
 

 

Del 13  al  17 de març celebrem el Dia de Sant Ignasi, la festa que ens aplega al voltant del nostre patró, Ignasi de 
Loiola, i que un any més tots, alumnes, educadors i famílies, volem compartir. Enguany, a Barcelona el 17 és festiu 
de Lliure Disposició. A Lleida, no. 

 

Infantil - MOPI 
P3 i P4 (13, 14 i 15 de març) 
Al matí llegirem el pregó, 
explicarem la història de Sant 
Ignasi amb el Bagul Magis. 
També cantarem la cançó del 
nostre patró. 
Farem un taller de cuina i 
pintarem una estampeta de 
Sant Ignasi. A la tarda, jugarem 
i berenarem plegats. 
P5 (13, 14 i 15 de març) 
Començarem amb la lectura del 
pregó. Farem una videotrucada 
amb una altra escola de JE. 
Farem un taller de cuina i 
pintarem una estampeta de 
Sant Ignasi. També farem La 
Gran Jugada! A la tarda, 
jugarem i berenarem plegats. 
 
 
Primària – PIN  
(14 de març) 
A partir del conte de Sant 
Ignasi, farem un titella de dit, un 
penja portes, un llibret o un 
escut, segons el curs.  
Inici dia: Cançó “En tot servir i 
estimar”, presentació del pòster 
i lliurament polseres. 
Connectarem amb les altres 
escoles de PIN1 i 2 de JE. 
Farem xocolatada a l’aula. 
Cantarem el “Rock de Nacho”. 
A la tarda, farem la Gimcana de 
St. Ignasi i cantarem de nou “En 
tot servir i estimar”, com a 
tancament del dia. 
 

Primària - NEI 

Cinquè i Sisè (14 de març) 
Iniciarem el dia amb la lectura 
del pregó i el repartiment de 
polseres. A mig matí farem 
una xocolatada. 

5è: Scape Room: recuperem 
el llibre de sant Ignasi i 
cantarem la cançó el “Rock 
de Nacho”. 

6è: projecció de la pel·lícula 
"El secreto del samurai", 
sobre Sant Francesc Xavier. 

Kahoots sobre Sant Francesc 
Xavier. 

 
ESO - NEI 

1r ESO (16 de març) 
Sortida a Manresa: MATÍ 
caminada TARDA: Visita al 
Santuari de la Cova i Mosaics 
de Rupnik. 

2n ESO (16 de març) 
Pregó i repartiment de 
polseres. Caminada Tàrrega-
Verdú i gimcana sobre Sant 
Pere Claver. També visitarem 
el santuari. 

 

ESO - TQE  

3r ESO (16 de març) 
Pregó i repartiment de 
polseres. Gimcana de Sant 
Ignasi per Barcelona. 

 
 
 

4t ESO (16 de març) 
Recorregut per Collserola:  
Lectura del pregó i 
repartiment de polseres. 
Dinàmiques i jocs de temàtica 
ignasiana. 
 

Batxillerat 

1r BAT (16 de març) 
Recorregut per Collserola:  
Lectura del pregó i 
repartiment de polseres. 
Dinàmiques i jocs de temàtica 
ignasiana. 
 

2n BAT (14 i 16 de març) 
14 de març: lectura del pregó 
i repartiment de polseres. 

16 de març: xerrada de Josep 
Maria Rambla sj sobre "Què 
m'emporto de Sant Ignasi?" 

Taula rodona, amb Pau 
Cuadern, Marta Romay, Núria 
Ros, Gabriel Barba i Borja 
Bley: testimoniatge de 
persones compromeses amb 
sí mateixes i amb els altres.  

 

 


