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COLEGIOS JESUÏTES GRÀCIA PARA AULA

L
a comunitat educativa de Je-
suïtes Gràcia, és una comu-
nitat formada per alumnes,
docents i famílies que junts
lideren el procés de creixe-

ment de l’alumnat a través de la seva
cultura col·laborativa. Una cultura que
acompanya, forma, empodera i cons-
trueix aprenentatges durant tot el pro-
cés educatiu de l’alumnat a l’escola.
La singularitat de la nostra comu-

nitat educativa és saber treballar en
una cultura dialògica i participativa a
on, alumnat, docents i famílies, inte-
raccionen, participen i promouen el
diàleg d’escola. Conversa i diàleg esde-
venen instruments comunicatius dins
la nostra comunitat que afavoreixen
l’aprenentatge constructiu i compar-
tit. La conversa és mirada i escolta, és
presència i paraula.
Jesuïtes Gràcia esdevé una comuni-

tat flexible, oberta a la participació de-

mocràtica que treballa en xarxa amb un
objectiu comú, el projecte educatiu del
centre. Un projecte únic i singular amb
una cultura innovadora al servei de les
persones que treballa l’educació per a la
ciutadania global per tal de poder com-
prendre què passa al món i cultivar la
mirada crítica.
Una mirada integral, humanista i hu-

manitzadora cap a les persones que fa
diferent a la comunitat educativa de
Jesuïtes Gràcia, que tot i la seva plura-
litat i contrast d’idees sempre treballa
amb corresponsabilitat i amb la volun-
tat d’acompanyar a l’alumnat fomentant
una educació global vinculada amb la
realitat local.
El fet que Jesuïtes Gràcia sigui una

gran escola formada per tres escoles pe-
tites (Escola Infantil, Escola Primària i

Escola Secundària), fa que aquesta cul-
tura col·laborativa prengui una espe-
cial rellevància quan es du a terme dins
d’una comunitat educativa connectada
en tres petites comunitats facilitado-
res d’entorns de confiança i proximitat.
En les petites comunitats, s’estableixen
contextos d’aprenentatge personalit-
zats i enriquidors que donen resposta a
l’acció educativa de cada etapa escolar i
necessitats de l’alumnat.
L’escola, situada al pulmó verd del

barri de Gràcia, esdevé un centre de
referència socioeducatiu en l’entorn
del barri. Escola i barri, s’enriqueixen
mútuament a través dels projectes co-
munitaris socials i culturals que afavo-
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LA MIRADA INTEGRAL,
HUMANISTA I HUMANITZADORA

CAP A LES PERSONES

ÉS EL QUE QUE FA DIFERENT

A LA COMUNITAT EDUCATIVA

DE JESUÏTES GRÀCIA

3. Jesuïtes Gràcia

està situada a la

part alta del districte

de Gràcia, a tocar

del Park Güell

2. Tractar cada

infant de manera

individualitzada

és un dels trets de

l’escola

reixen la vinculació al barri i el sentiment
de pertinença al territori. Tanmateix,
comparteixen coneixement a través de
la participació activa d’activitats, actes i
celebracions.
Per tant, la nostra manera de ser i fer

escola és aprendre i créixer com una
comunitat educativa sòlida que treballa
amb i pels altres, generant confiança, im-
plicació i compromís.

1. L’escola fomenta

el diàleg i el treball

col·laboratiu
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