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editorial

Viure en temps
de la covid

Josep Maria Ramón
Director general

Els temps que ens toquen viure donen per a multitud d’estudis sobre multiplicitat
d’aspectes que, al seu torn, generen una enormitat de reflexions i de postulats
de present i de futur. Al bell mig de la primera onada de la pandèmia al mes d’abril passat,
hi havia veus que auguraven que seria un esdeveniment que canviaria de manera radical
les conductes, els hàbits i les maneres de fer de les nostres vides. Si bé això és cert de
manera puntual i localitzada en determinades situacions —com per exemple un Nadal
viscut més que mai en la intimitat de la bombolla—, no és generalitzable des del punt
de vista conductual de la humanitat. La prova està que tots esperem que s’aixequin
les restriccions per «recuperar» la vida anterior. Recuperar en el sentit més ampli de
l’expressió. No solament retornar a les rutines prèvies, sinó també recuperar allò
que no hem pogut celebrar en el seu moment.

OVI

És indubtable, però, que quelcom haurem
après! Els experts calculen que, en tecnologies
de la comunicació i teletreball, hem avançat el
que en condicions normals hauríem tardat 5
anys a evolucionar. Hem après que la
presencialitat no és estrictament necessària
per a l’aprenentatge; que els continguts es
poden transmetre telemàticament, però que
les actituds s’han de posar en pràctica
col·lectivament, en societat.

l’agraïment. Agraïment per tot el que rebem
cada dia, que és molt i immerescut. Agraïment
per la sort que tenim i que més de sis mil
milions de persones no tenen, ni tenen
expectatives de tenir-ne a curt termini. I
derivada d’aquesta realitat, sabrem ser, com
ens demana i encoratja el lema de les línies de
força d’enguany, acollidors? Sabrem ser focs
que encenen altres focs en una humanitat
cada cop més necessitada d’acollida?

També hem après que es pot acompanyar
l’aprenentatge a través de la pantalla, però que
és molt més efectiu quan es pot fer a l’empara
de la proximitat. Hem après a dur mascareta,
a rentar-nos més les mans, a mantenir la
distància, a controlar els nostres impulsos
d’abraçar les persones estimades, a saber
renunciar a petits plaers, a reduir o suprimir
les trobades amb els amics, a renunciar a les
sortides familiars, a donar gràcies al col·lectiu
sanitari i mèdic, a donar gràcies als científics
per la vacuna... segurament a ser més
responsables i solidaris amb les persones i
l’entorn. També hem après a ser més flexibles,
a fer planificacions d’un dia per l’altre, a saber
entomar canvis imprevistos i tornar a
planificar el que se’ns ha desmuntat.

Si hem estat capaços d’aprendre
(incorporar a la nostra conducta)
l’agraïment i l’acollida, viure
en temps de la COVID ens haurà
deixat quelcom de positiu.

El repte que se’ns presenta ara és si sabrem
mantenir aquestes “conquestes”. Si en una
situació ja no d’urgència màxima, sabrem
incorporar i no oblidar aquests aprenentatges
quan retornem a la normalitat.
I segurament el que és més important: si
sabrem/voldrem incorporar a la nostra
existència el profund sentiment ignasià de

6 | REVISTA AUNA

Com han viscut
les famílies aquesta
nova situació?

L’escola ha
estat excel·lent, volem
felicitar als mestres, a la
direcció, a les famílies, ...

Hem après a
ser més resilients, a tenir
més paciència, a disfrutar
més del temps i de
les petites coses.

Tenim moltes ganes de conèixer-lo una mica més i li agraïm el seu temps per fer aquesta entrevista. Comencem!
REVISTA AUNA

|7

Hem après a gaudir
i exprimir petits moments
i experiències.

Tinc la sensació que
amb humor i molta
voluntat tot surt bé.
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infantil

Comunicació
família escola
a la nostra infantil
Mònica Bori
Directora Llar-MOPI
Educació Infantil

Dins del procés de
transformació de la nostra
escola i de les escoles de la
xarxa de Jesuïtes Educació
vam plantejar l’obertura de
l’escola a les famílies.
Aquesta obertura va passar
per fer uns espais molt
transparents, però també una
participació de pares i mares
molt més significativa del
que havia estat fins ara.

REVISTA AUNA

La relació que s’estableix entre tot el personal de l’escola,
docents i no docents, amb els adults que acompanyen
els nostres petits agafa un aire de complicitat, de confiança i de treball mutu.
La comunicació ha estat un punt de millora en els darrers
anys i seguim treballant perquè així sigui. Sobretot perquè
creiem que els beneficis que comporta una bona comu-

nicació entre l’escola i la família, repercuteixen directament en l’infant.
A l’etapa d’Infantil, fem una bona acollida a les famílies
que s’incorporen a l’escola. Creiem que conèixer l’infant
abans de rebre’l ajuda en la seva adaptació. Per això, ja al
juny, fem una primera reunió amb les famílies amb la
tutora del curs següent i al setembre abans de començar
una entrevista personal per parlar de l’infant. Aquesta entrevista ens permet filar prim, saber què li agrada i que el
disgusta, quines necessitats manifestarà els primers dies,
i la mestra podrà acollir-lo segons les necessitats del nen
o nena.
Des del curs passat vam implementar també una segona
reunió de famílies, per poder explicar-vos la marxa del
curs i les especificitats concretes del grup.
La relació diària amb la família permet també fer un
petit canvi d’informació entre nosaltres. Són poques paraules que donen tranquil·litat, que donen suport o que
acompanyen el procés diari de l’infant. Aquest intercanvi
oral que es fa a l’arribada i sortida de l’escola ve acompanyat també per l’agenda escolar.
La nostra NET permet fer un diaris d’aula. Als diaris de
cada classe, hi podem trobar documentat el dia a dia del
grup. Petites ressenyes pedagògiques que us ajuden a
seguir el treball realitzat a l’escola, amb fotografies i vídeos que complementen aquesta informació.
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Cada vegada que comencem un Node d’aprenentatge, el
MOPI us envia un díptic amb el treball que es realitzarà,
els objectius i el sentit d’aquell node. Aquests díptics
estan pensats perquè vosaltres com a pares i mares pugueu fer-ne un seguiment. També al finalitzar-lo, ens agrada que participeu en forma de qüestionari google del
treball realitzat pel vostre fill.

Les entrevistes al llarg del curs i els informes complementen aquesta informació diària, i culminen en un punt
de reflexió conjunta, en el qual família i escola treballem
conjuntament per tal de fer créixer i ajudar a desenvolupar
les potencialitats de cadascun dels nens i nenes que tenim a les aules.
No vull deixar de mencionar el contacte estret de l’AMPA
amb l’etapa, pont cabdal per a una bona comunicació
entre nosaltres. Amb una reunió en què es recullen els
neguits i millores que proposen les famílies i on l’escola
ha anat presentant els canvis significatius que hem anat
construint.
I torno al principi....

La bona comunicació genera
confiança, la bona comunicació
genera bona relació, la bona
comunicació ajuda a superar
obstacles i ajuda a construir compromís.
Compromís que tenim com a educadors
i educadores de tenir cura dels vostres
fills, de fer-los créixer, de fer-los sentir
i que se sentin feliços.
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Primària inicial

Quan fem
ambients,
ens emocionem
fent descobriments
amb els altres!

Marta Manich
Cap Cicle Inicial
PIN

Dues tardes a la
setmana, els alumnes
de 1r i 2n PIN esperen
amb impaciència
l’estona dels ambients!
Sabeu per què?

REVISTA AUNA

Doncs, perquè aquest escenari permet que els infants
gaudeixin d’un temps d’experiència activa a partir de
propostes que els presenta el mestre, però que ells mateixos seran els encarregats de construir, d’experimentar, plantejar-se preguntes i d’explorar-ne les possibilitats.
Els ambients són diferents espais d’aprenentatge en
què els infants es comuniquen i interactuen entre ells
tot observant, inventant, imaginant, compartint i emocionant-se amb tot allò que descobreixen.
En aquest espai d’aprenentatge prenen valor els coneixements previs dels alumnes, el seguiment d’instruccions, la revisió de la tasca feta i la proposta de millora.
Això ens permet fomentar l’autonomia de l’alumne i
l’aprenentatge per descobriment guiat i experiencial.
Enguany, amb la situació actual, hem hagut de reduir
les interaccions entre els alumnes de diferents classes
en aquest escenari. El curs passat es barrejaven els
nens i nenes de totes les classes en funció de l’ambient
escollit.
Aquest any, tots els ambients els fan amb els seus
companys d’aula. L’equip de mestres de la PIN hem
treballat per seguir oferint a cadascun dels nostres
alumnes l’ambient artístic, de construcció, tecnològic,
motriu , científic i pitàgores perquè puguin gaudir i
aprendre amb els seus companys de totes les propostes que tenim preparades. Són d’allò més engrescadores!

Ells
mateixos
ens ho
poden
explicar!
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NEI

Com hem treballat
en confinament?
La meva
experiència
en el confinament
Macarena Macià
Alumna 1r NEI-ESO

Aquest curs 2021 vaig començar amb molta il·lusió:
era el retrobament de nou a les aules, tornar a veure els
companys...Sabia que seria diferent, que alguna cosa
canviava: l’ús de la mascareta, les distàncies de seguretat, no barrejar els grups bombolla... Buff, això costa!!
Sentia les notícies i a les tutories ens conscienciaven
que la situació es complicava: hi havia més restriccions,
més contagis... Un dia a l’octubre ens diuen que marxem
a casa, que un company ha donat positiu. “Mare meva,
un altre cop a casa!!”. Per sort, aquest cop només per 10
a dies. 10 dies en què no va canviar res: fèiem les classes
online, en els horaris habituals, seguint les pautes dels
professors, que en tot moment ens hi van ajudar.
La meva experiència en el confinament va ser força
bona. Vaig experimentar i conèixer molts sentiments
en molt poc temps. Vaig sentir, m’imagino que com
tots: “Quin pal tornar a fer les classes online.”, “Quin avorriment”... Estava acostumada a llevar-me cada matí per
anar al col·legi, després fer les extraescolars i, per últim,
el moment de relaxació quan arribes a casa i t’estires
al sofà una estoneta per descansar una mica després
de tot el dia. Ara a seguir el ritme de l’escola, però des
de casa; això sí, a les 8.15 h teníem ja la primera classe

REVISTA AUNA
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de Mates i seguíem amb les activitats, presentacions,
tutories... previstes.
Per sort, a través de la NET de l’escola, ens podíem
connectar cada dia a classes online, veure els companys i professors i seguir el mateix ritme, exercicis,
treball en grup, explicacions... A vegades era massa
feixuc, perquè érem a casa, però no vam perdre cap dia
de classe.
Ens donaven un suport molt bo. Estàvem tot el dia tancats a casa, però sens dubte el millor moment del dia
eren les videotrucades amb els amics, era un moment
d’oblidar-te de tot i tornar una mica a la vida normal.
Viure confinat i anar a l’escola era el mateix però canviant la decoració de la teva habitació per la de la classe. Però estem aprenent igual i, a més, hem millorat les
habilitats digitals. Podem treure coses positives de tot
el que està passant!

Experiència a fer
exposició oral
en el confinament
Albert Riera
Alumne 1r NEI-ESO

Estava confinat a casa, perquè havia estat en contacte
amb un positiu, i els meus companys seguien les classes amb tota normalitat; jo cada matí em connectava
per seguir les classes online des de casa. Sents una
mica d’enveja, de ganes de ser-hi i compartir els jocs,
les converses… Era una mica pal, ja que em perdia moltes coses que passaven al pati i a la classe.
Treballava i feia tot el que els meus companys feien a
classe i jo ho feia a la taula de la meva habitació.
Tot es fa més pesat, malgrat que els professors et dediquen temps per explicar-te les tasques i els continguts de les matèries online. Desitges que el temps
passi volant i tornar de nou a l’escola. Mai no m’havia
imaginat que anar a l’escola fos tan important. Ara ho
valoro molt més.
Recordo que també vaig fer una presentació oral en
anglès, sobre un llibre que em vaig llegir. Em va costar
molt de fer-la i de preparar-la i, a més, ho havia de fer
per a tota la classe i davant d’una pantalla.
Els meus pares em van ajudar a donar-li forma i contingut. Em va sortir bastant bé, però vaig estar nerviós,
encara que crec que és normal i que això no solament
em passa a mi.
La meva sensació va ser molt estranya, ja que era una
exposició oral davant d’una pantalla. No va ser fàcil,
però va sortir bé, que és l’important.
Quan estava exposant-la, vaig ser dels primers del grup
a fer-la. En acabar la presentació, vaig pensar que era
una cosa menys a fer. Vaig posar el tic al checklist.

I tot va sortir bé!
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NEI

Una jornada
plena de sentit
Alumnes de 2n NEI-ESO

Aquest curs està sent tan estrany... Anem amb
mascaretes, ens hem de quedar sempre amb el
nostre grup bombolla, no podem jugar amb pilotes al
pati, ens hem de posar hidrogel contínuament... i no
podem fer sortides ni excursions.

onvivèncie

Tot sembla més complicat que mai i tenim la
sensació que ens estem perdent coses. Per sort,
de vegades l’escola té bones idees i els tutors
ens ajuden a viure experiències interessants.

Això és el que va passar entre l’octubre i el novembre del 2020: que els alumnes de 1r i 2n
d’ESO NEI vam poder gaudir d’un matí de convivències i activitats per reflexionar a la Casa
d’Exercicis.
La proposta va ser una mena de barreja entre
la tradicional sortida d’inici de curs i el recés de
cada any, i la vam dur a terme per seccions,
acompanyats del/s tutor/s de l’aula i de la Bea
Galán. Durant el matí vam fer una mica de pregària, una bona estona de jocs i quatre o cinc
activitats molt ben pensades que tenien com a
objectiu ajudar-nos a cohesionar el grup i facilitar que els alumnes ens coneguéssim més i
millor. (Després ho vam estar comentant amb
amic i amigues d’altres classes i vam veure que
tots haviem rigut i plorat i après molt!). Hem de
reconèixer que l’experiència ens va agradar a
tots i ens agradaria molt poder repetir quelcom
semblant a cada avaluació!

REVISTA AUNA
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digi
ESO-batxillerat

Introducció de
dispositius digitals
per a la millora de les classes per
videoconferència

Helena Labarta

Directora 3r i 4t d’ESO i Batxillerat

La professió docent viu temps difícils, no només per la permanent discussió
en determinats cercles de debat sobre metodologies, competències,
continguts, valors, actituds, etc., sinó també perquè les circumstàncies del
moment han provocat un canvi important de les condicions en què es
desenvolupa el treball a l’aula. El col·lectiu d’alumnes, tanmateix, també és
actor important en aquest nou escenari.

REVISTA AUNA
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gital
El confinament domiciliari en què va transcórrer
el darrer trimestre del curs passat va significar,
per a alumnes i professors, una immersió ràpida i inevitable al món de les classes virtuals,
amb els inconvenients que va suposar el fet
d’haver d’aprendre’n sobre la marxa. Ha plogut
molt des del 13 de març del curs passat. El nou
curs s’iniciava amb un Pla d’Obertura que pretenia regular i ordenar el funcionament del centre atenent a totes les orientacions dels Departaments de Salut i d’Educació.
Enguany el desenvolupament de les classes
s’està donant en versions ben diferents: classes
presencials, classes virtuals, però també classes amb uns quants alumnes presencialment
i d’altres connectats des de casa a causa del
seu confinament.

Per tot plegat, des de l’escola hem introduït alguns dispositius per millorar el seguiment de
les classes per videoconferència, i hem dut a
terme formació per als docents. S’han facilitat

amplificadors de veu i micròfons d’ús individual
per a tots els professors per millorar l’àudio dels
alumnes confinats a casa i facilitar les explicacions que els professors han de fer amb la mascareta. A més, al mes de novembre vam facilitar
als professors que fan classe telemàtica una
tauleta digitalitzadora. La tauleta és un dispositiu que permet traslladar el que dibuixem amb
el llapis òptic a la pantalla de l’ordinador, amb la
qual cosa la pantalla passa a convertir-se en
una pissarra digital. La tauleta ha permès millorar força el desenvolupament d’algunes matèries telemàtiques.
Valorem positivament, i agraïm, la capacitat
d’adaptació tant del col·lectiu de professors
com la dels alumnes, cosa que ha fet que les
classes s’hagin anat desenvolupant de la millor
forma possible malgrat les dificultats del moment, i seguim endavant amb ganes de dur a
bon port aquest curs ple d’incerteses.

Imatges
d’una classe de
Dibuix Tècnic de
Batxillerat impartida
pel professor
Sergio Llari
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Formació professional

L’horari híbrid
enfocat a les matèries pràctiques

mate
Àmbit

Pedagògic
Anna Sarrias

ÀREA
d’hostaleria
i turisme

David Beltran

Cap d’àrea Hostaleria i Turisme

Cap Pedagògica Estudis Professionals

Hem començat un període molt interessant. Els estudiants venen a
l’escola tres dies per fer les matèries més pràctiques i les dinàmiques
d’aprenentatge que volem que siguin presencials.
Valorem molt el contacte encara que les mascaretes ens fan perdre
molt en qualitat comunicativa (aviat en provarem unes de transparents).
També estem preparats per als corrents d’aire i el que faci falta. Observem que els alumnes estan amb una presència i orientats a la participació i al que cal fer com mai. I per altra banda, la resta de la setmana
fem les classes i les diferents propostes d’aprenentatge remotes. Les
experiències, eines i aprenentatges que vam fer en confinament tant
alumnes com professors estan brillant.

Davant de qualsevol crisi s’obre una oportunitat d’aprenentatge i creixement. Aquesta
vegada no n’ha estat una excepció.
El nou model híbrid ens ha permès ensenyar
d’una manera diferent a com ho fèiem fins
ara, amb noves eines tegnòlogiques que reforcen el nostre enginy pedagògic per ser
més propers als alumnes amb la distància i
sense que perdin rigor en l’aprenentatge.
Pel que fa als grups estables de convivència
a les pràctiques, si bé és cert que impedeix
la interacció amb altres grups classe, aquest
model té a favor que permet aprofundir en la
millora contínua del grup i fer intervencions
més quirúrgiques i individualitzades dels
alumnes. Les pràctiques al restaurant s’han
substituït, i s’han creat uns role plays diferents en cada aula, els quals permenten als
alumnes aprendre amb noves experiències i
sinergies que fins ara no pensaven. Segur
que aquesta experiència, a curt termini, sumarà en tots ells en el seu compte vital.

REVISTA AUNA
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ÀREA d’empresa,
social i esportiva
Oriol Parera
Cap d’àrea Empresa, Social i Esport

Estem en uns moments de grans i constants
adaptacions. Ens adaptem a les normes, restriccions, plans de desescalada progressius...
i ara, als models híbrids d’ensenyament implantats en els estudis professionals. En
aquest sentit, en l’àrea d’empresa, social i
esportiva, els nous horaris ens estan permetent poder seguir amb la formació eminentment pràctica que caracteritza els estudis de
formació professional, però garantint al mateix temps, reduir la mobilitat i augmentar el
distanciament que se’ns demana. Aquesta
nova proposta organitzativa permet als alumnes gaudir dels seus aprenentatges experiencials en un entorn presencial i, alhora, tenir
a la seva disposició una gran quantitat de
recursos i eines creades expressament per
a l’aprenentatge a distància.

eries
ÀREA
d’audiovisuals

Jon Herráiz

Cap d’àrea Audiovisuals

Els alumnes de 2n de Producció van realitzar en directe
el treball que venien preparant les últimes setmanes per
al repte I love Shakespeare, del mòdul de Gestió de projectes d’espectacles i esdeveniments.
Als platós de Realització de l’Escola fem servir els mateixos protocols per a la prevenció del contagi de la COVID
que els instaurats a entitats púbiliques com RTVE o el
CCMA, mantenint una bona ventilació dels espais, la dis-

tància màxima possible entre alumnes i les mesures d’higiene imposades per la Generalitat. A més dels treballs
de desinfecció que es porten a terme entre classe i classe,
els alumnes que treballen en el Control de Realització en
fan servir d’extra com guants i desinfectants quan canvien de posició.
L’organització de l’ús dels espais està pautada de manera
que els mateixos alumnes puguin fer servir la instal·lació
el major temps possible i donant importància al treball
pràctic els dies que venen a l’Escola. Així podem assegurar que els alumnes puguin continuar treballant dins
d’aquesta nova normalitat i assolir les competències de
la seva titulació i futura professió.
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paraescolars

Reinventant
les paraescolars

Oriol Parera
Cap d’Esports

Nevena Tinkova

Coordinadora Paraescolars Culturals

Des de l’inici de curs fins al dia d’avui, les activitats paraescolars, tan culturals com esportives,
que oferim des de l’escola, s’han hagut d’adaptar i reinventar constantment a causa de les
diferents restriccions i normatives sanitàries imposades pel Govern. Les característiques de
com s’ha adaptat l’activitat en cada moment són diverses, però sí que volem destacar-ne 3
aspectes molt importants que s’han anat repetint des de setembre:

1 2 3
gran capacitat
d’adaptació, entusiasme
La

i motivació admirables que
demostren en el dia a dia
els nens i nenes, nois i noies,
a les propostes canviants
que els anem oferint.

La gran professionalitat,
dedicació i cura per part dels
professors i professores,
entrenadors i entrenadores,
a l’hora d’adaptar-se a les activitats
i dinàmiques, moltes vegades,
noves per a ells i elles.

La paciència

de les famílies

a adaptar-se a certes
propostes que en alguns
moments han estat
diferents cada 15 dies.

PARAESC
Ens agradaria compartir amb vosaltres un recull de testimonis de com es viuen les activitats
paraescolars en el dia d’avui, tant per part dels participants com per part dels educadors que
les duen a terme. Moltes gràcies a totes i tots per l’esforç, paciència i adaptació!
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La primera franja d’activitat va molt bé; potser
haurien de ser més clars els espais de cada grup en el cas
dels alumnes de 5è i 6è NEI. La segona franja d’esports, de
moment, va bé, tot i que esperem que es pugui reprendre
l’activitat, ja que fer-la amb grups de 5 participants pot
arribar a ser molt pesat per als i les esportistes. La tercera
franja d’activitat, la dels alumnes de batxillerat, resulta
molt difícil. Els juvenils, si segueixen així, serà difícil que es
quedin fins al final del curs.  
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This year in the Arts and Crafts Program we have continued
exploring materials and creative processes but with some social
distance changes. Students have created a variety of different
holiday-related and season-related crafts in an English speaking
environment with their friends. Even at a distance we are still
creating some beautiful masterpieces!
Lindsay Collard

Professora Arts & Crafts

A
 lex Ruiz

Entrenador de futbol

Les nostres gimnastes, un cop més, ens han demostrat
l’actitud positiva, l’entusiasme, la capacitat d’adaptació i la
constància que tenen. Aquests últims mesos hem combinat els
entrenaments a l’escola amb entrenaments online. Hem gaudit
dels diferents jocs motrius, divertides danses i treball de
coordinació dels diferents aparells com els cèrcols o les maces.
A les trobades telemàtiques hem realitzat un treball més
específic com és la flexibilitat, el ballet o les competicions
d’equilibris. Tot i les dificultats que ens hi hem trobat, hem de
felicitar a tots i totes les nostres esportistes, ja que no han
perdut la il·lusió, la companyonia i les ganes d’aprendre. Dia rere
dia ens han contagiat de la seva alegria i ens han ensenyat a
viure el moment. #SISISICSI  
Marta Baró

Entrenadora Gimnàstica Rítmica

Entrenar como estamos entrenando no es la mejor
opción porque la gracia de estar en un equipo es entrenar
todo el equipo junto. Pero dadas las circunstancias,
tenemos que agradecer poder seguir entrenando, aunque
sea separados. A mi, el planteamiento de los entrenos me
gusta, todos nos hemos adaptado y lo seguimos pasando
bien. Echamos de menos los partidos y la competición,
pero por lo menos podemos entrenar.  
A
 lex Narro

Jugador de futbol de 4t d’ESO

El cambio fundamental es el protocolo por supuesto. Es muy
importante desinfectar el material después de las clases (piezas y
tableros principalmente), la ventilación de las aulas, comprobar en
todo momento que los alumnos tengan la mascarilla
correctamente colocada y que se pongan gel hidroalcohólico.
Dicho esto, los alumnos están bastante mentalizados y colaboran.
Otro cambio importante es el tema de hacer clase en 2 aulas. En mi
caso sigo haciendo lo mismo que antes con algún cambio. Por
ejemplo, los pongo a trabajar en equipos a solucionar posiciones,
vemos partidas inmortales de campeones del mundo y muchas
otras actividades interactivas cuyo objetivo como siempre es
potenciar el razonamiento lógico y diversos valores como el
compañerismo y el respeto por el rival.
Alberto Gómez
Monitor d’escacs

COLARS
Aquest any la classe de Disseny 3D ha canviat bastant
respecte els anteriors anys. Fem projectes diferents i no
podem treballar tots junts com abans. Tot i així m’agrada
molt i m’ho passo molt bé.
R
 oger Campreciós
Alumne 6è NEI

En temps de pandèmia, aprendre no és gens fàcil. Classes
des de casa i professors rere una pantalla. Tendim a confiar més
en els mètodes tradicionals, amb els quals sempre hem estudiat.
Tot i així, les classes d’anglès paraescolar a l’escola són
dinàmiques i enriquidores. Fer-les online no impedeix que
interaccionis amb els companys i el professor mentre treballes;
l’estona passa volant!
Mariona Cabestany
Alumna 3r ESO
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Pastoral

Aprenentatges
i oportunitats

que la pandèmia ens ofereix,
a pares i educadors

Rezo para que los desafíos no os
desanimen, sino que los superéis con gozo
y decisión, con optimismo y esperanza.
Como aquellos jesuitas que regresaron en
1859, como todos los fundadores de
vuestros respectivos colegios que
comenzaron sin un mapa de ruta y sin
garantías, pero con energía y convicción.
Que también vosotros os encaminéis
hacia las fronteras con valor, persuadidos
de que participáis en la tarea del Dios que
da la vida.
P. Adolfo Nicolás, sj

Eduard Rovira
Director de Formació Humana i Pastoral

Com estem vivint el temps Covid que ens toca viure? Ens ha fet canviar? Què hem
après? O ens quedem atrapats per l’ambient de negativisme i no som capaços de
viure el present? EDUCSI ha publicat una pàgina web Vuelta a las Aulas (Educsi)
amb orientacions i recursos personals, pedagògics i espirituals que donin resposta a
les necessitats d’acompanyament, suport emocional i cura del nostre alumnat i de la
nostra comunitat educativa.
De tot el material que es pot trobar a la web, volem destacar
el document Aprendizajes y Oportunidades para una vuelta a
, que pretén aprofundir en alguns dels
las aulas
aprenentatges més valuosos que ens porta aquest temps
que estem vivint i ajudar que aquests aprenentatges
s’integrin en la nostra manera d’educar en les nostres escoles
més enllà de l’experiència Covid que, més tard o més d’hora,
acabarà passant.
El document ofereix propostes adreçades a tota la comunitat
educativa per fer una passa més cap a aquest horitzó
d’homes i dones competents, conscients i compromesos
en la compassió. I ho fa partint de cinc claus
o necessitats que afloreixen amb força:
la centralitat de la cura, la necessitat
de l’enfortiment de les relacions, la
quotidianitat de les pèrdues, la
vulnerabilitat i la gestió de les emocions.
Ens centrarem en la primera clau.

APRE
NDIZ
OPOR
AJE
TUNI
DADE S Y
S PAR
NUEV
A EL
O CU
RSO
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Tenir cura
des de la perspectiva
ignasiana
Sant Ignasi fonamenta el desig de tenir cura dels altres en
l’experiència viscuda d’haver-se sentit conduït i cuidat pel
mateix Déu. La cura personalis forma part de la missió de les
institucions de la Companyia de Jesús. Per cuidar la nostra
tasca educativa, especialment en moments d’erosió i desgast com el que estem vivint, cal tenir cura de les persones
que la integren per tal que puguin complir amb la missió
encomanada.
Volem educar per viure un estil de vida més ple, que el jove
aprengui a gestionar la incertesa i la malaltia. Aquesta cura
no consisteix a resoldre les necessitats de l’alumne o alumna, sinó de donar-li eines que passin a formar part de la seva
vida i l’ajudin a resoldre-les per si mateix i respondre en llibertat total.
El context vital de la pandèmia ha generat cansament, tristesa, buidor, tensions... D’aquí la necessitat de cuidar-nos
interiorment. Hi ha dinàmiques que ens bloquegen i allunyen de la cura d’un mateix:
• L’acceleració vital.Quan l’activitat desborda les nostres
possibilitats apareixen l’agressivitat, la irritabilitat, el malestar contra persones o la institució, la baixa qualitat de la
feina que fem...
• Centrar-nos massa en nosaltres mateixos. Quan em poso
com a centre, la meva forma de veure les coses, les meves
preocupacions, fracassos i projecte... llavors la resta de coses i persones queden en segon pla.
• El desordre, que impacta en la meva jerarquia interna en
forma d’incoherència. Massa sovint ens trobem invertint
temps i esforços en temes que no són prioritaris per a
nosaltres i que ens allunyen del que ens dona sentit.

Quins elements ignasians ens
poden ajudar a tenir cura de la
nostra vida interior?

1

Una oració sobre la vida, que en la proposta de
Sant Ignasi, és l’examen ignasià. És un breu espai en
el nostre dia a dia per a una relectura amable del que
ens ha passat. És una eina que anirem incorporant en
la dinàmica habitual de les nostres escoles, i que és
bona per revisar la vocació pròpia i col·lectiva, per
preparar i afrontar la vida amb la profunditat
necessària. Ens poden ajudar algunes aplicacions
com Rezando voy
o l’APP Redescubrir el examen
ignaciano   .

2
3
4

L’acompanyament. Des de l’espiritualitat
ignasiana l’instrument ofert per ajudar i cuidar les
persones és l’acompanyament personal entès com
una trobada que permet donar llum, escolta,
acceptació i confrontació als processos que hem
anat i estem vivint.
Habilitar i cuidar “espais verds”, és a dir,

espais de gratuïtat i llibertat, en què puguem
oxigenar-nos i establir una connexió personal i íntima
amb el nostre jo i també amb Déu.

Considerar la nostra vida i la nostra vocació com un
servei als altres.

La resta del document aprofundeix en altres necessitats
actuals que inspiren accions, reflexions i dinàmiques
per portar el Regne de Déu i la pau en temps de turbulència a cadascun dels membres de la Comunitat
educativa.
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Gestió

Com ens

adaptem?
Infermeria
Biblioteca
Espai Migdia
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Infermeria

Adaptació del servei d’infermeria a la covid19
Equip d’Infermeria Escolar
La consulta d’infermeria s’ha adaptat a la nova situació de pandèmia, dividint l’espai en funció de la simptomatologia que presenta l’alumne/a. S’han creat dues zones, una anomenada zona blava, on s’atenen aquells
casos que no són sospitosos de símptomes compatibles amb la COVID19, com poden ser contusions, cremades, ferides i seguiment de patologies cròniques entre d’altres. I la zona vermella, reservada per atendre els
alumnes que manifesten símptomes compatibles amb la COVID19.
D’aquesta manera, garantim un circuit segur en l’atenció de l’alumne/a a la infermeria de l’escola. Els dos espais
disposen de finestres per assegurar la ventilació constant de les sales i es prenen les mesures preventives
indicades segons la normativa.

Espai vermell

Espai blau

Procediment cas positiu al centre:

1

2

3

4

5

6

La família
notifica el cas
positiu al centre
escolar.

Infermeria
contacta amb
els referents Covid
del Centre d’Atenció
Primària (CAP)
de Sarrià.

Aquets
referents
Covid
informen si
cal confinar
el grup classe.

En cas
de confinament,
la direcció informa
les famílies
o alumnes.

Els alumnes
confinats són
testats per a la
detecció precoç
de casos
estrets.

Superada la
quarantena
establerta, podran
retornar al centre
si no presenten
simptomatologia.
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Biblioteca
Llegint creixem

Equip Biblioteca

La Biblioteca de l’escola posseeix un entorn
privilegiat per al contacte entre els llibres i
els lectors, amb un espai atractiu i un fons
variat i ric. Des de la Biblioteca, contribuïm
a despertar el gust per la lectura als nens i
nenes, i també als joves, estimulant la imaginació per animar a llegir, ja que la lectura
contribueix a la seva formació i educació.
Enguany, hem hagut d’adaptar-nos a les necessitats de l’escola derivades de la Covid-19
i, per tant, l’ús presencial a la Biblioteca s’ha
vist molt reduït o gairebé nul.

 Com ens hi hem adaptat?
Activitats del gust
per la lectura a la PIN
Per mitjà de videoconferència i
presencialment hem fet arribar la
biblioteca a les aules explicant contes i
fent presentacions de llibres i novetats,
entre altres.

Servei de préstec de llibres
Actualment, per poder fer el préstec de
llibres caldrà consultar prèviament el
catàleg online de la Biblioteca que es troba
a https://sites.google.com/a/fje.edu/
biblioteca-amigant/ , les novetats i les
guies de lectura i fer-ne la sol·licitud a
través del correu de la Biblioteca.

Les famílies de la PIN que ho desitgin així com els alumnes de la NEI podran
demanar llibres en préstec fent-nos arribar un correu electrònic a l’adreça
, amb les dades dels llibres que volen
biblioteca.santignasi@fje.edu
emportar-se’n i el nom, cognoms, curs i secció del seu fill/filla. Un cop
disponibles, els portarem a les aules seguint les mesures higièniques i de
seguretat recomanades, els dimarts i divendres de cada setmana per tal
que els puguin dur a casa. Tots els llibres tindran un punt de llibre on hi
haurà escrita la data límit de retorn. Pel que fa a la devolució dels llibres,
també serà a l’aula i nosaltres passarem a recollir-los. Tots els llibres retornats passaran les mesures higièniques corresponents abans que no tornin
a estar disponibles.
Pel que fa a l’ESO, Batxillerat i Cicles caldrà consultar prèviament el catàleg
online de la Biblioteca i fer-ne la sol·licitud a través del correu electrònic. Un
cop disponibles els llibres, us respondrem i us donarem cita prèvia per recollir-los al taulell de la Biblioteca. Per al retorn de llibres d’aquests alumnes
hem disposat un carro al passadís d’entrada de la biblioteca.
Ens complau l’èxit d’aquest primer trimestre amb un total de 745 préstecs
realitzats. Tenint en compte que el servei es va iniciar de manera oficial a
mitjan octubre representa un 42% dels préstecs en relació al mateix període de l’any passat, sense comptabilitzar les peticions no satisfetes.

Tenim moltes ganes de poder seguir compartint amb vosaltres
la riquesa de la nostra biblioteca.
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Espai Migdia
Equip Espai Migdia

Al Sant Ignasi hem adaptat els menjadors a la normativa que va sortir al DOC n. 8101 14.2020., per la qual
tenim un monitor per a cada grup GEC. Els alumnes
sempre estan amb el seu grup GEC.
Hem tret 12 classes dels menjadors que han passat a
dinar a les aules per deixar més espai als menjadors i
mantenir una distància més gran que la que la Generalitat ens demanava.
Els monitors van a buscar els alumnes a les aules i els
baixen al menjador esglaonadament per evitar, el màxim possible, les aglomeracions. Això ha fet que l’entrada als menjadors sigui una mica més lenta però hem
guanyat en seguretat.
En arribar al menjador, els alumnes es netegen les
mans, passen pel self i van a seure en el seu lloc, un lloc
fix. No es tornen a aixecar fins que tot el grup ha acabat
de dinar i ho fa per marxar al pati. Abans, però, són els
monitors qui s’encarreguen de buidar la safata dels
alumnes. Així evitem que es barregin mentre buiden les
safates.
Pel que fa a les dietes especials, hem posat tres punts
d’entrega fent desaparèixer el self únic de dietes especials on s’esperaven nens i nois de tots els cursos.

diplo
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internacional

Diploma Dual
Prop de 80 alumnes de 2n, 3r i 4t d’ESO
han començat aquest curs el Diploma Dual.

El Diploma Dual
(títol de Batxillerat
Dual) és un programa
oficial de convalidació internacional de títols
de batxillerat creat i desenvolupat per Academica
International Studies, que permet als alumnes
obtenir dues titulacions simultànies: el batxillerat
espanyol, a l’escola de forma presencial, i
l’American High School Diploma (batxillerat nordamericà), en modalitat online.

A la nostra escola s’ofereixen tres
possibles itineraris: un que comença
a 2n d’ESO, un altre a 3r d’ESO i
l’últim a 4t d’ESO.
El programa es finalitza aconseguint
els sis crèdits exigits, que
representen el 25% del currículum de
High School americà. El 75% restant
es convalida aprovant els crèdits del
batxillerat espanyol.

ploma
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Preparant estudiants per als nous reptes

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

Immersió
lingüística en anglès
El programa es desenvolupa al
100% en anglès, però va molt
més enllà de l’aprenentatge de
l’idioma. Els alumnes pensen i
treballen en anglès.

Immersió tecnològica
(aprenentatge digital)

Treballant en una plataforma virtual,
l’alumne té un paper actiu, marca el
seu ritme d’aprenentatge, és
responsable de la construcció dels
seus coneixements i és protagonista
del seu propi procés formatiu.

Immersió personal

(autogestió, responsabilitat
i maduresa)

L’alumne adquireix responsabilitat i
maduresa en el treball, amb un alt
nivell d’autonomia, aprenentatge
de la gestió del temps, capacitat
d’adaptació i flexibilitat per treballar
en entorns diferents i multiculturals.

Per a mi el Diploma Dual és una cosa molt positiva, ja que amplia molt els nostres
coneixements (no només d’anglès) i ens obre un món nou de possibilitats de cara al futur.
Amb el Diploma del batxillerat americà, tractem molts temes d’interès com, per exemple, la
psicologia d’un comprador o les tendències de la societat en l’adquisició de propietats
immobiliàries, però sempre tot en anglès. Opino que aquesta és una bona forma d’aprendre, ja
que practiques l’anglès mentre fas activitats entretingudes.
A més, es fan videotrucades amb els professors i altres companys, la qual cosa ajuda que
aprenguis a tenir una conversa fluida en anglès. Aquest aspecte és un dels que més m’agraden,
ja que crec que saber argumentar-se fluidament és prou important.
En la meva opinió, el Diploma Dual m’obrirà un enorme ventall d’oportunitats, i és bàsicament
el motiu pel qual ho faig, però el que no sabia era que el procés fos tan entretingut.
En conclusió, el Dual Diploma és un programa que m’està ajudant a millorar el meu nivell
d’anglès, i de forma indirecta, a gestionar-me millor i a organitzar-me (a causa de la
importància i exigència que li dono).
Carlos Balañá
Alumne de 2n d’ESO
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Per a mi és una experiència
diferent i molt interessant.
Tota la plataforma està molt ben
organitzada i totes les presentacions
estan molt ben fetes. Valoren molt
l’esforç i, encara que tens més feina,
estic aprenent coses diferents a les
que ens ensenyen a l’escola. Les
trobo molt útils i interessants i em
motiva a continuar amb moltes
ganes. En aquest trimestre he
après a identificar i utilitzar context
clues, point of view, modes of
communications i your audience.
També he après a fer millors escrits a
través de saber les diferents parts
d’una introducció, dels supporting
paragraph i de la conclusion.

Crec que és una gran oportunitat no
solament per millorar l’anglès sinó també per
aprendre diferents conceptes amb un enfocament
diferent de l’habitual. Actualment estic fent dues
assignatures a la vegada, Anglès i Life Management
Skills. Amb aquesta última he après moltíssimes
coses del dia a dia, de les empreses, de la meva
personalitat, d’internet... a més a més, durant
els 3 anys que l’estudiaré tindré l’oportunitat de fer
altres assignatures diferents de les que curso aquí.
Tenim una professora que valora el nostre esforç
per damunt de tot, que et felicita quan fas les coses
bé i t’anima quan no les fas tan bé. La plataforma
del Dual ens proporciona totes les eines
necessàries per poder treballar la matèria i tot el
que has de fer està molt pautat. Si necessites
qualsevol cosa, et comuniques amb la professora
i et respon immediatament. Fer el diploma Dual
implica tenir una mica més de feina, però val la
pena, ja que no és una cosa que fas per obligació,
sinó que ho fas perquè vols i perquè t’agrada.
Personalment recomano molt aquesta oportunitat
a qualsevol persona que tingui ganes d’aprendre
noves coses i millorar l’anglès.

diplo
Berta Conill

Alumna de 2n d’ESO

Jana Conill

Alumna de 4t d’ESO
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Voldria començar dient que al contrari del que pot pensar molta gent,
el dual no genera una gran quantitat de feina. La clau està a organitzar-se i a
ser metòdics. La veritat és que, en prendre la decisió de començar amb el
Dual, no m’esperava aprendre’n tant! No solament he ampliat els meus
coneixements de la llengua anglesa, he après nou vocabulari i sé redactar
millor, sinó que estic aprenent noves coses com, per exemple:
planificació de la vida, establiment d’objectius,
hàbits d’estudi, habilitats de gestió del temps,
avaluació de la personalitat, exploració
professional, lideratge i relacions en l’era
digital. És una oportunitat de la qual estic
molt contenta d’haver aprofitat.

oma
Inés Ripol

Alumna de 4t d’ESO
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centre sant Jaume

El repte de recuperar l’escola
en un entorn covid
Núria Arias

Comunicació Centre Sant Jaume

A la UEC (Unitat d’Escolarització Compartida) del Centre
Sant Jaume ho teníem molt clar, havíem de convertir
la tornada a l’escola en aquest context de pandèmia
en una nova oportunitat!
Com a equip teníem el repte i la responsabilitat de
donar la volta a la truita. Què ens permetia aquest
inici de curs diferent i, en cert sentit, millor? Quines
coses podíem aprofitar?
Vam llegir, parlar, reflexionar, pensar i repensar i finalment vam decidir centrar el focus en tres aspectes:
• Prevenció, higiene i promoció de la salut
• Acompanyament emocional
• Digitalització

Des del començament de curs hem apostat per un
model híbrid que ens està funcionant bé i que ens
ha permès donar resposta als tres eixos anteriors.
Vam dividir l’alumnat en dos grups estables, intencionadament heterogenis, que alternen la presencialitat a l’aula amb classes telemàtiques virtuals.
Com que els grups són més reduïts que de costum,
no només mantenim sinó que incrementem l’atenció individualitzada i personalitzada que ja veníem
prestant a la UEC.
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D’altra banda, vam crear una normativa informativa de les
mesures COVID amb cartelleria, materials físics per grups
de convivència i equips d’higiene per a tot l’alumnat.
La primera cosa que com a Unitat d’Escolarització Compartida calia assegurar era l’assistència a classe, creant
un espai de confiança que ens ajudés a reprendre hàbits
de treball, establir noves rutines... Amb la mirada posada
en el benestar i l’acompanyament emocional de totes i
tots nosaltres, vam decidir reduir l’exigència acadèmica,
reforçar els missatges positius i tenir molta cura de l’acollida de les noves entrades. Tot, amb un lideratge tutorial
imprescindible i proper i amb un treball amb les famílies
conscient i necessari.
De cara a aconseguir una nova digitalització en els aprenentatges calia garantir la connectivitat de tot el grup.
Vam entregar una tauleta a cadascun dels alumnes i hem
facilitat connexió de dades a les llars on no n’hi havia. Així,
ens hem anat endinsant en el món del classroom, les videotrucades, les classes telemàtiques...
Uns mesos després, podem dir que ens hem adaptat a la
situació creant nous reptes i generant noves habilitats personals enfocades a donar resposta al moment actual.

Coneix més sobre el

Centre Sant Jaume
Implica-t’hi
i col·labora-hi!

Vine  a

conèixer-nos,
t’hi esperem!
www.fje.edu/personesquecreixen
93.602.30.29 / 93 602 30 38 / 93 602 30 49

info.santignasi@fje.edu

Carrasco i Formiguera, 32
08017 Barcelona — 93 602 30 00
Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi és un centre concertat per la Generalitat
de Catalunya en els ensenyaments de: Infantil (P3, P4 i P5), Primària i ESO.
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