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

curs 2020-21

Rendiment  
de l’Activitat  
del Centre



MOPI
P3 / P4 / P5

PIN / PRI
1r a 6è Primària

NeI / eSO
1r a 4t ESO

BATX.
1r i 2n Batx.

eMC
Escola Música Casp
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IniciacióSensibilització Elemental

1619 58 36
Mig

dades  
generals01

alumnes 1.641*

escola

848 
alumnes

1.787 
inscripcions

espai miGDia paraescolars

MENOF

NEI/ESO 

alumnes
267

PIN/PRI

alumnes
460

BATX.

alumnes
7 Esportives

640
inscripcions

Culturals

328
inscripcions

Estiu

819
inscripcions

MOPI

alumnes
114

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

curs 2020-2021

eDucaDors   239
51MOPI/PIN/PRI

P3 / P4 / P5 
1r a 6è Primària

71NeI / eSO / BATX. 
1r a 4t ESO / 1r i 2n Batx.

24

64

29

GeSTIÓ 
I SeRVeIS

MeNOF 
Model Educatiu No Formal

eMC 
Escola Música Casp

Altres

46

117 126

*no inclou alumnes EMC



02 activitat educativa

MOPI
P3 / P4 / P5

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

PIN / PRIMàRIA
1r a 6è Primària

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

NeI 
1n i 2n ESO-NEI

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

curs 2020-2021
De tots els projectes que fem a l’escola en destaquem alguns. No són necessàriament els que impliquen més alumnes o més hores de dedicació.  
L’objectiu és donar una visió àmplia de l’acció educativa a Jesuïtes Casp.

bagul Magis NOtícia NEi

https://www.casp.fje.edu/ca/noticies/0000014306-4t-de-la-pin-la-constancia-i-perseveranca-finalistes-del-certamen-de-lectura-en-veu-alta
https://drive.google.com/file/d/1PUg6Z-j3E4Q9XmOiCM9ZxrPmqF9xARzK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/134cE8BXGorug-JT74aYfwascX1K5DBHd/view?usp=sharing


02 activitat educativa

eSO
3r i 4t ESO

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

BATXIlleRAT
1r i 2n Batxillerat

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

curs 2020-2021

eMC
Escola de Música Casp

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

NOtícia

NOtícia

cONcErt

https://www.casp.fje.edu/ca/noticies/0000014036-4t-eso-propera-parada-proxima-b
https://www.casp.fje.edu/ca/noticies/0000014321-ja-tenim-equip-les-semifinals-de-gigas-schools
https://drive.google.com/file/d/1J9EHnMc0Bs9PQFFknc3eRe1eUQXa_-9K/view?usp=sharing


02 activitat educativa

MeNOF
ParaESCOlarS / ESPaI MIgdIa

MeNOF
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.

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

15 
alumnes 
5è i 6è ep

Participació

794 
alumnes

170 
monitors 

(140 VOluNTARIS)

Participació

135 
alumnes

40 
alumnes 4t eso

95 
alumnes 1r BatX. 

curs 2020-2021

PASTORAl I FORMACIÓ 
HuMANA I SOCIAl

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. 

NOtícia

Estiu

rEcEssOs itiNEraNts

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
https://drive.google.com/file/d/1ai-syOETb6jQlS0dEEjyqOojUO5UjMup/view?usp=sharing


02 activitat educativa curs 2020-2021

GeSTIÓ 
COvId

eSCOlA 

escola 

Confinaments  
de grups

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.

dIMeNSIÓ 
INTeRNACIONAl

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

Potus  
repartits

76

Participació
tota  

l’escola 

43% 

28  

Grups

45%
29  

Grups

11%
7 

Grups

1%
1  

Grups

NOtícia

acadEMica

dels grups  
no es van confinar

dels grups  
1 confinament

dels grups  
2 confinaments

dels grups  
3 confinaments

NOtícia

VídEO

https://drive.google.com/file/d/1tKz19exl-o4ZQ_-fmEQAuCwRoiMkMf9W/view?usp=sharing
https://www.casp.fje.edu/ca/noticies/0000013906-fetes-les-proves-dacces-al-programa-dual
https://www.academica.school/
https://www.casp.fje.edu/ca/noticies/general/0000014407-la-3a-microaccio-pel-clima-segueix-els-consells-de-la-nasa


03 formació educadors curs 2020-2021

MOPI
 P3 / P4 / P5

equIP 
GeSTIÓ

MeNOF

eSO 
BATX.
3r i 4t ESO  
1r i 2n Batx.

NeI 
1r i 2n ESO 1.519

Hores

     SES (Sistema  
Entorn Segur)

 HOReS

 2

   Liderar H+ 

 HOReS  

 20 

   Liderar H+ 

 HOReS 

 20

   Liderar H+ 

 HOReS   
 20 

    SES (Sistema  
Entorn Segur)

 HOReS

 2

    SES (Sistema  
Entorn Segur)

 HOReS

 2

    Setmana 
Ignasiana

 HOReS

 30

    Learning by refraction 
(Ignatian Pedagogy)

 HOReS

 24

    SES (Sistema  
Entorn Segur)

 HOReS

 2

    Nous Directius 

 HOReS

 5

    SES (Sistema Entorn 
Segur)

 HOReS

 4

    Programa Normatiu 
Compliance 

 HOReS

 2

    PI TQE -  
NEI PRI

 HOReS

 95

   Preparació  
materials

 HOReS

 20

    Revisors Projectes  
1r ESO NEI

 HOReS

 12

    Preparació Materials 
- Forum docents

 HOReS

 20

    Programa Normatiu 
Compliance 

 HOReS

 3

    Jornada 
3xR

 HOReS

 8

    Jornada 
3xR

 HOReS

 8

    Comunicació  
respectuosa 

 HOReS

 15

    Gestió del temps en entorn  
virtual i presencial

 HOReS

 15

    Gestión de crisis  
en entorno escolar

 HOReS

 15

    Excel per a l’equip 
de manteniment

 HOReS

 15

    Excel nivell 
avançat

 HOReS

 15
    Ús del català: redacció  

de cartes i correus electrònics
 HOReS

 15

    Prevenció de l’abús  
sexual infantil

 HOReS

 15

    Píndoles  
formatives SIIC

 HOReS

 2

    Cursos específics  
FECC

 HOReS

 3

    Curs d’expert en comunicació 
de centres escolars

 HOReS

 250

    Gestió emocional  
i de la incertesa

 HOReS

 15

    Els essencials  
del nostre projecte

 HOReS

 15

    Programa  
Compliance LOPD

 HOReS

 1,5

    Cursos específics  
FECC

 HOReS

 3

    Laudato 
si FECC

 HOReS

 15

    Google Suite Educatiu per 
a un aprenentatge híbrid

 HOReS

 15

    PI TQE - NEI PRI 

 HOReS

 70

    MALL MOPI/SEC 
formació inicial

 HOReS

 15

    Revisors Projectes  
1r ESO NEI

 HOReS

 12

    Preparació Materials 
- Forum docents

 HOReS

 20

    Programa Normatiu 
Compliance 

 HOReS

 3

    Jornada  
3xR

 HOReS

 8

    Cursos i 
específics FECC

 HOReS

 5

    Laudato  
si FECC

 HOReS

 15
    Congrés Català d’Educació 

Matemàtica C2EM
 HOReS

 15

    Visitar una església: àmbits, 
raons, evolució

 HOReS

 15

    L’avaluació formativa i qualitativa: una estratègia 
eficaç de millora de l’aprenentatge

 HOReS

 20

   Nous Educadors 

 HOReS

 18

   Nous Educadors 

 HOReS  

 18

   Nous Educadors 

 HOReS  
 18 

    TET Total English  
for teachers

 HOReS

 110

    Responsable 
SES

 HOReS

 7

    MALL MOPI/PIN 
aprofundiment

 HOReS

 4

    Preparació Materials 
- Forum docents

 HOReS

 20

    Programa Normatiu 
Compliance 

 HOReS

 3

   Jornada 
 3xR
 HOReS

 8

    Cursos específics 
FECC

 HOReS

 2

    El pati escolar: un canvi de mirada des 
de les necessitats dels infants i joves

 HOReS

 15

   Bàsic PRL 

 HOReS

  30

    MALL MOPI/SEC 
formació inicial

 HOReS

 15

    MALL MOPI/PIN 
aprofundiment

 HOReS

 4

    MALL MOPI/PIN 
facilitadors

 HOReS

 9

    Programa Normatiu 
Compliance 

 HOReS

 3

   Jornada  
 3xR
 HOReS

 8

    Google Suite Educatiu per a 
un aprenentatge híbrid 
 HOReS

 15187
Hores

PIN/PRI
1r a 6è Primària 816

Hores

1.357
Hores

740
Hores

43
Hores

36
inscripcions

124
inscripcions

80
inscripcions

144
inscripcions

3
inscripcions

81
inscripcions



04participació en  
convocatòries externes
dades

reconeixements

curs 2020-2021

1
premi

1
premi

2
premis

a Primària

a l’eSO

educadors

1 

1 

1 
premi 

1 
premi eDucaDora emc 

premi (4t pin) 
lectura en Veu Alta 

premi (1r eso-nei) 
Proves Cangur

TIC-Pastoral escola Cristiana  
Activa’t amb Jesús

enderrock

Participació

98 alumnes

Participació

289
Participació

200

7
premis
a Batxillerat 2

6

Premi  
extraordinari  
de Batxillerat

Mencions  
a les PAu

1 premi 
Ciència Clip

1 

1 premi 
Gigas for Schools
Participació

16 alumnes

1 premi 
X(p)rimenta 
Participació

20 alumnes

premi 
Protagonistes  
de demà
Participació

1 alumne

Participació

8 alumnes

Participació

7 alumnes

Participació

30 alumnes

Participació

23 alumnes

Participació

21 alumnes1 premi 
XIV Premi  
Raimon Algueró 
(Antics Alumnes)
Participació

21 treBalls De recerca     

38 alumnes

proves sobre 
competències bàsiques  
(6è primària i 4t d’eso) i 
resultats de Batxillerat  
i les pau

els resultats de les proves de competències 
externes de 6è d’ep i 4t d’eso, així com els 
resultats de Batxillerat i les proves d’accés a la 
universitat (pau), no es poden publicar per 
ordre de la Generalitat de catalunya. és per 
això que es compartiran a les trobades de 
curs amb les famílies.2 

premis 

Olimpíada 
de química

Proves Cangur

Aquí hi ha 
química

alumnes  
1r i 2n eso-nei

alumnes  
3r i 4t eso



05 econòmiques
dades

Què financen  
les famílies?

Suport a l’aprenentatge

Manteniment i millora  
de les instal·lacions de les escoles

•  Hores complementàries
•  Desdoblaments i personal educatiu de suport
•  Digitalització de l’educació
•  Formació dels educadors en el projecte educatiu propi 
•  DOP (Serveis psicopedagògics).

•   Mobiliari
•  Adequació d’espais
•  Infraestructures
•  Dotacions dels equips tecnològics

Dotacions del Departament  
d’Educació a les escoles concertades

Pagament delegat 
Personal docent
El Departament d’educació finança, a l’escola  
concertada, una plantilla equivalent al 80%  
del personal docent d’un centre públic.

despeses de funcionament
El finançament en concepte de  
funcionament i gestió cobreix només  
un 75% del cost real.

80%

20%

Aportació del 
Departament 
d’Educació

Aportació de l’Escola

Ingressos de les activitats docents

Famílies

departament 
d’Educació

total

46%

54%

100 %

MOPI
Educació  

Infantil

eSO
Educació Secundària 

Obligatòria

40%

60%

100 %

BATX
Batxillerat

100 %

0 %

100 %

PIN/PRI
Educació  
Primària

41%

59%

100 %

SUBMINISTRAMENTS PERSONAL 
D’ADMINISTRACIó

NETEJA 
I ALTRES

despeses de gestió i serveis
•   Subministraments (la part que no cobreix el concert)
•   Neteja (la part que no cobreix el concert)
•   Liquidacions de contractes i obligacions laborals derivades
•   El cost dels primers 15 dies de les substitucions dels docents
•   Obligacions legals (assegurances, inspeccions, prevenció de riscos laborals...)
•   Infermeria escolar

curs 2020-2021

Font: iNFOrME  
dEl síNdic dE grEugEs  

sObrE “EstiMació  
dEl cOst dE la plaça  

EscOlar a cataluNya”, 
juliOl 2020

47% 53%
Aportació  
Departament d’Educació

Aportació  
Escola

https://www.sindic.cat/site/unitFiles/7154/Informe%20estimacio%20cost%20pla�a_escolar_2020_cat_def.pdf


05 econòmiques
dades

568 

deSPeSeS

10.835  

  

estructurals

60   488  NEI 2n ESO

NEI 5è PrI

Coberta del 
gimnàs de Casp

tIC

 INGReSSOS*

11.779  

TOTAl INVeRSIONS

1.051  

ORdINàRIeS    188  eXTRAORdINàRIeS    862 

eN ReNTING*             29 

*  % D’inGressos provinents  
De la FunDació carDener 2,1  %

 ReSulTAT OPeRATIu

945  
AMORTITzACIONS,  
I AlTReS

377  
resultat net  
De l’eXercici

compte  
de resultats auditats (mil €)

Inversions  (mil €)

equipaments Docents

53  
337  

37  

29  
tic

12  
eFiciència 
enerGètica

8  

(personal /  
serveis externs / 
Despeses generals)

(amortitzacions / subvenció de 
capital / Despeses financeres i 
extraordinàries)

curs 2020-2021

Ajuts a l’escolaritat (mil €) 
53 €
ajuts a  
l’escolaritat

39
alumnes

una comissió específica vetlla pels criteris d’ajut  
a les famílies amb dificultats econòmiques.

moBiliari

55  

* no suma al total d’inversions



RA
C Casp, 25 

08010 Barcelona 
 93 318 37 04

 info.casp@fje.edu

www.casp.fje.edu

  

dades  
de la Xarxa 
 14.500 

alumnes
6 
etapes

8 
escoles

2.000 
educadors

Educació  
Infantil

Educació  
Primària

 
eSO

Cicles  
Formatius
PRESENCIALS  
I VIRTUALS

Llar  
d’Infants

Batxillerat

Volem rebre  
les vostres impressions,  
preguntes i comentaris. 

Envieu-nos un missatge a:  
rac.casp@fje.edu




