Projecte
educatiu
del
centre

Nou Model Pedagògic

Jesuïtes
Educació,
transformem
l’educació

Entendre el nou context global i els
reptes que planteja el segle XXI
és clau per adaptar l’educació
de les persones i dels futurs
professionals i preparar
els alumnes amb les
competències personals
i acadèmiques que
aquests nous temps
exigeixen.

L’objectiu de l’educació jesuïta és formar persones integrals per a una societat diferent emmarcada
en ple segle XXI. De manera transversal, en totes les etapes educatives de l’escola, i des de la innovació
pedagògica, el nostre projecte educatiu s’emmarca en un context pluridimensional per aconseguir que els
alumnes assoleixin un Projecte de Vida que integri els següents àmbits:

MAGIS
PERSONAL

EXCEL·LÈNCIA
ACADÈMICA

OBERTURA
AL MÓN

Persones excel·lents,
amb valuoses
experiències de vida i
amb identitat
ignasiana. Persones
crítiques amb capacitat
de donar respostes
creatives i contribuir a
crear un món millor.
Persones persistents,
amb criteri propi i
recursos, capaces
d’adaptar-se, d’integrar
la realitat complexa i
evolucionar-hi.

Potenciem en els nostres
alumnes la inquietud
intel·lectual per tal que
extreguin el millor de si
mateixos. Volem formar
persones curioses, motivades
per saber i descobrir, que
esdevinguin competents en
la vida i en la professió, els
criteris d’elecció de la qual
siguin els valors i la vocació
pròpia. Persones autònomes,
amb habilitats comunicatives,
que sàpiguen treballar en
col·laboració i en xarxa.

Persones amb mentalitat
oberta, emprenedores,
sistèmiques i digitals,
amb oportunitats de
desenvolupament global.
Capaces d’afrontar el
repte de la diversitat i
d’esdevenir agents de
canvi en un món complex
i multicultural.

ESPORT
Element per a la
formació integral dels
alumnes,
que conforma els valors
de pertinença i esperit
d’equip, de cooperació,
de superació de reptes
personals; d’acceptació i
coneixement d’un mateix
i dels altres; de
compromís,
responsabilitat,
honestedat, sacrifici,
esforç i autodisciplina.

Infantil
MOPI

Jesuïtes Educació és la xarxa que integra les
escoles de la Companyia de Jesús a Catalunya.
El nostre model educatiu ofereix, en els vuit
centres, una educació fonamentada en la
pedagogia ignasiana, i s’inspira en els valors
evangèlics, que han caracteritzat la nostra tradició
educativa. El treball conjunt dels vuit centres de la
xarxa ens permet aprendre contínuament,
compartir experiències i construir un model
educatiu innovador, sòlid i rigorós.

Escaneja el codi QR
amb el teu mòbil
i descobreix més
informació de
l’Horitzó 2020

vincles i
compromís
social
Oferint espais
i formes de
vinculació que
s’estabilitzin en el
temps i afavorint la
participació de les
famílies.

Una formació integral en què l’alumne
és el protagonista del seu propi aprenentatge.

Carrasco i Formiguera, 32
08017 Barcelona
Tel. 93 602 30 00
info.santignasi@fje.edu

www.santignasi.fje.edu

Com arribar-hi:
FGC Sarrià S1, S2, S55, S5,
Autobús H4, 60, 66, 68, 75, V7, V3
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Què
CERQUEM?

Com a escola jesuïta tenim com a missió cercar el creixement
integral dels nostres alumnes, formant persones competents,
compassives, compromeses i conscients.
En l’etapa d’infantil MOPI aquest propòsit es concreta en el fet
que cada infant esdevingui una persona:

Alegre
Autònoma

Competent

Curiosa
Creativa

Compassiva

Sensible
Implicada

Compromesa

com ho fem?
L’etapa d’infantil MOPI s’organitza en:

equip de professionals

família

Un equip de professionals, experts en
aquesta etapa evolutiva, que treballen junts
atenent l’alumne des d’una visió integral
de la persona i acompanyen en la descoberta
de les pròpies emocions i talents.

Família i educadors
col·laboren i participen
conjuntament
en la vida
de l’escola.

L’anglès a educació infantil

Conscient

«...users and learners are capable of communicating and learning
in a multilingual environment.»
Il·lusionada
per aprendre

que
s’escolta

que sap
expressar-se

A Educació Infantil l’aprenentatge de l’anglès està enfocat a maximitzar i prioritzar la comprensió i l’expressió oral amb la
finalitat de comunicar-nos. Volem que els nostres alumnes aprenguin la llengua utilitzant-la. Així doncs, a Infantil aconseguim
que els més petits comprenguin instruccions bàsiques i senzilles, i que aprenguin vocabulari, tot associat a un context.

espais
Espais acollidors i segurs i temps
flexibles, tots dos al servei de
l’aprenentatge.

què
OFERIM?

escenaris
d’aprenentage

Specialist
English teacher

Aquestes experiències:

Parteixen de situacions
de la vida real.

 ermeten desenvolupar
P
tots els sentits.

Utilitzen el joc com
a palanca d’acció.

 l llenguatge oral i escrit
E
són presents en un entorn
multilingüe de manera
natural i constant

English lessons
(twice a week)

projectes

tallers

So i moviment

Els projectes, globalitzadors
i interdisciplinaris, parteixen dels
interessos, la realitat propera dels alumnes,
en què es proposen situacions noves que
connecten amb coneixements socials
i culturalment significatius.

Els tallers apropen els infants
a diferents talents a partir
de propostes concretes,
enriquides i suggeridores

Constitueixen espais
per explorar i descobrir
les possibilitats del propi
cos i moviment.

racons

inicis i finals de dia

Espais d’aturada

Els racons, de manera especial, fomenten
l’autonomia, l’experimentació i la
creativitat dels infants responent amb
llibertat als seus interessos.

Els inicis i finals de dia són espais
d’acollida i conformació del grup
que faciliten la calma i l’ordre per
iniciar les activitats diàries.

Espais que faciliten l’escolta
i ajuden els infants a identificar
les seves emocions i les dels
altres, a conèixer-se a ells
mateixos i els altres.

After school childcare
in English

P3
English in a natural
learning context

(twice a week)

L’etapa d’infantil MOPI ofereix unes pràctiques
educatives en les quals es propicien experiències
significatives en les quals els alumnes es fan preguntes,
resolen reptes i són conscients del que i com aprenen.

English Family
Friday

English corners P3
(Actors, Market, Artists)

(daily)

English in a natural
learning context

Conversation
Assistant from
UK or USA

Storytelling

(2 hours a day)

(every friday)

Conversation Assistant
from UK or USA

P4/P5
English corners
(Actors, Market, Artists)

Kids Club

English
Family Friday

After school
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