
Pregó d'inici de la Setmana
Ignasiana - Dilluns 13 de març

Tota la comunitat educativa
compartirem el moment del
pregó a l'Aula Natura per donar
el tret de sortida a la Setmana
Ignasiana.

També ens unirà el gest de la
polsera símbol d'aquest dia. 

MOPI (Infantil)
P3, P4 i P5

A través de diferents activitats
coneixerem la figura i la vida de
Sant Ignasi: ombres xineses,
teatre, titelles, treballs manuals,
contes... 

També gaudirem plegats de La
Gran Jugada, amb música, ball,
jocs i molta xerinola!

Dilluns dia 13 de març donem el tret de sortida a la Setmana Ignasiana, la festa que ens
aplega al voltant del nostre patró, Ignasi de Loiola, i que un any més tota la comunitat
educativa volem celebrar i compartir. 

PIN (Primària Inicial)
De 1r a 4t

Les escoles de la xarxa de
Jesuïtes Educació ens unirem en
el Gest Comú, una trobada
online de la PIN i MOPI 5.

Durant la setmana, també es
faran caminades a l'ermita de
Sant Josep i a Raimat, activitats
lúdiques per conèixer la vida de
Sant Ignasi, la xerrada del
Chore, un jesuïta mexicà que ens
ha vingut a conèixer... 

NEI (Nova Etapa Intermèdia)
De 5è a 2n ESO

A través de propostes com
Kahoots, gimcanes o la creació
de banderoles treballarem la
persona i la vida de Sant Ignasi.

També tindrem xerrades amb el
Chore i el Pare Toni i farem
caminades com a l'ermita de
Granyena, a la de Raimat i la
sortida a Verdú, terra de Sant
Pere Claver. 

TQE (Tercer i Quart ESO)
3r i 4t ESO

Compartirem un moment de
tertúlia tranquil i distès amb els
Jesuïtes del nostre entorn en el
marc d'Esmorzar amb Jesuïtes.

Durant la setmana, també
tindrem jornades d'interioritat i
accions de voluntariat en
entitats de Lleida. 

BAT (Batxillerat)
1r i 2n 

L'Alexis Bueno sj, conciliari de
l'escola, compartirà en una
xerrada amb els i les alumnes la
seva experiència de set mesos
de pelegrinatge cap a Terra
Santa. 

També participaran de taules
rodones amb Jesuïtes. 

LA FESTA DE SANT IGNASI
EL DIA DE TOTHOM


