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Mitjançant la informació continguda   
en aquest fulletó, la Fundació vol apropar   
les principals dades de la seva activitat  
a les famílies.

curs 2020-2021

Memòria  
de les activitats  
dels centres FJE



dades  
generals01
alumnes  
14.774

educadors  
1.647

escola

5.040 
alumnes

esPaI mIGdIaMENOF

espai educatiu que inclou  
el servei de menjador i un 
programa d’activitats  
lúdiques posteriors a l’àpat.

curs 2020-2021

10.022 
alumnes

Paraescolars

Esportives

4.116
InscrIPcIons

Estiu

3.280
InscrIPcIons

Culturals

2.346
InscrIPcIons

Campus

283
InscrIPcIons

1.641 2.055 3.343 1.206 1.391 1.302 192 3.641

Escola  
de música372 175 197

LLar
P1 / P2 219 168

236

145

315

179

203

372

29

6282 75

Mopi
 P3 / P4 / P51.529 145141 223 235 187185 62 351

piN
1r a 4t Primària2.956 306596 465 370 302293 86 538

NEi 
5è i 6è Primària /  
1r i 2n ESO3.337 479589 481 397 388327 44 632

TQE / BaTX.
3r i 4t ESO / 1r i 2n Batx.2.714 196315 392 327 425319 766

Fp
Formació Professional2.680 929 1.122 629

Fp virtual
Formació Professional1.310 660 650

Model Educatiu  
No Formal

LLar
P1/ P2

TQE / BaTX.  
1r a 4t ESO 
1r i 2n Batx.

NEi   
5è i 6è Primària 
1r i 2n ESO

Mopi/piN 
P3 / P4 / P5  
1r a 4t Primària

GESTiÓ 
i SErVEiS

MENoF 
Model Educatiu  
No Formal

Escola  
de Música

Fp
Formació  
Professional
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Jesuïtes Sant GervasiLlar 
d’infants
P1 / P2

educadors 
Formació  
equip docent
L’equip de docents de la Llar d’infants 
han iniciat una formació per poder 
reflexionar, dissenyar i transformar la 
nostra llar, partint dels essencials del 
projecte educatiu Horitzó+ de 
Jesuïtes Educació. Per aquesta 
formació podem comptar amb 
l’assessorament de la facultat de 
CIències de l’Educació de  
Blanquerna (URL).

participació

8 
educadors

rEvista  
ClariNEt 118

Els EssENCials  
a la llar

FOrMaCió  
a la llar

https://issuu.com/comunicacio.infantjesus/docs/clarinet_118
https://youtu.be/4c1YkeJadBo
https://youtu.be/SGYO_K7s5zY
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Pastoral I FormacIó Humana I socIal 
Bagul Magis 
P3/P4/P5

El Bagul Magis es basa en la 
metodologia Montessori Godly Play per 
acostar narracions bíbliques als infants. 
Es tracta d’oferir als infants una 
experiència que vagi més enllà del que 
veuen i escolten, generant preguntes, 
emocions, significats profunds...   
És una proposta que desitja prendre 
consciència de la interioritat i 
l’espiritualitat que habita ja en  
els nens i nenes, així com  
en totes les persones.

participació

138 
nens I nenes 
P3 / P4 / P5

bagul Magis

Jesuïtes Casp

FamílIes 
participació de les famílies
El curs 2020-21 va ser tot un repte degut  
a la situació de la pandèmia. Malgrat les restriccions,  
al MOPI no vam voler perdre un dels nostres  
trets característics: la participació de les famílies.

Amb creativitat, vam trobar diferents moments  
on els familiars podien formar part de les activitats dels 
infants: Per Nadal, van fer treballs manuals a casa per 
decorar el passadís del Mopi tot seguint les indicacions i 
el material que donàvem des de l’escola. La setmana de 
Sant ignasi, van poder comprar en el mercat solidari  
que vam preparar al pati amb molta il·lusió. A MOPI 5, al 
llarg del curs, totes les famílies van preparar  
presentacions dins el context del  
protagonista de la  
setmana. Aquesta  
participació familiar  
enriqueix l’educació  
dels infants i ens ajuda  
a acompanyar als nens i  
les nenes en el seu procés  
de desenvolupament.

vidEO

Jesuïtes BellvitgeMopi
P3 / P4 / P5

https://drive.google.com/file/d/1PUg6Z-j3E4Q9XmOiCM9ZxrPmqF9xARzK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w5tvGHA1hbSNmBWrWClGScVVRgLDgSTK/view?usp=sharing
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metodoloGIa, avaluacIó, 
contInGut, orGanItzacIó  
I equIP docent 
Treball internivells
El treball internivells afavoreix la relació 
entre infants de diferents edats. En el 
NODE «Ens cuidem» pretenem que els 
infants siguin conscients de la 
importància de promoure hàbits 
saludables per prevenir malalties i per 
contribuir al benestar emocional  
de tothom i d’agraïment envers  
la tasca dels professionals  
de la salut

participació

223 
alumnes

vidEO

Jesuïtes Clot Jesuïtes Sant Gervasi Jesuïtes Gràcia

contInGuts I metodoloGIa 
implementació del  
segon curs dels Nodes 
d’aprenentatge
Aquest curs 20-21 s’han pogut portar  
a la pràctica 9 nodes (6 el curs 19-20)  
dels 24 que es desenvolupen  
al llarg dels tres anys de l’etapa del MOPI.
La carpeta d’aprenentatge ha estat 
una de les eines d’avaluació en els 
nodes. Amb aquesta es pretén  
que l’alumne s’iniciï en l’autoreflexió  
sobre el seu aprenentatge. Alhora, 
també té el propòsit de servir com a 
eina de comunicació amb  
les famílies.

participació

185 
alumnes

MalEtEs  
pErdudEs

MalEtEs  
pErdudEs

quE és  
uN NOdE?

InterculturalItat I InclusIó  
Les maletes perdudes
El món és un lloc tan atractiu i tan ple  
de diversitat! Vivim en un món plural  
amb persones d’altres països, d’altres  
cultures... Per aquest motiu, volem obrir  
la ment i els cors dels infants de les nostres  
comunitats i animar-los a entendre i respectar  
la riquesa de la pluralitat cultural. A partir d’unes  
maletes perdudes, acompanyem als nostres alumnes  
a descobrir les característiques principals de la seva 
ciutat i alhora a identificar les similituds i les diferències 
amb altres ciutats del món. Amb aquest NODE volem 
obrir-nos a la diversitat cultural i social d’altres indrets 
del món i viure-la des del respecte i la inclusió.  
Ens centrem amb diferents elements 
 tals com: tradicions,  
costums, gastronomia,  
celebracions, paisatges,  
llocs, monuments,  
jocs, música,..

participació

208 
alumnes

lEs MalEtEs 
pErdudEs

https://drive.google.com/file/d/1TlAqI0sepKgkslzyHGhY6wah3LsxUbO6/view
https://youtu.be/3NaFc8gOPgY?list=PL3E5TDEs2qVkvKhRKnRVj_CSw_sgw8Sfz
https://drive.google.com/file/d/1524m-NjNmK4d6kwDXBJHp5OF5ydv_ChX/view
https://drive.google.com/file/d/1zvDnIeEQX54eH-iJ_jEr3dI0DHWZbynA/view
https://drive.google.com/file/d/10_QIkR8QL11p-ewR8r4sezO4lWXDlhRi/view?usp=sharing
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Jesuïtes Lleida Jesuïtes Sant Ignasi Jesuïtes Poble Sec

NATURA 
Taller natura  
«Minairons»

Descobrim el bosc de l’escola a través d’uns 
misteriosos personatges anomenats «Minairons». 
Gaudim de l’entorn natural de l’escola i descobrim 
la màgia de la natura. Aprenem de la flora i fauna 
que ens envolta, fem produccions artístiques  
amb elements naturals i estimem  
la natura vivint-la en primera  
persona des de  
ben petits.

Participació

70 
AlUmNes 

de P4

INTeRcUlTURAlITAT I INclUsIó 
Obertura cap a l’exterior 
Maletes perdudes 
El node Maletes perdudes permet als nens  
i nenes del MOPI conèixer les característiques  
principals de la nostra cultura i la nostra ciutat,  
i els ajuda a descobrir les característiques  
d’altres cultures i a donar valor i mostrar respecte  
per la diversitat cultural. A partir d’unes maletes perdudes, 
els infants s’obren a aquesta diversitat i la viuen des de la 
inclusió, a partir de diferents elements com: tradicions, 
costums, gastronomia, celebracions, paisatges, llocs, 
monuments, jocs, música, etc.

Els nodes són una proposta metodològica basada en el 
treball per projectes en què l’infant es converteix  
en el constructor del seu  
propi aprenentatge 
 a partir del joc, la  
investigació i les  
relacions amb els  
companys, explorant  
segons els seus  
interessos.

INTeRcUlTURAlITAT I INclUsIó 
Les maletes perdudes
A partir d’unes maletes que rebem extraviades  
de l’aeroport de Barcelona, l’alumnat ha d’esbrinar  
el país d’origen d’on provenen per poder retornar-les.  
Amb aquest condicionant l’equip docent mitjançant  
jocs acompanya a l’alumnat a investigar i descobrir  
les característiques principals de Barcelona, la nostra  
ciutat. Una vegada coneixem bé la nostra ciutat  
aprenem a identificar similituds i diferències amb  
altres ciutats del món (gastronomia, monuments,  
costums, banderes, música.....). Donada la  
multiculturalitat de la nostra escola amb aquest  
NODE donem peu a entendre i situar millor  
la procedència de moltes de les nostres famílies.  
L’alumnat participa activament portant  
estris típics i explicant característiques  
pròpies de les ciutats  
de procedència  
dels seus pares/ 
mares. 

Participació

351 
AlUmNes

Participació

62 
AlUmNes

Nodes

https://www.santignasi.fje.edu/ca/noticies/educacio-infantil/0000014181-comencem-el-node-maletes-perdudes


Jesuïtes Casp Jesuïtes BellvitgepiN
1r a 4t Primària
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lInGüístIc 
Certamen de lectura  
en veu alta 
4t PIn

El Certamen Nacional Infantil i Juvenil 
de Lectura en Veu Alta és una 
iniciativa de la Fundació Enciclopèdia 
Catalana per potenciar la lectura en 
l’alumnat. Hi han participat tots els 
alumnes del curs i, d’entre els millors 
de cada classe, surt el representant 
de l’escola en el concurs a nivell de 
ciutat.

participació

98 
alumnes

4t PIn

NOtíCia

metodoloGIes 
aprenem  
experimentant
L’equip docent de la PIN creiem  
que l’aprenentatge mitjançant 
l’experimentació és molt més significatiu 
pels nens i nenes. Per aquest motiu, 
fomentem que els infants aprenguin amb 
activitats vivencials i manipulatives, on 
ells siguin els principals protagonistes 
dels seus aprenentatges. .

participació

202 
alumnes

pdF aprENEM 
EXpEriMENtaNt

https://drive.google.com/file/d/1dkQHlPdqdbjPpQTQqAOfi5iCCqkLtI7Q/view
https://www.casp.fje.edu/ca/noticies/0000014306-4t-de-la-pin-la-constancia-i-perseveranca-finalistes-del-certamen-de-lectura-en-veu-alta


Jesuïtes Clot Jesuïtes Sant Gervasi Jesuïtes Gràcia
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metodoloGIes, orGanItzacIó, 
contInGut I equIP docent  
ambients 
Ambients d’aprenentatge on fomentem 
l’autonomia i l’experimentació. Els nens 
i nenes poden treballar de manera més 
autònoma en petits grups col·laboratius, 
on l’aprenentatge entre iguals ajuda a 
avançar ens els seus propis 
aprenentatges.

participació

303 
alumnes

vidEO

contInGuts I metodoloGIes 
Dels 6 als 10 anys  
tots som piN!!  
(1r a 4t de primària)

Aquest curs 20-21, hem completat  
la piN (primària iNicial). 
Els  racons de llengua, els espais de 
comunicació, les caixes de recerca,  
els ambients d’aprenentatge  
o el club lector són algunes de les 
propostes que posem en pràctica 
per engrescar el nostre alumnat cap 
al desig d’aprendre i millorar les 
seves competències personals i 
socials.

participació

293 
alumnes

rEvista  
ClariNEt 114

raCONs dE llENgua 
CastEllaNa

Espai  dE 
COMuNiCaCió

aMbiENts 
d’aprENENtatgE

PartIcIPacIó democràtIca 

Les assemblees  
a la piN
Totes les setmanes, els nens i nenes  
de la PIN participen en l’assemblea de  
classe. Aquestes són una manera molt  
efectiva de posar en pràctica la democràcia participativa 
dels infants en un entorn escolar. Els alumnes expressen 
les seves opinions, diuen el que els agrada i el que no, 
proposen millores, busquen solucions als conflictes,…  
És un espai d’aprenentatge que es basa en la conversa, 
el diàleg, l’argumentació, l’escolta activa i el respecte 
pels altres. Aquestes són eines que acompanyaran els 
infants tota la vida i els ajudaran en contextos molt 
diversos.Les assemblees els ajuden a  
desenvolupar altres habilitats per a la vida  
com: l’autoconeixement, la presa de  
decisions, el pensament creatiu, el  
pensament crític, la comunicació  
assertiva, les relacions interpersonals,  
la resolució de conflictes,  
l’empatia i la gestió  
d’emocions i sentiments.

participació

370 
alumnes

assaMblEEs

https://drive.google.com/file/d/1tZADpv0-1r4cdLM12VLhoyxnTt3a96Cy/view
https://issuu.com/comunicacio.infantjesus/docs/clarinet_114_ok/10
https://youtu.be/3_fElaTG2Ng
https://youtu.be/Up0vL3zTP5A
https://youtu.be/das5mpKdkXA
https://drive.google.com/file/d/1cnI5wolK3R_76r_anZJXkDZAw2A3QU0S/view


Jesuïtes Lleida Jesuïtes Sant Ignasi Jesuïtes Poble Sec
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cONVIVÈNcIes 
Som PIN i prou

Convivències de dos dies a l’escola 
destinats a tenir moments per a la 
interioritat (passar pel cor i agrair tot el 
que hem viscut al llarg del curs) i per a 
gaudir plenament de l’escola! (fer nit a 
les classes, jugar, descobrir nous espais, 
gimcanes, cançons...).

Participació

350 
AlUmNes  
de 1r A 4t

PARTIcIPAcIó demOcRàTIcA 
sentiment de pertinença i corresponsabilitat 
Descobrim la nostra escola
En el projecte Descobrim la nostra escola  
els més petits de la Primària aprenen a  
plantejar-se preguntes i a utilitzar  
estratègies de cerca de dades per trobar  
respostes, a interpretar i analitzar aquestes  
dades per comprendre la societat en què vivim,  
a interpretar l’espai per situar-se i desplaçar-s’hi. 
Participen de la vida col·lectiva per millorar la 
convivència i afavorir un entorn més just i solidari.

Aquest projecte integra competències de diferents 
àmbits i es desenvolupa en diverses fases:  
Visita d’un exalumne – Ens organitzem – 
Coneixem les persones i els espais –  
Descobrim Jesús – Preguntem a  
casa: Per què anem a aquesta  
escola? – Ens situem – Descobrim  
altres escoles del món – Construïm  
entre tots l’escola – Compartim  
com és la nostra escola. 

sOsTeNIBIlITAT I medI AmBIeNT 
«L’Or Blau» 
L’equip docent en col·laboració amb l’onegé 
Entrecultures a través d’un repte treballen amb 
l’alumnat de la PIN, la sostenibilitat i el medi ambient 
mitjan. El repte plantejat consisteix en elaborar 
materials que ajudin a difondre mesures per a un ús 
conscient i responsable de l’aigua en el seu centre 
escolar i a casa.

Per donar resposta al repte l’alumnat pot escollir 
diferents formats: explicar un experiment, crear un 
pòster per penjar-lo per l’escola, gravar una cançó, 
teatralitzar accions quotidianes  
que fomentin els bons  
hàbits en l’ús de l’aigua  
o enregistrar un vídeo. 
D’aquesta manera  
l’alumnat treballa tot  
un ventall de d’aspectes  
dins del projecte.

Participació

135 
AlUmNes

Participació

86 
AlUmNes

desCoBRIM

  

https://www.santignasi.fje.edu/ca/noticies/primaria-inicial/0000013960-descobrim-la-nostra-escola%20


Jesuïtes Casp Jesuïtes BellvitgeNEi
5è i 6è Primària 
1r i 2n eso
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Pastoral I FormacIó  
Humana I socIal 
revisió del projecte  
de pastoral i Formació  
Humana i Social 
2n eso-neI

S’ha reintroduït l’assignatura de Religió  
treballada per projectes a 2n d’ESO-NEI.  
S’han reestructurat, organitzat i sistematitzat  
totes les activitats i iniciatives per acompanyar  
el nostre alumnat en el camí d’arribar a  
ser homes i dones per i amb els altres.  
S’han coordinat les programacions  
de tutoria, l’hora de 4C’s i la  
distribució dels projectes per tal  
que siguin més coherents i ajudin  
a crear un clima que fomenti el  
desenvolupament integral  
dels nostres nois i noies. 

participació

150 
alumnes 

2n eso-neI

NEi

educadors 
Codocència
Equip de tutors i orientadora que 
treballen en equip i cooperant per 
acompanyar el nostre alumnat al seu 
creixement personal i acadèmic. 
Treballant amb docència compartida a 
l’aula per afavorir la personalització 
dels aprenentatges. Oferint una tutoria 
en equip i col·legiada per donar 
resposta a les necessitats del nostre 
alumnat i famílies per a una major 
atenció individualitzada.  

80% 
d’Hores en codocÈncIa 

en els escenarIs 
d’aPrenentatGe 

GlobalItzat

vidEO

vidEO

vidEO

https://drive.google.com/file/d/134cE8BXGorug-JT74aYfwascX1K5DBHd/view?usp=sharing
https://www.instagram.com/p/CK1gMaEqnPQ/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CI1L4FqK-R2/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CL9M5LrIc7s/?utm_medium=copy_link
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Jesuïtes Clot Jesuïtes Sant Gervasi Jesuïtes Gràcia

metodoloGIes, motIvacIó,  
col·laboracIó I equIP docent 
Nous projectes a 2 d’ESo
Després de l’experiència dels primers  
8 cursos de la NEI hem aprofitat per  
renovar els projectes de 2n d’ESO. 

El projecte cientificotècnic «Encén el llum» és un  
bon exemple, on l’alumnat acaba fent una campanya  
per a visibilitzar la violència que pateixen les nenes a 
diferents indrets del món i fan una campanya per a 
col·laborar amb la campanya «La luz de las niñas»  
de l’ONG «Entreculturas». 

En el projecte «Superheroïnes i Superherois» 
 l’alumnat descobreix la física a través  
dels poders de les superheroïnes i  
superheroïs, mentre es mantenim  
un diàleg sobre els rols de  
gènere a la societat actual.

participació

120 
alumnes

vidEO

contInGuts I metodoloGIa 

implementació del  
projecte Kumi a 2n d’ESo
projecte de cultura religiosa que proposa  
una mirada innovadora de la Religió fent  
ús de materials dinàmics i metodologies  
variades. Parteix de la realitat actual de  
l’alumne, com a punt de partida per aprofundir  
en els continguts de la matèria, des del prisma  
de la fe cristiana, i dona valor al compromís, l’acció 
i la reflexió individual i col·lectiva.

Projectes: “Personal Shopper”, “Una xarxa social a 
mida” i “ Amb el ulls al cel”.

participació

90 
alumnes

prOjECtE kuMi

alumnes 

Ho portem a la sang
Projecte de NEI5 relacionat amb l’aparell 
circulatori i la seva connexió amb la 
resta del cos humà. Aquesta temàtica 
permet fer una reflexió amb l’alumnat 
sobre la importància d’incorporar uns 
bons hàbits de salut a la nostra vida i 
sobre la necessitat de comprometre’s 
amb actes solidaris, com ara la donació 
de sang. El producte final d’aquest 
projecte és l’organització d’una 
campanya de sensibilització  
per a la recollida de sang  
a l’escola, promovent  
la participació de tota  
la comunitat  
educativa.

participació

86 
alumnes

CartEll dONaCió 
dE saNg

sang

https://drive.google.com/file/d/1wdN9ANbub_GzdyajN5A6mLEzyoAfk3CJ/view?usp=sharing
https://youtu.be/N5nVUraeG_8?list=PL3E5TDEs2qVkvKhRKnRVj_CSw_sgw8Sfz
https://drive.google.com/file/d/15NbURIVrTEzu24R2iKDM_wGveDLfiXke/view?usp=sharing


Jesuïtes LleidaJesuïtes Gràcia Jesuïtes Sant Ignasi
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metodoloGIa 
Nova estructura  
de projectes

Des d’una institució i una escola que innova  
constantment i que avalua per aprendre, hem 
implementat la nova estructura de projectes, a 2n d’ESO, 
amb 2 àmbits: cientificotecnològic i humanístic, oferint 
espais de diàleg comuns per formar ciutadanes i 
ciutadans capaços de comprendre i resoldre els reptes 
d’un món global.

participació

120 
alumnes 

2n eso-neI

14  Projectes 2    àmbIts  
de treball

PartIcIPacIó democràtIca 
Participació i compromís en la construcció  
d’una societat més justa i solidària 
Espai diàleg 
Dins del marc de la Ciutadania Global, i amb l’objectiu 
de treballar l’obertura al món, s’ha introduït en els 
projectes de 2n d’ESO un espai de reflexió que  
anomenem espai diàleg. En aquest espai els alumnes 
reflexionen i dialoguen sobre l’ús de les tecnologies, 
sobre la interculturalitat, la pobresa, els objectius de 
desenvolupament sostenible... 

Aquests moments d’aturada ens ajuden a prendre 
consciència del que passa al nostre entorn i a potenciar 
el treball de competències clau en el segle XXI  
com el pensament crític i la capacitat  
d’anàlisi. Permeten també que el nostre  
alumnat sigui cada cop més  
conscient, compromès,  
compassiu i competent  
dins del món  
global que viuran. 

participació

175 
alumnes

jústIcIa socIal  

Un acudit…  
una pieeedra
Projecte de NEI ESO1 en el qual es fa 
palès la importància dels minerals i les 
roques a la nostra vida quotidiana posant 
també la mirada en l’àmbit de justícia 
social de la Ciutadania Global.   
L’objectiu és despertar la consciència 
sobre les condicions de vida inhumanes 
que pateixen moltes persones en 
l’extracció d’aquests minerals i roques 
que permeten gaudir d’avantatges a una 
part de la població del món.

participació

119 
alumnes

uN aCudit...

https://drive.google.com/file/d/1_6VzEMqhuG9Nm_8wUl10tQkO4gen1fZ4/view?usp=sharing


Jesuïtes Poble Sec
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PARTIcIPAcIO demOcRàTIcA  
I sOlIdARITAT 

Assemblees democràtiques
Les assemblees de classe són una pràctica educativa 
que es fan periòdicament perquè l’alumnat pugui parlar 
obertament sobre l’actualitat i els neguits que els hi 
provoca. Destinem una hora a la setmana a l’aula per 
reunir el grup classe i parlar de temes rellevants, 
analitzar-los i prendre decisions, que després s’hauran 
d’aplicar. Es pot parlar de tot allò que  la mestra i el grup 
entenen que cal debatre, des de problemes de 
convivència, fins a qüestions relatives a la feina,  
les activitats festives o qualsevol altre aspecte 
significatiu.

Participació

44 
AlUmNes



Jesuïtes Casp Jesuïtes BellvitgeESo/TQE
3r i 4t eso

02 activitat educativa curs 2020-2021

bIoloGIa
desenvoluPament sostenIble 
Colonitzant pròxima B 
4t eso
Any 2050, les conseqüències del canvi  
climàtic han fet que la Terra no sigui  
habitable. És el moment de colonitzar  
Pròxima B, l’exoplaneta habitable més  
proper al Sistema Solar. Amb aquesta premissa,  
a 4t d’ESO, realitzen el projecte «Colonitzant 
Pròxima B», en el qual observen, descriuen i 
analitzen evidències geològiques. Com a producte 
final, produeixen un documental científic  
sobre la història geològica de  
Pròxima B. 

participació

150 
alumnes

4t eso

NOtíCia

Projecte vItal 
Caminem junts
En el context de la nostra perspectiva  
integral de l’educació formem persones  
per i amb els altres. Volem que els nostres alumnes de 
TQE tinguin present que la qualitat de vida i el 
benestar d’una societat depenen de la seva pròpia 
integritat i maduresa personal i que aquestes venen 
donades per la presa de consciència d’un mateix i de 
les seves eleccions. incorporem programes tutorials 
d’autoconeixement i de presa de decisions  
per facilitar aquest creixement personal. 

participació

244 
alumnes

https://www.casp.fje.edu/ca/noticies/0000014036-4t-eso-propera-parada-proxima-b
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Jesuïtes Clot Jesuïtes Sant Gervasi Jesuïtes Gràcia

Projecte vItal I vocacIonal.  
metodoloGIes, orGanItzacIó,  
contInGut I equIP docent 
Mirant al futur amb  
el projecte oVE (3r i 4t ESo) 
El programa d’orientació Vocacional per  
als Estudis (oVE) acompanya l’alumnat  
durant tota l’etapa, formulant preguntes i proposant 
activitats per tal de fomentar l’autoconeixement, fent 
l’alumne conscient de les seves fortaleses i debilitats,  
de les seves destreses i dels seus interessos. 

En un moment de construcció de la pròpia identitat,  
on l’alumnat ha de prendre decisions i somiar el seu  
futur, l’OVE proposa eines per fer-ho en diàleg  
amb els companys i companyes, l’equip de  
tutores i tutors, la família... En aquest context,  
una de les activitats més ben valorades són  
les xerrades obertes tant amb el professorat  
com, especialment, amb l’alumnat d’etapes  
posteriors (FP i Batxillerat) que expliquen la  
seva experiència personal i responen  
a les seves preguntes. 

participació

242 
alumnes

alumne. Projecte vItal  
I vocacIonal 

participació democràtica
Mitjançant la constitució d’òrgans  
com el consell d’alumnes o com les 
assemblees d’aula, els educadors 
acompanyen l’alumnat en l’execució  
i posada en pràctica de les diferents 
estratègies que fomenten els valors 
d’una societat democràtica. Volem  
que el nostre alumnat participi en 
contextos de pluralisme democràtic per 
afavorir el creixement dels valors propis 
d’una societat democràtica com, entre 
d’altres, la llibertat, l’equitat  
i la justícia..

participació

178 
alumnes

iNFaNt 
iNFOrMatiu 19

partiCipaCió 
dEMOCràtiCa

PartIcIPacIó democrÁtIca  

podem construir  
el futur que desitgem?
Projecte que permet estudiar la  
formació i els objectius de dues grans  
entitats supranacionals (ONU i Unió  
Europea) que tenen com a meta aconseguir  
garantir els drets humans i la igualtat d’oportunitats 
entre les persones. També s’analitzen les contradiccions 
internes d’aquestes institucions. En aquest context 
s’inscriuen les accions de figures com Banksy  
i d’iniciatives d’ONG. Un exemple portat a l’aula  
és el projecte Shoá, una iniciativa educativa  
nascuda el 2009 a l’Uruguai amb l’objectiu  
de divulgar en què va consistir l’Holocaust,  
d’obrir espais de reflexió sobre  
paradigmes mentals, actituds en relació  
a la tolerància, el respecte i la no  
indiferència. El repte del projecte  
consisteix en crear una campanya  
per denunciar una vulneració dels  
Drets Humans a nivell global o local  
i fer-ne partícip tota la classe.

participació

118 
alumnes

prOyECtO shOa

https://drive.google.com/file/d/1jobz1pdbipkYqkGqqFEJ9UiOKWgmYcA7/view?usp=sharing
https://issuu.com/comunicacio.infantjesus/docs/infant_informatiu_19__2_
https://youtu.be/-z8x1llgyaw
https://www.proyectoshoa.com


Jesuïtes Lleida Jesuïtes Sant Ignasi
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metodoloGIa 
El projecte científic  
a 3r TQE
Els projectes científics de 3r TQE, bàsicament 
centrats en l’estudi del cos humà, busquen 
vincular les competències i continguts propis 
del curs amb punts claus de la dimensió 
personal i especialment importants durant 
l’adolescència.  Vincular la dimensió acadèmica 
amb  l’acció tutorial ens permet treballar  
amb els aspectes com l’afectivitat, les relacions 
sexuals, l’alimentació responsable o  
el consum de drogues.

participació

120 
alumnes

coeducacIó 
acompanyament integral de l’alumne  
amb la participació de les famílies 
Projecte Futur
En el marc dels programes competencials  
del TQE (programes d’acció tutorial), el  
programa OVE (Orientació Vocacional  
i per als Estudis) pretén que l’alumne pugui  
identificar els valors i interessos propis i pugui  
avançar en la presa de decisions de cara a un  
4t TQE o a una etapa postobligatòria. Dins del 
programa OVE, el Projecte Futur parteix de la 
identificació d’aquests valors i interessos a partir de 
diferents dinàmiques que l’equip de tutors  
i tutores van posar en marxa a les aules. El  
Projecte Futur compta amb la col·laboració  
de persones de referència; en aquest  
sentit, vam demanar a les famílies  
dels alumnes que elaboressin  
vídeos breus exposant, des d’una  
perspectiva més personal que  
acadèmica, els valors i interessos  
que consideraven que els havien  
ajudat a decidir dedicar-se a  
la seva professió.

participació

183 
alumnes

auNa 431 
pàg. 18-19

https://www.santignasi.fje.edu/ca/noticies/actualitat/0000014446-compartim-la-revista-una-431


Jesuïtes Casp Jesuïtes BellvitgeBaTX.
1r i 2n batxillerat
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economIa I tecnoloGIa 
GIGAS for Schools 
1r batX.

Programa que neix per a dissenyar  
noves maneres d’aprendre alhora  
que procura inspirar i identificar  
el talent tecnològic i emprenedor del 
nostre alumnat com a clara aposta de  
futur. El projecte consisteix en el disseny i 
desenvolupament de diversos projectes 
combinant l’emprenedoria empresarial o 
social i la creació de qualsevol  
element que tingui  
relació amb la  
Innovació  
i la Tecnologia.

participació

16 
alumnes 
de ccss  

I tecnoloGIa
1r batXIllerat

NOtíCia

acomPanyament alumnes 
T’ajudem
Els alumnes de Batxillerat són acompanyats 
per l’equip docent i tutorial no només en 
la seva adaptació a la nova etapa sinó 
també en les seves experiències vitals 
com l’elecció del seu futur acadèmic i 
professional. Mitjançant un conjunt 
d’estratègies d’ajuda i acompanyament 
personal, es potencia el creixement humà 
de la persona anticipant-se a les dificultats 
i donant eines per  
solucionar-les.

participació

196 
alumnes

rEvista 157

vidEO

https://www.casp.fje.edu/ca/noticies/0000014321-ja-tenim-equip-les-semifinals-de-gigas-schools
https://issuu.com/jesuitesbellvitge/docs/revista_joan_xxiii_157_abril_2021
https://fb.watch/blHlqdEoFH/
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Jesuïtes Clot Jesuïtes Sant Gervasi Jesuïtes Gràcia

Projecte vItal I vocacIonal.  
cIutadanIa Global 
Taula rodona  
del 3r Sector a 1r BaT
En el marc dels escenaris de creixement  
personal previstos a 1r BaT, s’organitza  
la taula del 3r Sector. En aquesta edició vàrem  
poder comptar amb el testimoni de l’Ousamma, 
alumne de l’escola, que ens va explicar per què  
ho va deixar tot al Marroc per buscar un futur millor; 
de l’Imma, de grup de projecció de la Comunitat 
Cristiana Sant Pere Claver, que ajuda a més de cent 
famílies del barri; i de dos exalumnes: la Laia, que 
treballa amb joves i infants en risc d’exclusió i que 
actualment està creant un projecte social a Mèxic,  
i el Marc, que des de SOS Mediterranée lluita, 
literalment, per salvar vides  
a la Mediterrània. 

participació

199 
alumnes

alumnes

acompanyament  
de l’alumne
L’alumne/a al centre.  
Aquesta és la clau  
de la nostra proposta  
educativa. L’equip  
d’educadors de l’escola  
(tutors, docents  
especialistes, equip psicopedagògic 
i consiliaris) són els encarregats  
d’oferir l’atenció personal,  
acadèmica i espiritual que,  
més enllà de la transmissió de 
coneixements, acompanyarà els 
nostres alumnes en l’elaboració  
d’un projecte vital propi, alumnes 
responsables d’ells mateixos,  
amb consciència ètica i  
compromesos amb i pel  
món que ens envolta.

rEvista  
ClariNEt 115

tEstiMONi tutOr 
batXillErat

tEstiMONi aluMNa 
batXillErat

tEstiMONi aluMNE 
batXillErat

iNFaNt 
iNFOrMatiu 19

participació
 

25 
educadors

141 
alumnes

trEballs dE 
rECErCa

Projecte vItal 
Taller DaLi 
El Taller DALI (discernir a la ignasiana) 
pretén ajudar en la presa de decisions 
de l’alumnat de Batxillerat, entenent 
aquest moment com una necessitat per 
a continuar creixent, per a conèixer-se 
en profunditat i per perdre la por a 
equivocar-se. Davant d’una tria sempre 
es pot escollir no fer res i deixar que 
una altra persona sigui la que prengui 
decisions per nosaltres. Ben al contrari, 
quan la decisió la prenem nosaltres, 
aquesta tria és nostra. Som lliures, 
guanyem en plenitud i maduresa  
i, en definitiva, som més feliços i  
més capaços de  
fer feliços  
els altres.

participació

100 
alumnes

tallEr dali

https://drive.google.com/file/d/131NxmTXgZqvMotY1iApQEt8nLbWTjOcG/view?usp=sharing
https://issuu.com/comunicacio.infantjesus/docs/clarinet_115_ok3
https://drive.google.com/file/d/199E3P9xFRgzp6KS0NBEedZ1nBcVzxBDz/view
https://drive.google.com/file/d/1ZPNtyJuOG_dg1NqPtiaeGuwheGKQFEwi/view
https://drive.google.com/file/d/16pE5hfWCT_66jzFBSz9QWgVCE4RMOQf5/view
https://issuu.com/comunicacio.infantjesus/docs/infant_informatiu_19__2_
https://youtu.be/HW2c__3KB3Y
https://drive.google.com/file/d/1-ZgnEW35hzMf0eEa_3AaYW7jWOkXAIn9/view


Jesuïtes Lleida Jesuïtes Sant Ignasi
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orIentacIó vocacIonal  
I Pels estudIs 
Treball de la vocació  
i la interioritat 
Al Batxillerat l’orientació vocacional i acadèmica té 
dos grans pols: el descobriment específic del món 
universitari i els CFGS i l’autoconeixement i 
treball del projecte vital. Durant el Batxillerat, els 
alumnes són impulsats a fer experiències fora de 
l’aula: voluntariats, recessos, experiències de sentit 
(Auschwitz o Frontera Sud) tallers d’interioritat com 
el DALI (Decidir a la Ignasiana) o el viatge a Taizé. 
Les experiències viscudes per l’alumne i les 
informacions rebudes, troben després  
en l’acompanyament personal l’espai  
on la persona pot anar responent  
aquestes tres preguntes  
fonamentals:  
Què se’m dóna bé?, 
Què faig bé?,  
Què m’agrada?,  
on puc servir millor? 

participació

186 
alumnes

educadors 
acompanyament personal, acadèmic, espiritual  
i pastoral per garantir un seguiment integral de l’alumnat 
introducció de dispositius  
digitals per a la millora  
de les classes online
A causa de la situació sanitària, el desenvolupament  
de les classes es va donar 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.  Vam introduir dispositius per millorar el seguiment de les 
classes per videoconferència, i vam dur a terme formació per als docents. 
Es van facilitar 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 feien amb la mascareta. D’altra banda, vam 

facilitar als professors que feien classe telemàtica 
una tauleta digitalitzadora que els permetia 

traslladar el que dibuixaven amb el llapis òptic a la 
pantalla de l’ordinador, amb la qual cosa la pantalla 
passava a convertir-se en una pissarra digital. 

participació

393 
alumnes

auNa 430 
pàg. 16-17

https://www.santignasi.fje.edu/ca/noticies/actualitat/0000014158-compartim-la-revista-una-430


Jesuïtes Bellvitge Jesuïtes ClotFp
Formació 
professional
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metodoloGIes 
T’apropem  
al món laboral
L’FP es caracteritza   
per fer servir diferents  
metodologies de tal  
manera que els alumnes  
s’apropin a la realitat  
de l’entorn laboral.
En els espais d’habilitats  
treballem simulacions de casos reals.  
Mitjançant els projectes, els alumnes es fan responsables 
del seu propi aprenentatge. El treball en equip permet 
als alumnes desenvolupar les seves competències 
personals i a les mentories d’equip mostren la planificació 
i l’avenç del seu treball a l’equip docent.

Per últim, en les visites tècniques fem observació de 
l’entorn real i compte amb les xerrades d’experts, 
afavorint l’aprenentatge significatiu dels nostres alumnes.

participació

489 
alumnes

FOrMaCió 
prOFEssiONal

metodoloGIes, orGanItzacIó,  
contInGut, entorn I equIP docent  
Canvi de curriculum
Arrel d’un canvi curricular general a tots el cicles 
formatius al territori català on l’assignatura de projecte 
passava d’unes 90h a 300h. Nosaltres hem vist  
l’oportunitat d’aprofundir en la nostre NovaFP  
d’una manera globalitzada i passar  
a fer el nou projecte en metodologia  
NovaFP incorporant els nostres  
essencials de Ciutadania Global.  
Aquest canvi ha afectat a  
8 CFGM i 8 CFGS, que són els cicles  
que estan per passar a NovaFp.

Erasmus
Alumnes han fet les pràctiques curriculars  
dels seus cicles de grau superior  
a empreses d’Europa mitjançant  
beques Erasmus.

vidEO

participació

13 
alumnes

https://www.formacioprofessional.com/ca/blog/cerca/page/3
https://drive.google.com/file/d/1VRFPXChhcaS3i_KNUMgg8IMiXib4E7uN/view?usp=sharing


Jesuïtes Sant Ignasi
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alumnat 
acompanyament per ajudar a créixer  
en la seva vocació

itineraris formatius
Oferim itineraris formatius que inclouen la continuïtat d’estudis 
gràcies a les aliances nacionals i internacionals amb universitats 
partner. 

En aquesta línia de futur se signa un acord de col·laboració amb la 
University College of Birmingham (UCB) amb l’objectiu que els 
alumnes que finalitzin els CFgs de direcció de Cuina, gestió 
d’allotjaments turístics o Màrqueting i publicitat puguin  
optar a un Top-up Year quan acabin el seu Cicle  
de Grau Superior a la nostra escola.

Aquest acord garanteix un itinerari  
internacional de qualitat per als  
estudiants de cicles formatius  
de grau superior i reforça la  
dimensió internacional dels Estudis  
Professionals de l’escola. Seguim  
treballant per ampliar aquest tipus  
de propostes per a tots els  
programes de grau superior.



Jesuïtes CaspEscola  
de 
Música

02 activitat educativa curs 2020-2021

Concert de final de curs
El concert de Final de Curs és el 
moment idoni per mostrar al públic la 
feina feta al llarg de tot el curs.

Hi van participar les agrupacions  
de l’Escola (orquestrines, bandetes, 
orquestra i banda) i el grup de  
Cant Coral. Aquest concert es va 
emmarcar en el Festival Simfònic  
de Barcelona, i va ser apadrinat pel 
grup Stay Homas.

participació

51 
alumnes

CONCErt

https://drive.google.com/file/d/1J9EHnMc0Bs9PQFFknc3eRe1eUQXa_-9K/view?usp=sharing


ParaESCOLarS / ESPaI MIGdIa EStIu

iniciació al Crochet 
5è i 6è Primària

L’objectiu és conèixer els punts bàsics  
del ganxet (cadeneta, punt baix, punt  
alt, ...) i els diferents materials (tipus 
d’agulla, llanes, cotó) per poder fer les 
seves pròpies creacions (buff de llana, 
roses, scrunchies, ...). El que més agrada 
d’aquesta activitat és l’ambient relaxat i 
familiar. És una estona de conversa i riures 
mentre van aprenent i perfeccionant 
l’execució dels punts bàsics.

participació

15 
alumnes 
5è I 6è eP

NOtíCia

Jesuïtes CaspMENoF
model educatiu 
no Formal
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Colònies Campaments  
i Escola d’estiu 
moPI - PIn - PrI - neI - eso

A causa de la pandèmia, es van adaptar  
les activitats d’estiu a les normes  
imposades pel Departament de Salut  
de la Generaliltat; per exemple, l’ús de la  
mascareta obligatoria en tot moment pels  
monitors i pels infants en espais interiors  
(activitats d’escola d’estiu i colònies), la distribució 
per grups estables a les tendes de campanya 
(campaments), per habitacions (colònies) i per  
grups-cursos (escola d’estiu). Aquests grups  
estables s’establien per a totes les activitats,  
jocs programats,  
moments d’àpats,  
desplaçaments...  

participació

794 
alumnes

170 
monItors 

(140 VoLUNTariS)

Estiu

https://www.casp.fje.edu/ca/noticies/0000013976-paraescolars-culturals-crochet-punts-de-llana-converses-i-riures
https://drive.google.com/file/d/1bvD-vFy8gOq5vOu0gWvi99kD3NzNE-KC/view?usp=sharing
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Jesuïtes Bellvitge Jesuïtes Clot

entorn 
Espais de lleure i esport 
oberts al nostre entorn 
En els darrers anys s’estan fent adaptacions i 
millores en els nostres espais de lleure, patis i 
pistes poliesportives. Ara disposem d’un 
poliesportiu nou, unes pistes poliesportives 
que es van renovar just fa dos anys, i altres 
instal·lacions que ens permeten oferir moltes 
activitats de diferents tipus. Ens situa, respecte 
a l’entorn, com a una entitat amb moltes 
possibilitats per oferir al barri. Com a  
mostra, la incorporació a la nostra  
escola i al nostre projecte  
esportiu del Club de  
Bàsquet Bellvitge,  
un històric del barri  
de Bellvitge que segur  
continuarà  
creixent. 

NOtíCia

CbbEllvitgE

OFErta MENOF

Projecte vItal I vocacIonal, 
orGanItzacIó, entorn, equIP 
d’educador/es, metodoloGIes 
Espai Migdia
Treball metodològic en petit grup, 
facilitador de crear vincles entre  
alumnat i educador/a referent. Hem 
aprofitat la normativa organitzaciva dels 
grups estables de convivència per 
generar nos espais de convivència 
 més reduïts i generant noves  
dinàmiques de coneixença  
i creació de vincles  
de convivència entre  
el propi alumnat del  
mateix grup estable  
i el seu educador/a  
referent. 

ESPaI MIGdIa EStIu

Projecte vItal I vocacIonal, 
orGanItzacIó, entorn, equIP  
d’educador/es, metodoloGIes 
Casal d’Estiu
Nou enfoc cap a una programa que  
promou i impulsa noves activitats i  
tallers centrades en prioritzar el contacte  
amb el Medi Natural, i amb l’entorn més proper 
però fora del centre escolar. S’orienta cap al 
lleure i gaudi del Medi Natural i es promou  
la cura de la casa comuna. 

https://joan23.fje.edu/ca/noticies/menof/0000013864-collaboracio-entre-el-club-de-basquet-bellvitge-i-la-nostra-escola
https://www.instagram.com/p/CUNqFUMsFVd/?utm_medium=copy_link
https://joan23.fje.edu/sites/default/files/templates/links/triptic_menof_bellvitge_2021-22.pdf
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educadors 

Formació equip MENoF

L’equip d’educadors i educadores del 
MENOF han rebut diverses formacions 
orientades a proveir-los d’estratègies i 
recursos per la intervenció educativa 
amb la finalitat d’acompanyar en el 
procés de creixement de l’alumnat en 
totes les seves dimensions. 

participació

26 
alumnes

iNFaNt 
iNFOrMatiu 14

tEstiMONi 
MONitOra Espai 

Migdia

desenvoluPament  
de la cultura del lleure 
Casal d’estiu 2021

Amb l’objectiu de seguir recuperant el 
sentit de comunitat, l’escola ha dut a 
terme el casal d’estiu 2021 per oferir als 
infants i joves entorns segurs i de 
confiança que afavoreixin les relacions 
socials i personals, vetllin pel seu 
desenvolupament integral i fomentin un 
ambient de lleure de joc segur i educatiu.  
Les activitats més destacades en el casal, 
han estat les colònies, la nit a l’escola i els 
inflables aquàtics. 

participació

247 
alumnes

COlòNiEs

esPaIs I recursos 
Casal d’estiu

És un moment de gaudir de l’escola i el seu entorn 
natural des d’una altra perspectiva. Aquest any hem 
recuperat les colònies Vilaller, Llesp i Senet. Amb 
dinàmiques, gimcanes, tallers i jocs vam crear vincles 
entre infants, joves i monitors.

És un temps per fer relacions entre cursos, ja que 
durant el curs va estar marcat per les restriccions 
COVID.

participació

601 
alumnes

https://drive.google.com/file/d/1advvd997_FwJiM6oaHyeZHsVBEHcPpx_/view
https://issuu.com/comunicacio.infantjesus/docs/infant_informatiu_14
https://drive.google.com/file/d/1kYi01VmpFRn5c2NuRIRFq5ha9GGK1zGR/view
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alumnat 
acompanyament a infants per ajudar-los a descobrir  
els seus talents i interessos

Nou partner en el nostre  
projecte d’anglès  
paraescolar

Incorporem el CIC Escola d’Idiomes com a nou 
partner per a l’activitat d’Anglès paraescolar. 

El CIC proposa una metodologia participativa i 
permanentment actualitzada, basada en el 
coneixement disponible sobre la  
naturalesa de l’aprenentatge i les  
evidències dels assoliments en termes  
de competències. Els docents dissenyen 
projectes i activitats, creen materials  
i utilitzen les noves tecnologies per  
donar resposta als interessos i  
objectius de l’alumnat, així com  
també per construir un ambient  
educatiu positiu.

reinventant les  
paraescolars
A causa de les restriccions i normatives  
sanitàries, les activitats paraescolars,  
tan culturals com esportives, es van  
haver d’adaptar i reinventar  
constantment.  

 
En destaquem tres aspectes:

 •   La capacitat d’adaptació, entusiasme i motivació 
que van mostrar els alumnes a les propostes 
canviants que els anàvem oferint. 

 •   La professionalitat, dedicació i cura per part dels 
professors i professores, entrenadors i 
entrenadores, a l’hora d’adaptar-se a les activitats i 
dinàmiques.  

 •   La paciència de les famílies davant l’escenari 
canviant de les diferents activitats. 

NOtíCia

https://www.santignasi.fje.edu/ca/noticies/actualitat/0000013932-nou-partner-en-el-nostre-projecte-dangles-paraescolar%20


pastoral  
i Formació 
Humana  
i social
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participació

135 
alumnes

40 
alumnes 4t eso

95 
alumnes 1r batX. 

recessos itinerants 
4t eso i 1r bat

A causa de la pandèmia, es van adaptar 
els recessos que es feien en aquests 
cursos a un format de ruta a l’aire lliure. 
Aquesta ruta incloïa estones de 
contemplació en silenci i estones de 
diàleg compartit en parelles  
o en grup. rECEssOs itiNEraNts

entorn 
accions solidàries

Malgrat les limitacions i restriccions sanitàries com 
també socials, l’esperit solidari de l’escola segueix 
amb molt bona salut, gràcies a la implicació de  
tota la comunitat educativa. Conscients de la realitat 
que ens envolta, compromesos en el nostre esperit d 
e servei als altres, i compassius amb aquells qui més 
pateixen són trets identitaris de la nostra pedagogia  
i missió.

rEsuM taula 
sOlidaritat

https://drive.google.com/file/d/1ai-syOETb6jQlS0dEEjyqOojUO5UjMup/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G1AxD7dNF2T6lUWLU5mG75sE_O7bILKL/view
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Projecte vItal I vocacIonal, 
acomPanyament  esPIrItual  
I Pastoral, eXPerIÈncIes sIGnIFIcatIves  
recés a Taizé
Recés a Taizé per alumnes de 2n de 
BATX. Degut a la impossibilitat d’anar a 
Taizé, com era costum, per motius de la 
pandèmia. Aquest curs vam organitzar 
una jornada anomenada «Taizé al Clot» 
on s’ha treballat el silenci, la pregària  
estil Taizé i el servei, els tres eixos  
que es viuen i es potencien en la 
comunitat ecumènica  
de Taizé.

participació

18 
alumnes 

jesuïtes clot

alumnes. Projecte vItal  
I vocacIonal

renovació de la fe
Oferim als alumnes de 3r i 4t de TQE  
una proposta de trobada per aprofundir  
en la fe. Es tracta d’uns moments de reflexió  
i de compartir allò que estan vivim, per 
acompanyar-los en la descoberta adulta de la 
figura de Jesús i per tal de plantejar-se la implicació 
que volen que tingui en la seva vida. A final de curs, 
els joves discerniran si volen fer un pas endavant i 
fer la seva renovació de la Fe junt amb altres 
alumnes d’altres escoles de Jesuïtes. És un camí 
que continua durant els següents cursos, on els 
oferim la possibilitat de fer un pas endavant i rebre 
el Sagrament de la Confirmació a  
2n de Batxillerat. 

participació

20 
alumnes

iNFaNt 
iNFOrMatiu 14

justícIa socIal  
Campanya  
solidària: Kostka 
#SomEscolaHospitalaria
L’escola impulsa una campanya per 
ajudar a consolidar el projecte 
#hospitalitat de la comunitat arrupe. 
Una comunitat que ofereix acollida i 
acompanyament a persones migrants i 
refugiades vulnerables

participació

126 
de la comunItat  

educatIva

hOspitalaris

COMuNitat 
hOspitalaria 

arrupE

https://issuu.com/comunicacio.infantjesus/docs/infant_informatiu_14
https://www.hospitalaris.org
https://www.youtube.com/watch?v=tQOL1mT_-No&t=4s
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Projecte vItal I vocacIonal 
Taller DaLi
Qui soc? Qui vull ser? aquestes i d’altres 
preguntes formen part d’un camí que va del 
saber i conèixer, les quals es posen en comú  
en el programa del taller DALI, una proposta 
adreçada als alumnes de TQE i BAT per 
acompanyar-los en els processos de creixement 
personal, vocacional i de recerca de sentit de la 
pròpia vida. Aquest taller pretén donar un cop 
de mà en aquesta presa de decisions, de manera 
que els alumnes ho vegin com una necessitat  
per a continuar creixent, per no deixar-se 
arrossegar i per perdre la por a  
equivocar-se. Són moments que  
ajuden a pensar què volem, com  
ho volem, i què estem disposats  
a fer per aconseguir-ho. Es realitzen  
en diferents moments del curs i en  
espais que inviten a la tranquil·litat  
i la inspiració.

participació

420 
alumnes 

alumnat 
Projecte vital per conduir la pròpia vida

Bosses viatgeres
En aquestes bosses trobem el personatge que  
ajuda l’infant a  identificar els moments de pastoral    
                        dins l’aula: Tortuga Caterina a MOPI 3,  
                           pastora Judith a MOPI 4 i Sant ignasi a  
               MOPI 5. També hi trobem  un llibret de pregàries,  
                                  cançons, etc. Aquestes bosses ens ajuden a mostrar  
                                    a les famílies el treball que proposem des de la   
  pastoral a Infantil i les convida a aprofundir-hi. 

KUMi
De 1r a 4t d’ESO treballem la cultura religiosa des de 
l’aprenentatge Basat en projectes de forma dinàmica i 
pedagògicament estructurada. Integrem els  
continguts religiosos amb l’experiència  
quotidiana dels alumnes  
i la dimensió   
espiritual i la  
interioritat.

participació

351 
alumnes

participació

706 
alumnes  

de 1r a 4t eso

Campus +  
(dia de Sant Ignasi) 

Proposem diferents escenaris per ajudar  
els nois i noies a guanyar en llibertat 
interior per elegir millor a la vida. En el 
Campus + els alumnes van assistir a 
diverses taules rodones formades per 
testimonis que compartien la seva 
professió tenint en compte els aspectes de 
la vocació, la missió i el compromís. 

La proposta pretenia provocar el 
qüestionament i la reflexió de l’alumnat pel 
tal que l’elecció d’estudis que ha de fer al 
final de batxillerat sigui una opció que 
pugui fer des del diàleg intern entre les 
seves fortaleses, els seus interessos,  
què li cal al món i de què podria treballar.

participació

393 
alumnes
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ignatius 500 
Ignatius 500 és l’Any Ignasià que celebrem 
per commemorar el cinquè centenari d’una 
experiència que va transformar Ignasi de 
Loiola per sempre, i va donar lloc a una 
espiritualitat que ha facilitat la trobada  
amb Déu de multitud de persones de 
generació en generació.

acompanyament
Cada dia el Centre Sant Jaume acompanya 
els processos socioeducatius d’infants, joves 
i famílies de Badalona en risc d’exclusió 
social o en situació d’alta vulnerabilitat. D’altra 
banda, el nou edifici va permetre organitzar i 
acollir 8 setmanes de casal d’estiu amb  
160 nenes i nens durant el 2021.

persones  
ateses durant  

el 2021

693
274 
InFants

52 
joves

367 
adults

ENTiTaT

+ iNFFO igNatius500

https://www.santignasi.fje.edu/ca/noticies/vida-institucional/0000014362-ignatius-500-cinque-centenari-de-la-conversio-de-sant-ignasi-de-loiola
https://ignatius500.org/es/


Dimensió 
internacional
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cIutadanIa Global

Batxillerat Dual 
de 2n eso-neI a 1r batX.

Programa que permet obtenir el 
diploma de Batxillerat americà en el 
moment d’acabar el 2n de Batxillerat 
espanyol. Té els  objectius 
d’aconseguir la immersió lingüística, la 
immersió tecnológica i la immersió 
personal en la cultura dels  
Estats Units. 

participació

57 
alumnes casP

NOtíCia

aCadEMiCa

polònia
turquia

romania

italia

participació

178 
alumnes

contInGuts I metodoloGIa

projecte Erasmus
Durant aquest curs, els nostres alumnes  
de 3r i 4t TQE continuen el projecte 
Erasmus iniciat en cursos anteriors.  
Enguany, la COVID impedeix fer  
intercanvis presencials, però no volem 
perdre l’oportunitat de mantenir el  
contacte amb la dimensió internacional,  
i desenvoluparem en format virtual la 
temàtica del compromís amb la cultura 
 de la pau (resolució de conflictes, lluita 
contra la intolerància, civisme, inclusió...) 
amb alumnat de Turquia, Romania,  
Polònia i Itàlia. 

tEstiMONi
hEard OF 

iNtErNatiONal 
rElatiON

https://www.casp.fje.edu/ca/noticies/0000013906-fetes-les-proves-dacces-al-programa-dual
https://www.academica.school/
https://drive.google.com/file/d/1zP5kIKeMPOTqONmpn4MT-W7Cylh5L49X/view
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participació

23 
alumnes

cIutadanIa Global   

EraSMUS+ 
projecte ‘Inclusivity & 
Media’ (i-aM)
Durant aquest curs, els nostres alumnes de 
Batxillerat continuen el projecte Erasmus 
iniciat en cursos anteriors. Enguany, la 
COVID impedeix fer intercanvis 
presencials, però no volem perdre 
l’oportunitat de mantenir el contacte  
amb la dimensió internacional, 
i desenvoluparem en format  
virtual la temàtica  
tractada durant aquest  
any són les  
Fakes News. 

participació

25 
alumnes

eXPerIÈncIes 
Climate and Sustainable  
Development etwinning Project
Un grup d’alumnes de 1r de batxillerat del Claver, juntament amb estudiants de 
Bèlgica, Itàlia i Alemanya van participar en un projecte internacional, de caire 
virtual sota el títol Climate and Sustainable Development. Tots els alumnes van 
ser distribuïts en grups formats per joves dels 4 països participants i se’ls va 
presentar el repte d’elaborar de forma col·laborativa un vídeo divulgatiu per tal 
de conscienciar sobre els problemes mediambientals als què s’enfronta la nostra 
generació i sobra la importància de tenir cura de la casa comuna. El projecte es 
va culminar amb una cerimònia virtual d’entrega de diplomes per a tots els 
participants.

bèlgica

alemanya

itàlia
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Spellian
Incorporem en la nostra oferta la 
proposta d’intercanvi lingüístic 
(anglès-castellà) Spellian, un 
innovador programa dissenyat 
especialment per als alumnes d’ESO i 
Batxillerat. Cada participant 
s’emparella amb un estudiant anglès 
de la seva mateixa edat de les 
prestigioses escoles St Paul’s Girls’ School, Latymer Upper School o 
King’s College School, a Londres, per tenir-hi una conversa setmanal  
a través de la plataforma d’aquest programa.

intercanvis de llarga  
durada a irlanda
Llancem per al curs 2021-22 una nova oferta d’experiència 
vital i d’aprenentatge internacional a Irlanda, d’un trimestre 
de durada, organitzada per l’escola. 

     Moate Community school. Una estada en família  
en una escola rural. 

Mobilitat  
d’estudiants d’Fp

Jesuit European 
Educational Project (JEEp)
El JEEP és un projecte internacional 
d’escoles jesuïtes europees que, a 
través de la simulació del treball del 
Parlament Europeu, promou la 
consciència europea dels nostres 
alumnes i els dona l’oportunitat de 
participar en debats formals 
utilitzant l’anglès com a llengua de 
comunicació. Al mateix temps, 
estan aprenent a posar en pràctica 
els processos d’un sistema 
democràtic.

L’edició del curs 2020-21 es va 
celebrar en format virtual.

alumnat 
escola integrada al món per educar en una ciutadania global

Diploma Dual 
El curs 2020-21 iniciem el  
Diploma Dual. Es tracta d’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 nord-americà), en 
modalitat online. Al Sant Ignasi aquesta proposta s’adreça a 
alumnes de 2n, 3r o 4t d’ESO.

acreditació Erasmus+
Sol·licitem l’acreditació Erasmus+ 
en l’àmbit de l’Educació escolar 
(de Primària a Batxillerat) i en 

l’àmbit de la Formació Professional per avançar de manera 
sostinguda en la internacionalització de la nostra institució 
educativa a través de les oportunitats que Erasmus+ 
ofereix.

participació

68 
alumnes

participació

57 
alumnes

participació

8 
alumnes  
de 1r batX

1 
ProFessor

aCadEMiCadiplOMa dual

+ iNFO

Erasmus acadèmic
•  JAMk University of applied  

sciences (Jyvaskyla -Finland)
 5   alumnes de cFGs d’InteGracIó socIal 
 2    alumnes de cFGs de màrquetInG I 

PublIcItat 

•  UCB (University College of  
Birmingham - UK)

 2    alumnes de  cFGs de màrquetInG 
I PublIcItat

• IULM - Milano (Italy)
 2     alumnes de cFGs de màrquetInG I 

PublIcItat

 2     alumnes de cFGs de realItzacIó de 
Projectes audIovIsuals I esPectacles

•  Janos University of applied 
sciences (Budapest - Hongria)

 3    alumnes de cFGs de realItzacIó de 
Projectes audIovIsuals I esPectacles

 2     alumnes de cFGs d’Il·lumInacIó, 
caPtacIó I tractament d’ImatGe

•  Escola Superior d’Hotelaria e 
turismo do Estoril  (Portugal)

 2    alumne de cFGs de dIreccIó de cuIna

Erasmus pràctiques
a empreses d’holanda 
2    alumnes de cFGs de 

màrquetInG I PublIcItat 

2     alumnes de cFGs 
d’Il·lumInacIó, caPtacIó I 
tractament d’ImatGe

participació

23 alumnes  
Grau suPerIor

https://www.santignasi.fje.edu/ca/noticies/actualitat/0000013936-comenca-el-diploma-dual
https://www.academica.school/%23diplomadual-video-link
https://www.academica.school/
https://spellian.com/
https://drive.google.com/file/d/1Pbb9HBxYmKVEpENxHSJn5YX0rPuJXGBK/view?usp=sharing
https://moatecs.com/


Gestió 
CoViD
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reprendre la 
presencialitat
El curs 2020-2021 vàrem reprendre la 
presencialitat a l’escola després del 
llarg confinament de l’últim trimestre 
del curs anterior. Des de l’escola, 
teníem clar que el principal objectiu  
de la represa era l’acollida a l’alumnat, 
que s’incorporava a la presencialitat 
després de la difícil experiència que 
ens va suposar l’inici de la pandèmia,  
el confinament i l’aprenentatge virtual. 
L’equip d’educadors i educadores 
vàrem preparar intensament l’inici de 
curs, posant especial atenció a 
l’acollida i la cura de les persones.  

La nova presencialitat ens demanava la 
incorporació de mesures sanitàries i un 
nou pla d’organització que afectava 
una gran part de la vida de l’escola. 
Vàrem haver d’aprendre a conviure 
amb mascaretes, termòmetres, 

distàncies, gel i noves mesures organitzatives 
que limitaven aspectes tan fonamentals de l’acte 
educatiu com la interacció entre els infants i 
joves. Es van instaurar els GEC (grups estables 
de convivència), es limitaren el nombre 
d’educadors/es que podia participar en un GEC, 
es va suprimir la interacció entre alumnat de 
diferents grups, es van suprimir les sortides 
escolars, etc. En definitiva, alumnat, famílies i 
educadors/es vàrem haver de fer un gran esforç 
d’adaptació al nou fet educatiu. La gestió de 
casos COVID, el confinament de grups i 
l’aprenentatge híbrid van entrar amb força al nou 
context escolar, però l’escola va estar oberta, 
vàrem poder retrobar-nos i l’alumnat va poder 
seguir aprenent i omplir de vida novament els 
passadissos de l’escola! 

escola 

Confinaments  
de grups

43% 

28  

GruPs

45%
29  

GruPs

11%
7 

GruPs

1%
1  

GruPs

dels grups  
no es van confinar

dels grups  
1 confinament

dels grups  
2 confinaments

dels grups  
3 confinaments

vídEO

https://drive.google.com/file/d/1tKz19exl-o4ZQ_-fmEQAuCwRoiMkMf9W/view?usp=sharing
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Tallers  
Vicki Bernadet

PIn3-6è PrI neI - 2n eso neI
Xerrades que tenen l’objectiu d’oferir 
estratègies per a la prevenció i 
sensibilització dels abusos sexuals a 
infants i adolescents.

participació

279 
alumnes

49 
FamílIes 

metodoloGIes

Formació en entorn  
segur als Equips  
de gestió
A Jesuïtes Educació, en coordinació amb EDUCSI  
hem desplegat un pla per a convertir les escoles en un 
entorn segur on no es produeixin abusos sexuals, de 
confiança o de poder. Per a l’execució del mateix vam 
nomenar a pere rosado agent d’Entorn Segur de 
l’Escola.  El pla contempla una fase de formació  
per a tots els treballadors de la Fundació.  
Els equips de gestió van assistir al mes  
de febrer a una formació  
presencial en Entorn Segur.  
La formació del personal  
docent i monitoratge  
està prevista al  
setembre de 2021.

MaNual dEl 
sistEMa d’ENtOrN 

sEgur

https://drive.google.com/file/d/1xIJbK1RG16Z4gT5HOB_tlY7oPhGB7wQN/view


02 activitat educativa curs 2020-2021

Jesuïtes Gràcia Jesuïtes Sant Ignasi

FormacIó entorn seGur 

Escoles, entorn segur

A Jesuïtes Educació, en coordinació 
amb EDUCSI hem desplegat un pla per 
a convertir les escoles en un entorn 
segur on no es produeixin abusos 
sexuals, de confiança o de poder. 
Aquestes formacions. El pla contempla 
diferents fases amb l’objectiu d’impactar 
totes els treballadors del centre. L’equip 
de gestió, ha estat el primer grup en 
rebre la formació.

participació

20 
alumnes

Cultura 
d’ENtOrNs 

sEgurs

alumnat 
alumnes capaços de conduir la seva vida  
perquè sigui íntegra i plena

Taller Cortines d’aire:  
un conte per prevenir
Com els darrers cursos, la Fundació  
Vicki Bernadet va dur a terme un taller  
dirigit als alumnes de 3r de primària  
per tractar la prevenció d’abusos i dotar-los  
d’eines que els ajudin a dir que no quan alguna  
cosa no els agrada. Es treballen els diferents  
tipus de secrets, la importància de demanar  
ajuda davant d’un problema i a quines  
persones recórrer. Aquest taller es  
fa a partir de l’explicació del conte  
Cortines d’aire i un col·loqui posterior.

Xerrada La prevenció de les  
relacions abusives
Aquesta sessió, conduïda per la Fundació  
Vicki Bernadet, i adreçada a les famílies, té  
com a objectiu proporcionar eines per a la prevenció i la 
detecció de l’abús i generar un espai de reflexió i diàleg.

 

participació

141 
alumnes

participació
FamílIes  

3r PIn i 6è neI

Les Cortines 
d’aire

https://jesuitas.es/ca/cultura-d-entorns-segurs
https://www.santignasi.fje.edu/ca/noticies/primaria-inicial/0000014179-les-cortines-daire-un-conte-prevenir


Escola 
activitat 
transversal

02 activitat educativa curs 2020-2021

Jesuïtes Casp Jesuïtes Gràcia

participació

1.459 
alumnes

pla d’aprenentatge 
online
l’aPrenentatGe I 
l’acomPanyament no s’atura

Iniciem el curs amb tres objectius 
clars i ben definits: vetllar per la 
salut a l’escola i garantir la 
continuïtat de l’aprenentatge i 
l’acompanyament emocional dels 
alumnes en cas de confinament 
preventiu. És per això, que vam 
posar en pràctica l’Aprenentatge 
online. Una manera diferent 
d’aprendre fruit de l’experiència 
del curs anterior i la reflexió  
dels docents.També es van 
incloure les accions de millora  
que van proposar els alumnes  
i les famílies. Un document 
viu i construït en comunitat.

pla 
d’ENsENyaMENt 

onLine

escoles + sostenIbles

Microacció pel clima
Des de la comissió d’Escoles + Sostenibles 
de Casp es va organitzar la 3a microacció 
pel clima. L’acció va consistir a fer entrega 
d’un potus a algun representant de tots els 
cursos de l’escola, des de P3 fins a 2n de 
batxillerat. Així, totes les aules de l’escola 
gaudeixen de la presència d’una planta 
que neteja les toxines de l’aire i, per tant, 
es respira un aire més pur.

potus  
repartits

76

participació
tota  

l’escola 

NOtíCia

https://www.casp.fje.edu/ca/noticies/general/0000014407-la-3a-microaccio-pel-clima-segueix-els-consells-de-la-nasa
https://www.youtube.com/watch?v=JBn3E6mzxCY&t=5s


02 activitat educativa curs 2020-2021

Jesuïtes Poble Sec Jesuïtes Poble Sec

escoles + sostenIbles

Cuidem l’Escola,  
Cuidem el Món
L’alumnat i l’equip d’educadors van confeccionar un 
decàleg accions a portar a terme a l’escola i a la nostra 
vida en general per tenir cura de tot el que ens envolta. 
Som SPC, construïm una escola amable, fem una bona 
convivència, mantenim el nostre entorn net, som escola 
verda, les 3 R, mengem sa mengem bé, escola oberta al 
barri, les famílies protagonistes i formem un gran equip 
humà són els punts del decàleg que s’han treballat durant 
tot el curs a totes les etapes de l’escola

???

Congrés Escolar  
d’invents Musicals
Dins del projecte Music Makers on l’alumnat  
es familiaritza amb les diferents famílies d’instruments i 
sons. L’alumnat va experimentar i utilitzant l’Scratch i les 
plaques Makey Makey van construir un piano humà!
El Makey Makey és un dispositiu plug and play que 
s’alimenta de l’energia de l’ordinador i converteix  
en teclat o ratolí qualsevol objecte o material que 
condueixi electricitat. El seu funcionament és  
semblant al d’un circuit elèctric senzill.

participació
tota  

l’escola 
participació

tota  
l’escola 

3



03 formació educadors curs 2020-2021

21.001
Hores 3.174 h 2.178 h 3.305 h 1.795 h 2.804 h 2.016 h 512 h

Competències 
professionals  
i personals

Compliment 
normatiu

identitat  
i missió

pedagogia

3.014
Hores

5.299
Hores

404
Hores

12.284
Hores

290
Hores

647
Hores

–
Hores

2.237
Hores

263
Hores

660
Hores

111
Hores

1.144
Hores

228
Hores

984
Hores

47
Hores

2.046
Hores

165
Hores

457
Hores

45
Hores

1.128
Hores

270
Hores

562
Hores

15
Hores

1.957
Hores

222
Hores

497
Hores

92
Hores

1.205
Hores

69
Hores

97
Hores

–
Hores

346
Hores

4.611 h

1.183
Hores

1.201
Hores

94
Hores

2.134
Hores

607 h

324
Hores

196
Hores

–
Hores

87
Hores

sErvEis  
CENtrals



04 participació en  
convocatòries externes
dades

curs 2020-2021

participació

276 
alumnes

reconeixements

BaTX.piN

NEi

TQE Educadors

Fp

19 PremIs

5 PremIs

3 PremIs

2 PremIs

1 PremI

treballs de recerca

2   1r PremIs 
Universitat  
de Barcelona

3   1r PremIs 
Universitat de Lleida

1   3r PremIs 
Universitat rovira  
i Virgili de Tarragona

1   mencIó 
Societat Catalana  
de Química

2   mencIons 
Universitat  
de Lleida

Concursos

2   PremIs 
olimpíada de Química

1   PremI 
Ciència Clip

1   PremI 
Gigas for Schools

1     PremI 
XiV premi raimon  
algueró 

1     PremI 
X(p)rimenta 

1     PremI 
protagonistes de demà

1     PremI 
XXi Concurs de Traducció 
Francès – Català 

1     PremI 
Jóvenes emprendedores

1     PremI 
Junior Achievement

2     PremIs 
Jocs Florals escolars  
del districte de Gràcia 

 1     PremI 
Concurs Lectura  
en Veu alta  
(4t PIn)

 2   PremIs 
Jocs Florals 
escolars del 
districte de Gràcia  
(2n PIn / 4t PIn)

 1   PremI 
proves Cangur  
(1r eso-neI)

 1     PremIs 
Jocs Florals 
escolars del 
districte de 
Gràcia  
(4t eso / 4t PIn)

 1     PremI 
TiC-pastoral 
Escola Cristiana 
Activa’t amb 
Jesús

 1     PremI 
Enderrock 
(educadora emK)

 1     PremI 
premi Dona-TiC 
Informàtica

 1     PremI 
IFEST Countdown 
màrqueting i Publicitat

 1     PremI 
Concurs 24 
d’innovació 
Barcelona 
màrqueting i Publicitat

 2    PremIs 
Concursos  1   PremI 

Flash Fiction 
Contest

11

39

premis 
Extraordinaris 
Batxillerat

Mencions  
a les pau



04 participació en  
convocatòries externes
dades

curs 2020-2021

participació

276 
alumnes

Participacions

ESo/TQE/BaTX
•  Premis de recerca Jove

•  Concurs de traducció 
– uPF

•  Premi de l’aigua -  
aQuaE Fundació

•  Premio Jóvenes 
Emprendedores 
– universidad de  
Nebrija

•  Proves Cangur

•  Beques Europa

•  13a Mostra de recerca  
Jove de Barcelona

•  IX Competició  
Catalana  
de Miniempreses 2021

•  Estades Programa  
arGÓ – uaB

•  Projecte d’aPS Bosc 
turull

•  Mostra de  
recerca Jove

•  Exposició: retrat  
d’un desconegut

•  Lliga debat  
Xarxa Vives

•  Mini empreses Junior 
Achievement

•  Jocs Florals escolars 
del districte  
de Gràcia

•   Concurs Emprendre  
amb Valors

•   Olimpíada de  
Química

•   Gigas for Schools

•   XIV Premi raimon  
algueró 

•   X(p)rimenta

•   Protagonistes  
de demà

9NEi
•  Flash Fiction  

Contest

•  Concurs  
Clipmetratges  
Mans unides

•  Proves Cangur

•  Spelling Bee

•  Fotografia 
Matemàtica

•  X(p)rimenta 2021

•  XI Premi de 
Comunicació 
Científica 
audiovisual

•  Cantània

piN
•  Concurs  

Lectura en  
Veu alta

•  Jocs Florals  
escolars del 
districte de 
Gràcia

71 Fp
cFGm Hostaleria

•  Premis Josep Lladonosa

•  Concurs de Vins i de 
Cocteleria de l’aEHt 
(associació Europea 
d’escoles d’Hostaleria i 
turisme)

cFGs màrqueting i 
Publicitat

•  IFEST Countdown 

•  Concurs 24 d’innovació  
Barcelona FP

•  12a edició Premis FP Emprèn

cFGs animacions 3d, jocs 
i entorns interactius

•  Mostra audiovisuals  
Josep Maixenchs  
(categoria de Videojocs)  

•  BGreen Ecological Film 
Festival

Família professional 
Informàtica

•  Premi dona-tIC

7

35
PartIcIPacIons

Concursos 
internacionals

5 
concursos

Concursos 
nacionals

30 
concursos

1
beca

4
beques

3 anys Bojos per la 
Ciència Fundació la 
pedrera

batXIllerat  
programa Bojos  
per la Ciència

beques




