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Editorial
Isabel Pagonabarraga
Gerent Jesuïtes Sarrià

Estem acabant un primer curs d’estrena
de nova revista i crec que podem estar
satisfets com a comunitat educativa del
producte que hem produït. Després
de 418 números de vida escolar, l’AMPA
i l’escola vam decidir donar un nou
objectiu a la revista, per tal de poder
compartir amb tots com estem vivint
la transformació de l’escola, que tot
just acaba de començar i que ens
acompanyarà durant uns quants anys.
Una transformació que facilita noves habilitats als nostres
alumnes sense perdre la nostra arrel i tradició ignasianes. Per
aquest motiu, el primer número de la nova sèrie d’A UNA, el
número 419, es va centrar en l’excel·lència humana “a la ignasiana”, traçant l’itinerari d’acompanyament en aquest procés
de creació interna de la persona que cerca tenir present, sempre, la millora del nostre món; des dels 2 anys fins que es
produeix la marxa de l’escola. Fèiem èmfasi en les experiènci-

es de sentit que l’escola ofereix, en ser moments
únics, que faciliten la descoberta d’una nova mirada en cada etapa de maduració de l’alumne.
El segon número del curs va aprofundir en l’eina
del joc. Sabem que jugant s’aprèn i que si no hi
ha emoció és difícil aprendre. Ens va semblar
molt interessant mostrar els diferents tipus de
jocs: el joc simbòlic dels menuts, els jocs de robòtica, els jocs esportius tan arrelats entre els
nostres alumnes i, fins i tot, el projecte de creació d’una empresa.
El número que ara compartim ens ajuda a entrar
en la Nova Etapa Intermèdia (NEI) amb el seu
instrument estrella, els projectes. Un nou canvi
demana d’un número especial. I és que el projecte és un instrument realment eficaç, ja que la vida
és un projecte; perquè ajuda a focalitzar un repte i fer-lo assumible i, gràcies a les capacitats
humanes, superar-ne l’objectiu i permetre’n la
realització personal que ens impulsa a continuar
millorant. Així, els nens d’infantil i primària , aprenen per descoberta i aprenen el gust del coneixement; els nois i noies de la NEI gaudeixen del
fruit de cocrear, i els adolescents milloren el seu

potencial aprofundint i investigant per crear en
una àrea de coneixement. I així, gràcies a projectes, la nostra comunitat s’ha anat conformant
com ha estat el cas del nostre estimat camí ignasià, amb una participació de més de 240 membres de la nostra comunitat educativa.
Felicitem-nos per aquest nou canal de comunicació. Desitjo que ens serveixi per compartir la
vida d’una comunitat educativa que va creixent
i donant nous fruits. I acabo desitjant-vos a tots
un merescut descans durant aquestes vacances
d’estiu.

El camí de la
transformació
del Sant Ignasi: Una
excursió amb bones vistes,
però amb una mica
de pendent.

Camí

ignasià
Eduardo Ribas i Mariona Roger
Junta directiva AMPA Jesuïtes Sarrià- Sant

Durant els darrers 4 anys, s’ha dut a
terme des de la comissió de pastoral de
l´AMPA, el camí ignasià amb famílies de
l´escola.
El projecte va sorgir de la iniciativa
d´una família amb la idea de trobar
lligams familiars, de convivència i
d´espiritualitat fora de l´escola i en un
entorn de natura.
El projecte ha consistit a realitzar
caminant 100 Km del camí ignasià,
comprès entre Loiola i Manresa, amb
l´objectiu d´obtenir el certificat de
pelegrins. S´han realitzat 9 etapes
distribuïdes en 4 anys: el primer
comprenia les etapes entre Castellnou
de Seana a Cervera, passant per Verdú;
el segon de Loiola a Brinkola i d’Alda a
Orbiso; el tercer d´Igualada a Montserrat
i, aquest darrer any, a l´abril de 2017, de
Montserrat

Loiola

Arantzazu

Laguardia
Logroño
Navarrete
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La iniciativa va ser molt ben rebuda des de l´inici i,
durant els quatre anys, hi ha hagut increment de pelegrins, sent des de 185 el primer any a 245 en aquest
darrer, amb la presència de totes les generacions.
Cada any, a més de caminar, s´han realitzat diferents
activitats en relació a un projecte diferent en cada
curs.
El primer any es va treballar la figura de Sant Pere Claver, aprofitant la visita a la seva casa natal a Verdú. El
següent, amb l´anada a Loiola, es va centrar en la figura i biografia de Sant Ignasi. Vam poder visitar la seva
casa natal, els nens van representar l´obra de teatre de
la seva vida i els pares vam reflexionar en grups sobre
la primera transformació de Sant Ignasi. Un moment
destacat va ser l´eucaristia a “La capella de la conversió”. El tercer any, el centre va ser la vetlla d´armes, en
la qual es van treballar per edats les actituds que Sant
Ignasi va deixar i quines va assumir, en passar de cavaller a pelegrí; i a Manresa, en el darrer any el projecte
ha consistit a descobrir el que Manresa simbolitza per
a l’espiritualitat ignasiana, treballant-ho a partir de l´activitat que vam anomenar CAMÍ: Comunitat, Acció,
Missió i Interioritat, a partir de grups de diferents edats
i fent un paral·lelisme amb nosaltres mateixos.
El projecte del camí ignasià ha estat la resposta a
una crida, “hem de fer quelcom més…” i una resposta de tota la comunitat. El camí ha estat possible
gràcies, i és evident, a una acurada planificació, ja que
200 persones ho requereixen, però sobretot a la implicació, gratuïtat i disponibilitat de tothom.
Els consiliaris amb la seva espiritualitat i la seva experiència jesuítica ens anaven donant pistes, però
deixant que fos la comunitat qui anés descobrint el
veritable camí.
No cal dir que els pares han estat peça clau, participant en tot tipus de comissions: seguretat, cotxe escombra, missa, activitats, joc de nit, gimcana, fulards,
tiretes, menjador, cançó, etc., perquè tot sortís perfecte, i poguéssim gaudir en cada moment. La participació de tots ha fet que el projecte es multipliCalahorra
qués, que les idees sumessin i s´engrandissin,
i cada cop més anéssim tots construint el camí.
Tudela
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galeria de fotos

La transcendència del projecte, a través de la implicació dels pares, arriba també als nens, que amb el
seu entusiasme, alegria i energia inesgotable, han
estat els elements claus, fent realitat una gran inquietud com a famílies de transmetre i compartir amb
ells una vivència com aquesta.
El projecte inicial ja us l´hem transmès però el projecte final ha estat molt més gran.
El camí ignasià ens ha aportat a tots més del que
personalment cadascú podia esperar. El més gran
descobriment ha estat experimentar el sentit de comunitat. Vam començar a caminar per motius diversos i ens vam anar sentint cada cop més acompanyats, amb una unió profunda, que anava més enllà
del simple fet de compartir una caminada. El Km del
silenci ha estat un punt clau per donar sentit al pelegrinatge, aportant moments d´interioritat i pregària
enmig del camí ple d´alegria, converses, gimcanes i
contemplació de la natura. El camí ens ha acostat a
la figura de Sant Ignasi, conèixer la seva biografia, i la
gran transformació que va fer de cavaller a pelegrí,
passar pels llocs que va trepitjar, intentant ser pelegrins com ell, han estat claus i ens han ajudat a descobrir altres crides ja siguin personals o comunitàries,
tal com Sant Ignasi va descobrir en el seu camí, i
especialment a Manresa i, sobretot, adonar-nos que
hi ha una Força que ens ha empès i ens acompanya
en el camí.
Finalment, el camí Ignasià ha estat exemple de projecte realitzat des de les famílies, per les famílies i
amb les famílies i, des de l´AMPA, us encoratgem a
prendre alguna altra iniciativa. Projectes com aquest
els podem fer possibles entre tots.

Seguim caminant!
Igualada

Lleida
Zaragoza
Verdú

Manresa

Montserrat
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Model
pedagògic
d’infantil

Els

projectes
al

Mònica Bori
Directora d’Infantil

Aquest curs els alumnes de
MOPI3 han començat a fer
uns projectes que es
diferencien dels que ja fèiem
en alguns punts.
Els projectes a l’etapa infantil
s’adeqüen a les capacitats
neuropsicològiques dels
alumnes d’aquestes edats
i afavoreixen l’aprenentatge
a través de l’experimentació
sensorial i el descobriment
guiat, permetent que l’alumne
sigui protagonista del procés.

galeria de fotos
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Els projectes s’inicien amb un repte o situació
problema a resoldre, que connecta amb els infants a través de la sorpresa i/o una narrativa
que contextualitza i els mobilitza, per acabar
visualitzant l’aprenentatge a través d’un producte o resposta. De manera sostinguda al llarg del
projecte, l’alumne es fa preguntes, cerca informació, elabora hipòtesis, experimenta, contrasta les hipòtesis, treu conclusions… alhora que
es promou la consciència del seu procés d’aprenentatge, mitjançant la reflexió sobre què, com
i per a què del que aprèn. En tots els projectes
es promou que l’alumne apliqui els coneixements adquirits en altres situacions, fent transferència dels seus aprenentatges.
Els projectes que proposa el MOPI estan pensats perquè l’alumne comprengui el que treballa
més que aprengui el contingut en què es basa
el projecte. Per poder comprendre ha d’haver
uns continguts que ens apropin al que plantegem com a repte.
Al MOPI tenim uns projectes que són comuns
a totes les escoles de JE i d’altres que són propis del Sant Ignasi, vinculant tot el treball al context dels nostres alumnes i a la mateixa escola.
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PRIMÀRIA

Aula
de
Natura
un espai per aprendre fent
Equip de mestres de l’Aula de Natura

Sabíeu que en un racó força amagat de la nostra escola tenim
una Aula de Natura?
Segurament molts dels lectors haureu vist, com a molt, la porta...
però, darrere aquesta porta, s’hi amaga un tresor de l’escola: una aula molt
àmplia (fa més de 500 metres quadrats), a l’aire lliure, multicolor, tranquil·la...
Un espai on els alumnes aprenen fent (learning by doing).

REVISTA AUNA
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Si hi aneu a les tardes, podreu veure els grans, els de
2n d’ESO, fent Green Lab. Ja van tenir cura de l’hort
quan feien sisè i ara l’aprofiten treballant el mètode
científic: observar, fer-se preguntes, formular hipòtesis, dissenyar experiments per comprovar o desmentir la hipòtesi, treure conclusions i, finalment,
comunicar els resultats. Un pagès de tota la vida no
els entendria pas. En primer lloc, perquè ho fan en
anglès, però, sobretot, perquè reguen llenties amb
vinagre o fan créixer plantes tancades dins d’un armari... No patiu, l’objectiu de l’Aula de Natura no és
la producció sinó l’aprenentatge.

L’equip de mestres que treballem en aquesta aula
pretenem que els alumnes coneguin la natura però,
sobretot, que aprenguin a estimar-la i respectar-la.
Si us hi passeu un dia, en horari lectiu, segurament hi
trobareu les i els alumnes de sisè, els qui més hores
s’hi estan. Són els responsables de tenir cura de l’hort:
llauren, sembren, treuen males herbes, adoben, reguen i, quan surt bé, cullen. Els fruits més importants
que recullen, al cap de l’any, no són carxofes o alls; és
descobrir que sense l’esforç constant no s’arriba als
objectius preestablerts o que a la natura la immediatesa dels processos no existeix (cada cosa necessita
el seu temps). També recullen les vivències que els
ofereix el treball cooperatiu fet entre els 150 alumnes
del curs: la responsabilitat de fer la feina que a cadascú li pertoca, la necessitat de respectar les tasques
fetes pels altres i experimentar que entre tots podem
fer molt més que en solitari!

També pot ser que hi trobeu els petits, els d’infantil,
que tot passejant per l’hort, acompanyats del seu
mestre de racons, van descobrint colors, olors, formes
i gustos. Entre tomàquets i patates els veureu fent
forats al terra amb unes eines menudes de plàstic
adequades a la seva edat. Si us hi apropeu, sense que
se n’adonin, podreu gaudir de les cares de fascinació
dels de P3 quan descobreixen que les plantes tenen
“una cosa” amagada sota terra que es diu arrel o més
ben dit root, ja que també ells fan aquest racó en
anglès.
Afortunadament, l’Aula de Natura no és només un
hort ecològic. Té molts altres equipaments: compostadors, placa solar, estació meteorològica, jardí d’aromàtiques... Cada curs de la primària hi desenvolupa
una part del currículum de medi. Els de 1r hi descobreixen les aromàtiques, els de 2n omplen els compostadors amb la gallinassa que surt de netejar el
galliner, els de 3r segueixen el creixement de les faveres, els de 4t treballen amb l’estació meteorològica,
els de 5è hi fan dibuix naturalista...
Ja veieu, un espai ben aprofitat que permet als alumnes de l’escola entrar en contacte amb la natura,
aprendre’n i, sobretot, descobrir la necessitat de conviure-hi tot respectant-la.
Si voleu saber-ne més, no ho dubteu ni un moment.
Veniu-hi i gaudiu-ne amb nosaltres.
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NEI
Nova etapa intermèdia
Dels 10 als 14 anys
de 5è de primària a 2n d´ESO

L’alumne

 a persona al centre,
L
autoconeixement,
sentit crític i
Projecte Vital.

Continguts

P
 rotagonista
i actiu, aprèn
fent coses

Agrupacions flexibles
Grup aula, grup de referència,
grups reduïts en matèries
específiques i especialitats.

 ontinguts
C
curriculars.
Priorització
dels continguts

C
 omunicació
oral i escrita

R
 esolució
de problemes

Integració
de l’educació
no-formal

Interdisciplinarietat

L’equip docent

La setmana
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Docència compartida 3 especialistes 1 acció conjunta

Les famílies
Espais de reflexió (inici i final del dia, inici i final de la setmana)

 atèries específiques i d’especialitat (Matemàtiques, Anglès,
M
Projecte Lector i espai lingüístic, Educació Física, Francès,
Música)
Tastets

Blog

Formulari

Els espais
 spais
e
flexibles

 spais
e
amplis

 spais
e
lluminosos

 spais
e
amb
colors

mobiliari adaptable
a diferents metodologies
de treball

Projectes interdisciplinaris i Unitats didàctiques.

REVISTA AUNA
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Dels 10 als 14 anys, s’esdevé una nova etapa en la
maduració personal i en el desenvolupament cognitiu
dels infants, es consoliden les operacions concretes.
Respon a l’evolució natural d’unitat i coherència
psicopedagògica d’aquestes edats, i potencia les
intel·ligències múltiples de cada alumne.

Metodologies

L’avaluació

Metodologies actives

Avaluació de
processos
i de resultats

Amb eines digitals i espais virtuals (NET).

Potenciació de

l’autoavaluació
i la co-avaluació

Metodologia variada
Amb increment del treball autònom i el raonament científic.
Estratègies i rutines de pensament. Treball per projectes i resolució
de problemes. Connexió amb la realitat de l’alumne. Treball
individual i treball cooperatiu. Atenció a les intel·ligències múltiples.
Atenció a la diversitat.

La metodologia clau per aprendre

A
 valuació
competencial,
sumativa i formativa

?
Competència

Competència

Desenvolupa els àmbits de
comprensió lectora, expressió
escrita i comunicació oral.

Incideix, principalment, en la resolució
de problemes per donar resposta a
situacions quotidianes.

comunicativa

Català

6

matemàtica
Anglès

Matemàtiques

Competència en el

coneixement i la interacció
amb el món físic
Permet comprendre la vida a la Terra i
fomenta el pensament cientificotècnic
per contribuir a la sostenibilitat del
planeta.

Competència

aprendre a aprendre

Tecnologia

Religió

Competència

d’autonomia
i iniciativa personal
Promou l’autoconeixement, la
iniciativa i l’habilitat en les relacions
socials.

Competència

digital

Integra el domini d’instruments,
aplicacions i els entorns de treball
digital en l’aprenentatge.

9

Francès /
Alemany

5

Ciències
Naturals

10

Ciències
Socials

6

Educació
Física

8

Visual
i plàstica

8

10

Facilita estratègies d’aprenentage
individual i cooperatiu per
aprendre a ser autònoms.
Música

Castellà

8

Català
Castellà
English Francaise
			Deutsche

Els projectes

7

8

5

Insuficient (0-4) ; Suficient (5) ; Bé (6) ;
Notable (7-8) ; Excel·lent (9-10)

Els alumnes
són avaluats per
competències
i per materies.
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NEI

Com és un

projecte?
La interdisciplinarietat

2

Les diferents tasques combinen,
relacionen o integren continguts de
diferents disciplines, cercant la
transferència de coneixements per
resoldre qüestions complexes.

Aprenentatge
cooperatiu
3

Per conèixer Jules Verne, els
equips investiguen aspectes de la
vida i obra de l’autor i
comparteixen la informació en
una presentació conjunta.

El repte

En el projecte “La volta al món en 80
imatges”, el repte és: “Donar a conèixer la
diversitat cultural al nostre planeta Terra fent
un treball d’investigació sobre alguns països
i ciutats del món.”

A continuació es presenta un recorregut sintètic per un dels
projectes, “La volta al món en 80 imatges”, on es poden
veure algunes de les moltes tasques i produccions que es
duen a terme.

Els alumnes s’organitzen
en equips que treballen de
forma coordinada per
aprendre cooperativament.
La distribució de les
tasques assegura la
responsabilitat individual
de cada alumne i la
interdependència positiva
entre tots els membres.

En aquest projecte, els alumnes llegiran el llibre
de Jules Verne “La volta al món en 80 dies” i
faran activitats de diferents àrees amb aquest fil
conductor.conèixer la diversitat cultural al nostre
planeta Terra fent un treball d’investigació sobre
alguns països i ciutats del món.”

Cada projecte proposa un repte als
alumnes relacionat amb un tema en
un context significatiu, per despertar
el seu interès i generar motivació.

Els projectes s’inicien a partir d’un repte
real i proper a l’entorn quotidià de l’alumne.
Aquest repte és proposat per l’equip de
docents i es concreta en un producte final.

Destreses de
pensament
4

1

Són estratègies o
procediments recurrents
per ajudar l’alumne a
estructurar el pensament
i a fer-lo visible..
Cada equip tria un aspecte
cultural per investigar i
comparar-lo entre diferents
cultures.

REVISTA AUNA
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Per poder elaborar aquest
producte final, els alumnes
investiguen, cooperen,
prenen decisions i
reflexionen, tot realitzant
activitats individuals i en grup
relacionades amb continguts
de les diferents àrees de
coneixement.

Competència digital
S’ncorpora en el dia a dia i de manera natural
l’ús dels recursos tecnològics, ja que les TIC
esdevenen un element clau per descobrir i
processar la informació i compartir el
coneixement adquirit.
Arriba el moment de la recerca. Durant dos dies, cada
equip investiga sobre l’aspecte cultural que ha triat en
cada continent, utilitzant recursos digitals.

Valors
El treball de valors i del
creixement personal es part
fonamental del projecte.

7

Es preparen i realitzen dos debats
sobre aspectes importants per al
personatge i el seu viatge: els diners i
els amics.

8
Anglès
La llengua anglesa és present
com a eina de comunicació i
aprenentatge en els projectes.

6

El joc

9

S’integra en els projectes com
una eina d’aprenentatge, de
motivació i de socialització.
S’utilitzen jocs existents o creats
pels mestres i pels mateixos
alumnes.
Els alumnes juguen al Trivial en equips,
però aquest és un Trivial especial. Cada
targeta ha estat preparada per un
alumne i les preguntes estan
relacionades amb tot el projecte.

Intel·ligències multiples

5

La diversificació de les
activitats ofereix un
desenvolupament globlal i
integral dels alumnes. Es
tracten diferents intel·ligències,
per exemple la lingúística, la
lògicomatemàtica, la espacial,
la interpersonal i la
intrapersonal.
Els alumnes elaboren un mapamundi
en forma de mural per poder seguir el
viatge de Phileas Fogg en la seva volta
al món. Tracen la ruta que fa el
personatge i marquen els llocs que
visita i les persones que coneix.
(Interpersonal, lingüística i espacial).

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

8

En el llibre apareixen personatges
molt diversos. Per conèixer-los, els
alumnes preparen descripcions
d’aquests personatges en llengua
anglesa.

La guia del projecte

www

El lloc web
Des d’un inici, els alumnes disposen
del lloc web del projecte, elaborat pel
professorat, on es recullen les pautes,
les orientacions, les activitats, els
materials i els recursos necessaris
per dur-lo a terme.

10
El producte final
Per donar resposta al repte inicial,
els alumnes han de crear un
producte o idear una solució
concreta. Per exemple, fer una
exposició, elaborar un lloc web o un
blog, realitzar una campanya de
sensibilització, construir un
prototip, produir un vídeo, redactar
un informe, etc.
Com a producte final, els alumnes elaboren
una exposició itinerant sobre les diferents
cultures del món.

Avaluació
Al llarg de tot el projecte, els alumnes
reflexionen i avaluen el seu procés
d’aprenentatge i el dels seus
companys.
Al mateix temps el professorat
orienta i valora el progrés en els
aprenentatges dels alumnes.

Equip Direcció General
de Jesuïtes Educació

L’avaluació és el motor
de la millora educativa
Ja disposem d’un primer informe de l’impacte que ha tingut
la NEI tant en l’alumnat com en el professorat implicat
L’estudi s’ha centrat en els alumnes de la Nova Etapa Intermèdia (NEI) –de Cinquè de Primària a
Segon d’ESO–, i tot i que l’ha coordinat el propi centre de recerca de Jesuïtes Educació, el CETEI,
hi han participat grups de recerca d’universitats tan diverses com Blanquerna, FLASCSO
(de Buenos Aires), la UPF o la Northwestern University de Chicago.

Els alumnes, que mantenen uns
resultats acadèmics alts, creuen
que amb el treball col·laboratiu
es progressa més

un compromís força inhabitual dins del panorama educatiu. Així,
dos anys i mig després de la posada en marxa d’aquest procés de
transformació, encetat el setembre del 2014, ja disposem d’un
primer informe de l’impacte que ha tingut la NEI tant en l’alumnat
com en el professorat implicat. Es tractava de mesurar si durant
aquests dos primers cursos els alumnes de 12 i 13 anys han crescut en tot allò relacionat amb les cinc C que inspiren el projecte
HORITZÓ 2020: la construcció de persones conscients, competents, compassives, compromeses i creatives.

1 2 3
Un dels trets diferenciadors que singularitzen el procés d’innovació
impulsat a les escoles de Jesuïtes Educació és que en el mateix
disseny del projecte Horitzó 2020 s’incorpora l’anunci d’avaluar-lo,

Doble
desafiament

Els
autors

Recerca
internacional

El compromís assolit comportava un doble desafiament, doncs a banda d’intentar
avaluar els progressos de l’alumnat, amb
les limitacions temporals existents, calia
disposar d’una metodologia que permetés
detectar els avenços en les habilitats no
cognitives, o sigui, sobre el creixement
integral de la persona.
Un dels objectius era calibrar la idoneïtat
dels instruments avaluatius disponibles,
aprofitant que en el terreny de l’avaluació
educativa s’ha avançat molt en els últims
anys amb l’aparició de noves eines i la
construcció d’enfocaments multidisciplinars que poden ser de gran utilitat per a
les experiències d’innovació educativa.

Aquesta primera avaluació d’impacte ha
estat coordinada pel CETEI, node d’innovació educativa, que forma part de la
xarxa de Jesuïtes Educació però que opera de forma autònoma respecte les escoles, i s’ha obert a la participació de diferents grups de recercadors universitaris
que treballen en l’àmbit de la innovació
educativa.
D’una banda, un grup d’investigadors de
Blanquerna (Universitat Ramon Llull) ha
intentat esbrinar els canvis que han experimentat els alumnes en la seva percepció del món, les modificacions que la
transformació del procés d’aprenentatge
ha provocat en les relacions interpersonals i com ha interactuat la nova manera
d’aprendre en el desenvolupament de la
creativitat de l’alumnat.

Un segon grup en què han participat investigadors de la Universitat Pompeu
Fabra i la Northwestern University (Chicago, EUA) ha començat a mesurar les
habilitats no cognitives i les competències socioemocionals en l’àmbit educatiu,
una tasca que continuarà a través d’un
conjunt d’activitats i jocs d’ordinador i la
utilització d’electroencefalogrames que
permetran capturar informació sobre
l’activitat del cervell.
I un tercer grup de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Buenos
Aires, Argentina) s’ha centrat en analitzar
els impactes que ha tingut en els alumnes de la NEI la instauració del nou sistema de treball setmanal.
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Principals conclusions
Per als alumnes de la NEI, el progrés en l’aprenentatge té més a
veure amb el treball sistemàtic de cadascú, individual i col·lectiu,
que amb el talent aleatori del professor o de l’alumne.
La tasca del docent pren una altra rellevància, no focalitzada exclusivament en el domini de la matèria sinó centrada en el desen-

Més autònoms i perseverants
En coherència amb aquesta constatació, els informes
detecten una major autonomia per part dels alumnes,

una predisposició més gran a marcar-se uns objectius
personals (cosa que els ajuda a sentir-se millor) i una
major dosi de perseverança, així com de passió i
esforç per aconseguir allò que es proposen. Encara
hi ha un altre indici que marca tendència: els agrada
llegir més que a la resta. Hi ha més predisposició per
a la lectura i, sobretot, per recomanar les obres llegides.
Segons el professorat, l’alumnat és més conscient de la
realitat que l’envolta, encara que només sigui perquè el
treball per projectes és més emocional i contextualitzat
que la classe convencional.

Conscients d’aprendre
per a la vida real
En aquest sentit, l’alumnat se sent
més protagonista del procés
d’aprenentatge, cosa que l’empeny a
desenvolupar múltiples estratègies i
habilitats que abans no considerava
necessàries. Tot plegat condueix a què
els escolaritzats a la NEI tinguin molt més
present que els seus aprenentatges són
transferibles a la vida real.

Resultats
acadèmics elevats
Aquesta millora en l’àmbit competencial i
del creixement personal no ha comportat,
d’acord amb la present avaluació, que les
habilitats cognitives (mesurades a través de les
proves de competències de sisè de Primària,
les qualificacions i les repeticions de curs),
se’n ressenteixin, sinó tot el contrari: els resultats
demostren que es manté un nivell de resultats alt.

El vincle entre el
professor i l’alumne s’estreny
Del major nombre d’hores compartides entre el professorat
de cada curs i l’alumnat, així com del seu canvi de rol, se’n
desprèn un major coneixement mutu que facilita la tasca
d’acompanyament personal (els tres professors
que hi ha a l’aula són tutors) i afavoreix l’autoconeixement de
l’alumne, cosa que serveix per gestionar millor
les seves incerteses i inseguretats.

Col·laborar per aprendre
Els que participen de l’experiència de la NEI valoren
la metodologia del treball cooperatiu perquè
han descobert que s’aprèn més col·laborant,
interactuant amb els altres a l’aula. En aquesta
mateixa línia, hi ha indicis que apunten no només
a una major responsabilitat individual, sinó a una
millora del respecte entre els alumnes
i també cap al professor (segons perceben
els mateixos docents), i de l’acceptació de
la diversitat motivada per la preeminència
del treball per projectes.
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volupament del creixement personal dels alumnes, amb qui
s’estableix un fort vincle. En aquest sentit, resulta especialment
important la competència de saber gestionar l’activitat del grup
i d’extreure el màxim rendiment de l’alumnat, amb una visió més
transversal de les matèries i àrees de coneixement.

Un bon clima a l’aula
Aquesta major coresponsabilitat en la feina influeix en la
millora del clima a la classe, un objectiu del què tothom
se sent partícip, malgrat que els grups han passat de
30 a 60 alumnes. Fins i tot es detecta que hi ha
menys conflictes. Gaudir d’un bon clima a l’aula és
una qüestió transcendental per poder assolir uns bons
resultats educatius. La recerca duta a terme fins ara
atorga credibilitat a una màxima: quan el coneixement
es construeix de manera col·lectiva, l’aprenentatge
guanya en rellevància i significació, millora les

habilitats socials i accelera el creixement
personal. Ell treball per projectes estimula, a banda,
les solucions creatives.

Docents
autocrítics i segurs
Els docents no són aliens a les conseqüències
d’aquesta transformació. La docència

compartida és una font de creixement
personal, d’autocrítica i aprenentatge
continu. Els docents valoren també que això

els proporciona una major seguretat en la
relació amb les famílies, doncs ara no només
poden traslladar-los una opinió sobre els seus
fills, sinó la de tres professionals diferents que
passen moltes hores amb els alumnes. Es fa
evident també que aquesta nova metodologia
comporta en els docents un desgast
emocional addicional, si bé afirmen que
l’experiència s’ho val.

Una observació
preliminar
necessària
Aquesta primera onada d’avaluació d’impacte resultava indispensable com a eina d’aprenentatge per
preparar una segona onada, prevista per a d’aquí dos
anys, quan ja hi haurà alumnes que hauran completat els quatre anys de la NEI i els impactes obtinguts
de l’observació podran ser més profunds.
L’avaluació a la què s’ha sotmès la NEI dos anys
després de la seva implementació ha proporcionat
unes primeres evidències que es traduiran en recomanacions tant per calibrar i millorar el projecte com
per disposar de més eines i experiència en les successives onades d’avaluació.
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ESO

Treballem amb

projectes

El projecte de
Ciències Aplicades
a 4t d’ESO

Jordi Rabassa,
Jordi Basseda i Mireia Olivé
Equip de professors de Ciències de Secundària

La Matèria de Ciències Aplicades desenvolupa
un producte a comercialitzar des dels seus orígens (matèries primeres, obtenció producte,
comercialització,.....).
El Projecte d’Investigació i Experimentació que
es planteja a la programació de la matèria, és
una proposta per treballar el MÈTODE CIENTÍFIC a partir d’una pregunta de l’àmbit de les
ciències i poder desenvolupar tot un procés
productiu de cara a obtenir un producte que es
podria comercialitzar. Aquests projectes es desenvolupen al llarg de tot el curs
Aquest curs 2016-2017 tots els alumnes de 4t
s’han dividit en grups de treball i s’han implicat
en un dels dos projectes presentats: Les Faves
Sant Ignasi i Essències Sant Ignasi i sabons
Sant Ignasi.

Durant tot el procés han seguit tot
el protocol necessari per arribar a obtenir el
producte final i han preparat uns anuncis televisius
(de 20 segons) com una part de la seva
comercialització. També, al llarg dels curs cadascun
dels grups han desenvolupat uns e-portfolis on
registraven tot el necessari per poder fer un
seguiment acurat de tot el procés.
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Històries de vida de Kristel
una experiència
literària a 4t d’ESO
Carme Muñiz i Gemma Garcia
Professores de Secundària

La relació de l’escola Sant Ignasi Sarrià amb la Residència
Kristel Oro es remunta al desembre del 2016, quan un grup
d’alumnes de 4t d’ESO, dins el projecte Joves per als Altres, van
desenvolupar una tasca de voluntariat.
Aquesta activitat consistia a acompanyar la gent de la tercera edat, xerrant amb ells, jugant a jocs de taula, passejant,
escoltant-los, etc. , establint uns vincles entre l’energia i alegria
dels joves i l’experiència i les vivències dels grans.
L’experiència va ser tan positiva, tant per als nois i noies, com
per a les persones de la residència, que vam repetir i hi vam
tornar en diferents ocasions durant tot el mes. Arran d’això,
la Sra. Lourdes Pozo, directora de Kristel Oro, va proposar a
la nostra escola mantenir el contacte i, fins i tot, ens va suggerir si podíem col·laborar amb ells amb l’elaboració d’un llibre
per al Sant Jordi de 2017.
La idea ens va agradar i aviat va sorgir un grup d’alumnes
voluntaris per participar-hi. Per elaborar-lo, vam programar
diferents fases:
• La primera va ser a Kristel, on el grup de 18 nois i noies van
entrevistar-se personalment amb 24 residents el passat 22
de març. Realment va ser un dia molt enriquidor i molt emotiu: alguns dels joves es van retrobar amb els ancians que
havien conegut al desembre. Amb molta il·lusió i empenta,
amb els seus ordinadors a la falda i ganes d’escoltar, van
anar prenent nota de les històries de vida que els anaven
explicant els de Kristel.
• La segona fase, quan els alumnes redacten les biografies,
a partir de les notes de les entrevistes, a casa seva.
• La tercera, a l’escola, un cop revisats tots els textos, dissenyen l’estructura i maqueten el llibre.

El resultat és aquesta obra, Històries de vida de Kristel, la qual
consta de tots aquests relats de vida de residents que ells
mateixos, o a través dels seus familiars, van anar transmetent
als nois i noies, deixant constància de les vivències i experiències de tantes vides.
Agraïm a Kristel l’oportunitat d’apropament dels joves a la
gent gran, amb el que suposa d’empatia, solidaritat, de valorar
l’experiència transmesa d’una generació a l’altra.
Us convidem a passar per la biblioteca de l’escola i desitgem
que gaudiu amb la lectura d’aquestes narracions, les històries
de vida de Kristel.
El dia de Sant Jordi 2017 ha estat una gran diada per a Kristel
i els alumnes de 4t d’ESO!
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batxillerat

rece

El Treball de Recerca
El Projecte de Treball de Recerca de Batxillerat té com a principal objectiu que
els alumnes aprenguin a fer recerca. Així mateix, també té un fort component
orientador, sobretot en aquells casos en què el tema triat té relació amb la
branca de coneixement que vol estudiar l’alumne. Sovint l’aprofundiment en
un tema d’interès desperta una vocació o alimenta la convicció
d’una tria que ja es comença a perfilar en alumnes de primer
de batxillerat.

El procés d’elaboració
Què vull investigar? Quina pregunta vull respondre i per què? Detectar un problema o un tema interessant i
formular-lo és el primer pas de tota recerca. Un cop formulat el tema, cal iniciar-ne la recerca. L’alumne
començarà establint el marc teòric i formulant la hipòtesi de recerca. Amb això podrà ja avançar en
l’obtenció d’informació rellevant que li permetrà aportar les evidències que confirmin o refutin la
hipòtesi plantejada i finalment elaborar les conclusions.
La memòria que elaborarà l’alumne no és una composició lliure sinó un treball que exigeix
l’observació d’unes normes metodològiques. L’estudiant ha de demostrar que ha seguit un
mètode d’investigació rigorós, que té imaginació i capacitat per coordinar la informació recollida,
que té creativitat per demostrar les hipòtesis de treball. La redacció ha de ser personal, amb un
estil clar i concís, tendint sempre cap a l’objectivitat científica sense menysprear les
impressions o intuïcions subjectives de l’autor que poden inserir-se en el capítol dedicat a
conclusions.
Tota aquesta feina es realitzarà durant el curs de 1r de batxillerat i cada alumne és tutoritzat
per un professor. En començar 2n de batxillerat, l’alumne entregarà la memòria i començarà
la preparació de la defensa oral que tindrà lloc a finals del mes d’octubre.
Un cop acabat el procés, els alumnes que ho desitgen poden participar en diferents
concursos que promouen institucions educatives, de recerca i també
des de la pròpia escola.

Les exposicions orals
de Treball de Recerca
El projecte d’expressió oral de l’ESO i el Batxillerat mostra clarament els
seus fruits durant les defenses orals dels Treballs de Recerca a principis de
2n de Batxillerat. El tribunal, format pel tutor del treball de recerca i per un altre
professor, valoren l’exposició oral de cada treball.

Aquí en trobareu una mostra

erca
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El punt de vista d’un tutor de Treball deRecerca
Quan van preguntar a Isidore Rabí, premi Nobel de Física, què l’havia ajudat a ser científic, respongué: “En sortir de l’escola, totes les altres mares
jueves de Broklin preguntaven als seus fills: Què heu après avui a l’escola? En canvi, la meva mare deia: Izzy, t’has plantejat avui alguna bona pregunta?”. Es
tracta, doncs, d’intentar retrobar aquelles qüestions que moltes vegades ens fem en observar fenòmens o realitats que es mostren davant nostre; una
notícia, un documental, gràcies a una conversa... Per tant, cal veure’l com una gran oportunitat d’investigar sobre aquells aspectes que sempre has volgut
fer i que, possiblement per manca de temps, no ho has pogut treballar i aprofundir. Cal també apassionar-se en el desenvolupament del treball, no defallir,
sempre anar més enllà tot desenvolupant les diferents fases del Mètode Científic. Durant el seu desenvolupament caldrà anar a veure altra gent, Institucions, Laboratoris... per poder desenvolupar la part experimental i que el Tutor del Treball de Recerca podrà oferir a l’alumne tot establint un diàleg fluid entre
l’alumne i el tutor per aconseguir una bona organització, planificació i execució del Treball de Recerca.

Jordi Basseda
Profeessor de Batxillerat

Algunes institucions que donen suport
a la recerca dels nostres alumnes
L’any passat la fundació JE va formalitzar un acord de col·laboració en la tutorització de TR amb l’IQS i el
BSCC. Així mateix, moltes d’altres institucions col·laboren amb els alumnes que els demanen ajut i
suport durant el procés de recerca. Aquí en teniu una petita mostra.

La mostra de pòsters de Treball de Recerca
El Concurs de Pòsters de Treballs de Recerca és convocat cada any per la Direcció
de l’Escola i s’hi poden presentar tots els alumnes de Batxillerat del Sant Ignasi
que han estat qualificats amb un excel·lent en el Treball de Recerca.

galeria de fotos

Premis i reconeixements
els premis
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Cristina Cabanach
Directora de l’Experiència Pilot Disruptiva
de l’FP de Jesuïtes Educació.

LaNovaFP

Els valors afegits de la Formació Professional
En el marc del desplegament de l’Horitzó 2020 a totes les etapes
educatives de Jesuïtes Educació, el curs vinent 2017/18 s’inicia
la implementació de la transformació pedagògica també a la
formació professional (FP).
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En aquesta crida, la FP no pot configurar-se
aliena a la realitat social actual. El continuum
dinamisme dels mercats laborals, la circulació
global de persones, l’impacte creixent de la tecnologia, l’ordre canviant de la demanda i la creació constant de nous perfils professionals són
evidències d’una necessitat de transformació,
també de l’escola.

pi itinerari personal i professional, esdevenint
agents de canvi i motor de futur.
LaNovaFP s’implementa el proper curs en tres
cicles formatius de grau superior:
El cicle de Laboratori Clínic i Biomèdic, a l’Escola del Clot, el cicle de Màrqueting i Publicitat
a l’Escola Sant Ignasi, així com en el format
que finalment tinguin els estudis de Màrqueting Enològic al col·legi Claver de Lleida.

A l’FP de JE volem redissenyar el nostre model
pedagògic per garantir una formació que estigui
en consonància amb les necessitats canviants
dels entorns professionals, al mateix temps que
faci dels nostres alumnes persones amb un sòlid projecte vital, capaces de conduir el seu pro-

El nou model s’estendrà progressivament als
prop de 40 cicles formatius que configuren l’FP
de Jesuïtes Educació.

Un aprenentatge centrat
en el Projecte Vital i Professional
de l’alumne
Learning
to be

L’alumne s’incorpora a un equip, que és el context essencial del
procés d’aprenentatge, entès com aprenentatge social, i en un
plànol més ample, actuant amb la comunitat de referència,
on créixer i comprometre’s.

L’acompanyament del mentor per orientar l’experiència
professional de l’alumne, ajudant-lo a cercar
i crear el seu valor afegit com a professional integral,
tot estimulant una actitud emprenedora.

Learning
by doing
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Learning
by exAmple

La radicalitat en la metodologia: l’alumne aprèn
fent, experimentant i passant a l’acció per afavorir
el procés de reflexió, assimilació de continguts i
avaluació (reflexió-acció).

premis
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Premis

Lluís
Espinal
2017
Àlex Ribes
Tutor de programa CFGS Realització
de Projectes d’Audiovisuals i Espectacles

El 18 de maig i al saló d’actes
de la nostra escola, es va
celebrar la primera edició
dels Premis Lluís Espinal.

La iniciativa, organitzada per l’Àrea Audiovisual dels
Estudis Professionals, té un doble objectiu. D’una banda,
vol recordar la figura de Lluís Espinal, poeta, periodista,
cineasta i, sobretot, jesuïta que es va lliurar al servei del
poble bolivià. No obstant això, abans de marxar a Bolívia
va treballar a Televisió Espanyola i com a crític de cinema a Barcelona. Al llarg de la seva estada al país d’Amèrica del Sud Lluís
Espinal va fer servir la llibertat d’expressió per defensar els perseguits per
la dictadura d’Hugo Banzer, qui va governar a Bolívia entre 1971 i 1978.
La seva paraula i la seva feina al costat dels pobres, denunciant les injustícies i la posició ambivalent de l’Església a Bolívia, li van valer molts
enemics. Finalment, va morir assassinat el 21 de març de 1980 a mans
de les forces paramilitars. L’Àrea Audiovisual ha volgut homenatjar aquest
lluitador, que tant va estimar el cinema, fent que els premis portin el seu
nom.

D’altra banda, els Premis Lluís Espinal tenen la intenció de reconèixer la
feina que han dut a terme els estudiants dels segons cursos d’audiovisuals en el Projecte intercicles d’enguany. Aquest any el projecte ha estat
totalment transmèdia ja que els estudiants han elaborat un curtmetratge,
un spin off, un vídeojoc o una aplicació i un còmic fotogràfic per tal d’explicar un relat. Amb el nom de Projecte Social, les catorze propostes presentades han girat al voltant de temes socials com el bullying, l’exclusió
social, l’atur o la transfòbia.
El curt Romeu o Julieta ha estat seleccionat per participar en la propera
edició del Festival de Cinema de Girona, que se celebrarà el proper mes
de setembre.
La gala va ser organitzada per diferents professors i estudiants de l’Àrea
Audiovisual i va ser presentada per Gabriela Guinart, Joan Segura i Jan
Saura. També va comptar amb una actuació de dansa de Paula Castillo
i Laia Sánchez, així com les cançons de Laia Solé, Òscar Acón i Candela
Jiménez. Al final de l’acte els assistents van poder fer-se una fotografia
de record al photocall instal·lat al vestíbul de l’escola.

s
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galeria de fotos

Guanyadors primera
edició dels premis
Millor guió i direcció

Albert Lleixa, Berta Vilaclara i Quim Garcia
(Romeu o Julieta)
Millor producció

Júlia Manubens i Maria Martin
(Romeu o Julieta)
Millor fotografia

Sara Terol, Raimon Rosich
(La flama que mai no s’apaga)
Millor so

Berta Vilaclara i Quim Garcia
(Romeu o Julieta)
Millor Muntatge

Paula Castillo, David Vallès,
Aina Castelló i Oriol Casanovas (Gir)
Millors Efectes Visuals

Aitor Martínez i Fernando Lipperheide
(La llei de Hubble)
Millor App o Videojoc

Kenneth Sibina i Joan Mallol
Millor Projecte Transmèdia

Romeu o Julieta

Millor Spin Off

Innocence

Millor curtmetratge

Romeu o Julieta
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pastoral

Som de la colla
dels amics de Jesús!
Montse Puiggròs
Directora de Pastoral

Els darrers dies del curs escolar acostumen a ser ben intensos per molts
motius. Acabar una etapa i saber que el curs següent tot serà diferent...els
companys, els mestres, l’edifici…això és el que viuen els nostres alumnes de
P5, preparant-se ja per deixar la infantil i iniciar la Primària.

Per aquest motiu, ens vam trobar infants, famílies i
escola, en una celebració d’agraïment de tot el viscut
i après a través del programa de Formació Humana i
Pastoral de la nostra infantil.
A P3, de la mà de la tortuga Caterina, vam aprendre a
estimar i a tenir cura els uns dels altres. El titella de
Sant Ignasi i un llibre de pregàries ens va ensenyar a
estimar com Jesús ho va fer.
A P4, de la mà de la pastora Judit, vam descobrir que
Jesús és el nostre amic i que ens agrada parlar amb
Ell cada nit, abans d’anar a dormir.

I a P5, després de tant camí fet, descobrim que som
i que volem seguir essent de la colla dels amics de
Jesús i que això significa que estem alegres, que volem
escoltar i estar atents als altres, que ens ajudem i compartim i, també, que sabem demanar perdó quan alguna cosa no l’hem feta prou bé.
La celebració ha estat un moment molt entranyable i
ens ha agradat molt compartir-lo amb les famílies dels
nostres alumnes. Us deixem algunes imatges i alguns
vídeos ben bonics!
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Espai compartim
‘Estar aquí, es como estar en mi casa’
Judit Caminal Cruz

Maria Emilia Dip Pérez

Treballadora social
Fundació Carles Blanch

Psicòloga
Fundació Carles Blanch

L’any 2013 des del Centre Sant
Jaume es va iniciar el Projecte de
Suport a Menors i Famílies, amb la
voluntat d’acompanyar a famílies
amb fills entre 0-3 anys del territori i
en situació de risc de Badalona Sud
en el seu procés vital. Al llarg
d’aquests anys, el projecte ha anat
creixent en serveis per donar
resposta a les necessitats d’aquestes
famílies, d’aquí va sorgir l’Espai
compartim.

L’objectiu d’aquest Espai és “promoure processos de canvi
en famílies amb fills de 0-3 anys oferint-los suport en aspectes relacionats amb la maternitat i paternitat i dinamitzant
recursos de la xarxa per vincular-les a la comunitat”.
La Juana és una noia de 18 anys del barri de Sant Roc, casada amb el Rafael de 19 anys i un nadó de 7 mesos. El
Rafael és un noi a qui ja coneixem, des de la Fundació, per
haver participat anteriorment en altres projectes de l’entitat
com la UEC (Educació Secundària Obligatòria) i Activa’t (Orientació i Inserció Laboral).
Quan la Juana arriba al projecte, el seu fill Rafael només te
15 dies. Ella se sent desbordada per la criança i per la situació que viuen al domicili. Cap dels dos treballa i no tenen cap
mena de formació. Són una de les moltes famílies del barri
que tampoc van finalitzar els seus estudis de secundària. El
recolzament més important que tenen és la família del Rafael, que els ajuden puntualment i econòmicament en aspectes de cura material del net.
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La manca de recursos econòmics i formatius , la seva joventut i el canvi de vida que suposa la paternitat /maternitat fa
que el Rafael i Juana, se sentin perduts , desbordats, angoixats … amb un futur incert.
Com aquesta família n’hi ha moltes als barris de Badalona
Sud. Des del Projecte de Suport a Menors i Famílies els oferim
un acompanyament i suport integral dotant-los d’eines i potenciant les seves capacitats per a que puguin construir el
seu futur i el del seu fill. Els donem suport en el procés de
construcció del seu “Projecte Familiar”.
Les professionals que treballem en el projecte, treballadora
social i psicòloga, oferim a les famílies un treball individual
i grupal on a través dels objectius que es marquen elles mateixes i la seva voluntat de canvi anem fent camí per la seva
millora.

i familiars, vincle amb els fills, sexualitat, maternitat...
L’Entrelínies és un espai dinamitzat per la treballadora social i una voluntària amb l’objectiu de reforçar les competències bàsiques, de lectoescriptura i comprensió lectora per a
que les mares puguin més endavant poder formar-se i així
incorporar-se en el món laboral.
Aquest espai a part d’oferir coneixements, eines i habilitats,
enforteix la seva xarxa social de les famílies .
L’acompanyament emocional, social i psicoterapèutic ajuda
a les famílies a viure la criança amb més consciència sobre
les seves debilitats i fortaleses integrant les seves històries
familiars i el seu present, per mirar cap amb un futur amb
major benestar.

Treballem per prevenir possibles situacions de risc en l’entorn
familiar, com per exemple:, la manca de seguiment mèdic
(ginecològic i pediàtric), la vinculació relacional entre pares
i fills, el consum actiu de tòxics, el maltractament prenatal,
etc.
Aquest espai grupal, és el que anomenen “Espai Compartim”.
Les mares venen dos cops a la setmana, dimarts i dijous,
amb el seus fills durant dues hores, amb la treballadora social o amb la psicòloga.
Els dimarts el dinamitza la treballadora social on es treballen
continguts relacionats amb la parentalitat positiva, lleure
familiar, recursos socials... El segon dia de l’Espai Compartim,
és els dijous, on realitzem dues activitats diferents, que són
el Grup Terapèutic i l’”Entrelínies”.
El Grup Terapèutic el dinamitza la psicòloga per treballar
temes d’autoestima, vincle amb el cos, relacions de parella
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Hi ha moltes
maneres d’ajudar-nos!!

Inscripció
oberta!

cursosanuals

paraescolars 2017 -2018

Paraescolars esportives

Escola d’idiomes

escoles d’iniciació
esportiva

esports individuals

Anglès

Iniciació esportiva

Alumnes de 2n d’EP fins a 2n Batx.

alumnes de P5

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

esports d’equip

Bàsquet

Atletisme
Judo

Alumnes de 2n d’EP fins a 2n Batx.

Natació

Alumnes de P4 fins a 2n Batx.

Patinatge

Alumnes de 2n d’EP fins a 2n Batx.

Alumnes de P5 fins a 4t d’ESO

Futbol

Ball

alumnes de 3r d’EP fins a 2n Batx.

Hoquei patins

Alumnes de 2n d’EP fins a 4t d’ESO

Voleibol

Alumnes de P4 i P5   Novetat
i de 1r a 4t d’ESO

Escacs

Alumnes de 1r a 6è d’EP

Alumnes de 3r d’EP a 1r d’ESO

Amb col·laboració

Alumnes de P4 fins
a 2n Batx.

Paraescolars
artístiques
Música

Alumnes de P5 fins a 4t d’ESO

Robòtica

Alumnes de 4t fins a 4t d’ESO

  Novetat

Arts&Crafts

Alumnes de 1r a 6è EP

Teatre Musical
Alumnes de 1r a 6è EP

Gimnàstica

Alumnes de P5 fins a 2n Batx.

informació i inscripcions
Secretaria de Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi
Carrasco i Formiguera, 32 • 08017 Barcelona

93 602 30 49
info.santignasi@fje.edu

horari

per a més informació

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

www.santignasi.fje.edu

dilluns, dimarts,
dijous i divendres

trobareu tota la informació
d’horaris i quotes a la web de l’escola

