrir una
nova cultura, una nova manera de viure, una ciutat que sembla
realment un nou món!»

OLYMPIA ARANGO

Personalment va ser molt gratificant i uns dies que mai no
«oblidaré.
Ser a Nova York sola és impactant i conèixer tot aquest
món d’una forma més propera ha estat indescriptible; ho tornaria
a viure sens dubte.»

ELISA MENÉNDEZ

La cultura va ser l’aspecte que més em va impactar. A part
«d’això,
amb el menjar també vaig notar una gran diferència. Menjàvem pizza 3 cops a la setmana i la resta de dies hamburguesa
o pollastre. La manera de parlar també et sorprèn, són molt més
extravertits. Per últim, crec que viure dues setmanes amb una
família americana és una experiència inoblidable, en estar amb el
teu exchange partner quan vas pel carrer, et tracten com un americà i això impacta.»

FRANCESC OLIVA

L’intercanvi a Nova Jersey ha estat una experiència molt inte«ressant
ja que hem tingut l’oportunitat de conèixer la diferent cultura que hi ha als Estats Units, la diferent rutina... És molt diferent
a la nostra forma de vida i tenir els dos punts de vista és una experiència molt especial. Crec que parlo per tothom quan dic que
és una vivència única que estem molt agraïts d’haver pogut viure.»

MARIA LUISA RIU

2n BATX

El principi de la resta
de les nostres vides
MAR SOLER I MATERE GARCIA

Aquest curs és EL CURS, l’inici d’una nova etapa de cara al
nostre futur. Estudiar més que mai, Treball de Recerca, avaluació contínua, Selectivitat... resultat: fi de la nostra vida

social. No som conscients de la importància que tenen
realment aquests vuit mesos. Ens repeteixen gairebé cada
dia que passaran volant i que val molt la pena aprofitar el
temps per aconseguir el que de veritat volem, és a dir, entrar
a la Universitat, a Cicles Formatius, etc.
Seminaris, Confirmació, Majoria d’edat... és tot el que ens ve
al cap en escoltar segon de Batxillerat. El que aquest comporta ens espanta, però, si ens hi posem i treballem, rebrem
una gran recompensa: EIVISSA.

Educació Secundària ESO/BATX
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Formació Professional

Màrqueting i Publicitat
NOU CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR A JESUÏTES SANT IGNASI
ÁLVARO GONZÁLEZ GÓMEZ, Tutor CFGS de Màrqueting i publicitat

El campus d’FP del Sant Ignasi està
especialitzat en estudis del sector de serveis.
Dins d’aquest sector volem oferir itineraris de
formació que ajudin els nostres alumnes a
poder tenir una formació integral de qualitat.
Per aquest motiu, aquest curs 15-16
comencem el cicle formatiu de grau superior
de Màrqueting i Publicitat tot tenint en ment
la transversalitat d’aquests estudis.

El màrqueting i la publicitat estan dins de tots els sectors
empresarials i una formació en aquest àmbit permet donar
eines als alumnes per poder focalitzar els seus interessos
cap al camp específic que ells triïn. Dins del Sant Ignasi, les
àrees d’aplicació d’aquests estudis serien: la d’hostaleria i
turisme, esports, audiovisuals i integració social. D’una manera extensible a la resta de campus de Formació Professional de Jesuïtes Educació, aquestes àrees d’aplicació
s’ampliarien als sectors de: salut, informàtica, automecànica, electricitat, energies renovables, educació infantil,
administració, entre d’altres.
La competència general d’aquest títol consisteix a «definir i
efectuar el seguiment de les polítiques de màrqueting basades en estudis comercials i a promocionar els productes i/o
serveis en els mitjans i suports de comunicació adequats,
elaborant els materials publipromocionals necessaris.»
El nou cicle capacitarà els alumnes a desenvolupar la seva
activitat professional en totes les àrees de l’empresa relacionades amb el màrqueting, la comunicació, les relacions
públiques, comercial, atenció al client, fidelització, publicitat,
llançament de nous productes i serveis...
D’acord amb l’evolució del mercat i la tecnologia disponible,
el cicle posarà especial èmfasi en les estratègies i eines de
màrqueting digital, de cara a preparar els alumnes per al
ventall de noves professions relacionades amb la gestió de
comunitats virtuals, el màrqueting online i les xarxes socials.

Alumnes

33

Cicle formatiu de

GRAU SUPERIOR

2

CURS 2015-2016

1.650

Hores lectives

Cursos
Tarda,
de dilluns
a divendres

350

Hores en empreses
del sector

Tècnic/a Superior
en Màrqueting i
Publicitat
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En línia amb la política general dels estudis professionals
al Sant Ignasi, el cicle fa especial insistència en l’aprenentatge i ús de la llengua anglesa, adaptada a l’àmbit professional del màrqueting i la publicitat.
ACCÉS A ESTUDIS
UNIVERSITARIS
EN ACABAR UN CICLE
DE GRAU SUPERIOR,
ES POT ACCEDIR A
QUALSEVOL ESTUDI
UNIVERSITARI
OFICIAL DE GRAU

SORTIDES
PROFESSIONALS
Empreses establertes en diferents
sectors de l’activitat econòmica,
en el departament de comunicació i
màrqueting. Empreses d’investigació,
estadístiques i estudis comercials.
Tècnic de disseny i elaboració de
material de comunicació. Tècnic en
informació i assessorament
d’esdeveniments de màrqueting.

Els alumnes que cursen aquest cicle disposaran de múltiples opcions de treball, ja que podran desenvolupar les
seves habilitats tant al si dels departaments de màrqueting
de tot tipus d’empreses, com ara a empreses proveïdores
de serveis relacionats amb les seves competències, tals
com agències de màrqueting i comunicació, disseny, organització d’esdeveniments, i un llarg etcètera.
Aquest itinerari formatiu pot continuar, si és l’interès dels
estudiants, cap a estudis de grau en l’àrea d’empresa, per
exemple, ADE o Màrqueting, tenint sempre present que la
formació és una carrera de llarg recorregut en què sempre
hem d’estar atents a noves possibilitats formatives.

Paraescolars

120 anys de Paraescolars
Sabies que...?
+

A partir de l’any 2000 les activitats extraescolars van passar a anomenar-se Paraescolars perquè són activitats educatives que van en paral·lel (alineades) amb el projecte educatiu de l’escola. No es consideren externes i llunyanes a l’ideari ni
als objectius de l’escola sinó tot el contrari, formen part del projecte d’educació integral de l’alumne.

Escola d’idiomes
Escoltisme
+
+
Hi havia una Secció de Muntanya de la
Fa més de 50 anys que existeix una es-

cola d’idiomes a la nostra escola.

Música
+
L’actual escola de música és hereva de

les Joventuts Musicals, el Cor dels Petits Cantors, la Coral Garbí i l’Acadèmia
Musical.

Teatre
+
Ja en els anys 50 existia l’Acadèmia de

Teatre. Fa 5 anys que participem de la
Trobada de Teatre de Jesuïtes Educació
a Casp.

Congregació que posteriorment es va
convertir en l’Agrupament Escolta l’any
1962. Uns anys després va desaparèixer
per manca de caps. L’actual etapa es va
iniciar l’any 1982 amb el nom d’Agrupament Escolta Sant Ignasi (AESI).



+ Campaments d’estiu

Des dels anys 40 s’organitzaven campaments i colònies a l’estiu al Montseny, La Molina, la Conreria, Benasc.
Els anys 40 i 50 el P. Lúcia i posteriorment el Quim Marcet, visitaven els alumnes i les famílies en els seus llocs d’estiueig.

Estiu i idiomes
+
Des dels anys 50 ja es feien colònies
+ Esport
en anglès English Home a Salardú, organitzades pel P. Benedetti. Posteriorment
el P. Roigé les organitzava a l’agost a
Roques Blanques (Ribes de Freser).

Estades a l ’estranger
+
L’any 1956 grups d’alumnes viatjaven a

Irlanda a estudiar anglès i també ho feien en Aer Lingus. També s’organitzaven
estades a Anglaterra des dels anys 50
pel P. Emilio Benedetti i Mr Chamberlain
i en Joan Cánaves. Fa 20 anys que la
Noreen O’Donnell organitza una estada
a Moate (Irlanda)

 E ls primers anys del col·legi es juga-

va a pilota basca amb la mà al Frontó. Era l’esport més practicat per
alumnes i professors.

 E l gimnàs estava dins l’edifici del
col·legi.

 E s jugava a futbol des de l’any 1939
però no es va inaugurar el primer
camp de futbol fins l’any 1950.

 A l llarg de la història del col·legi s’ha

jugat a pilota basca, futbol, bàsquet,
handbol, hoquei patins, hoquei sala,
natació, atletisme, judo, tennis, tennis

Gran part d’aquesta infomació s’ha extret del llibre
Sant Ignasi (Sarrià). Història d’un col·legi centenari, d’Ignasi Vila

de taula, esgrima, jazz, gimnàstica i
esquí.

 E l Sant Ignasi va ser el primer col·legi de Barcelona amb piscina. Es va
inaugurar el 23 de maig de 1959. Va
ser criticat d’elitista en una revista molt
coneguda. Va ser utilitzada per 12 escoles del voltant durant molts anys.

 E l poliesportiu cobert no es va inaugurar fins a l’any 1968.

M
 ilers d’lumnes del col·legi han corregut la famosa cursa de la Jean
Bouin des de l’any 1962.

D
 e l’any 1969 al 1987 els esports es

van gestionar a través d’un club esportiu anomenat AES (Associació
Esportiva Sarrià).

D
 es de l’any 1987 fins ara el col·legi

va assumir tota la responsabilitat de
gestió i de projecte educatiu amb tot
allò relacionat amb l’esport.

 L ’any 1988 es van començar les escoles esportives (El Rotatori)

 L’any 2012 es va aprovar el Model

d’Esport Escolar que busca integrar
l’activitat física i l’esport en el projecte educatiu integral dels alumnes de
l’escola.

D
 es de fa 3 anys es fan propostes

conjuntes d’estades d’estiu i campus
esportius de Jesuïtes Educació.

Paraescolars
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Junts
l’ajudarem
a créixer

9a FELICITAT

8a CREATIVITAT

7a SOLIDARITAT
6a IMAGINACIÓ

Informació
CURS2016 -2017

OBRI
M

P2

Portes obertes


Infantil (P2, P3, P4, P5)

Dissabte 16 de gener de 10:00 a 13:30 h


Infantil • Primària • ESO
Batxillerat • Formació Professional

Dissabte 20 de febrer de 10:00 a 13:30 h
E
 SO • Batxillerat • Formació Professional
Dissabte 16 d’abril de 10:00 a 13:30 h

5a INTERÈS

Sessions informatives

4a CURIOSITAT

educació secundària (eso i batxillerat)
Dilluns, 18 de gener a les 19:00 h. Saló d’Actes
Dilluns, 7 de març a les 19:00 h. Saló d’Actes

3a DIÀLEG
Carrasco i Formiguera, 32
08017 Barcelona
93.602.30.49 / 93.602.30.39

formació professional
www.fje.edu/personesquecreixen

Dijous, 17 de març a les 19:00 h. Saló d’Actes
Dimarts, 3 de maig a les 19:00 h. Saló d’Actes
Dijous, 26 de maig a les 19:00 h. Saló d’Actes

info.santignasi@fje.edu

www.santignasi.fje.edu

R ESTAURANT PEDAGÒGIC LOIOLA

Reserves

93 602 30 31

Escola Superior d’Hostaleria i Turisme

reserves.rpl@fje.edu

Vine i tria l’opció que més t’agradi
Dinar o un cafè al hall del Loiola

Gaudeix d’un dinar servit i elaborat pels alumnes d’Hostaleria i de Direcció de Cuina o vine després de dinar a prendre un bon cafè servit pels alumnes d’Hostaleria.
HORARI DE DIMARTS A DIVENDRES A PARTIR DE LES 13:45 h
SETEMBRE 2015
Dt

Dc

Dj

OCTUBRE 2015
Dv

29 30

Dt

Dc

Dj

NOVEMBRE 2015
Dv

Dt

Dc

Dj

DESEMBRE 2015
Dv

Dt

Dc

Dj

GENER 2016
Dv

Dt

Dc

FEBRER 2016
Dj

Dv

Dt

Dc

Dj

MARÇ 2016
Dv

Dt

Dc

ABRIL 2016
Dj

Dv

Dt

Dc

MAIG 2016
Dt

Dc

Dj

Dv

			
1 2		3 4 5 6		 1 2 3 4		12 13 14 15		 2 3 4 5		 1 2 3 4		
				
1		3
6 7 8 9		10 11 12 13				 9 10 11				20 21 22		 9 10 11 12				 9 10 11		 5 6 7 8		
13 14 15 16		 17 18 19 20
15 16 17 18
26 27 28 29
16
15 16 17			 12 13 14 15
20		22 23		
23 24 25 26 		30
19 20 21 22
27 28 29 30
26 27 28 29

Dj

Dv

4

5

6

Dj

Dv

Aquestes dates poden estar sotmeses a modificacions per canvis en el calendari acadèmic.
Els dies destacats en negre se servirà el menú gastronòmic elaborat pels alumnes d’Alta Cuina i servit pels alumnes d’Hostaleria i de Direcció de Cuina.

Esmorzar al Loiola

Vine i gaudeix d’una “classe oberta” amb diferents propostes d’esmorzars servits pels alumnes de 1r d’Hostaleria.
HORARI DIVENDRES DE 9:45 A 10:45 h (la classe finalitza a les 10:50 h)
SETEMBRE 2015
Dt

Dc

Dj

OCTUBRE 2015
Dv

Dt

Dc

Dj

NOVEMBRE 2015
Dv

Dt

Dc

Dj

DESEMBRE 2015
Dv

Dt

Dc

Dj

GENER 2016
Dv

Dt

Dc

FEBRER 2016
Dj

Dv

Dt

Dc

Dj

MARÇ 2016
Dv

Dt

Dc

ABRIL 2016
Dj

Dv

Dt

Dc

MAIG 2016
Dj

Dv

Dt

Dc
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26
				
22
				
30
				
29
				
29
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