
 

 

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. 

 

 

Tota l’escola 
Tots els cursos de matí 
(13 de març) 
Llegim el pregó tots i totes al 
pati blau 
MOPI llegeix el pregó al teatre  
 
Infantil - MOPI 
P3 i P4 
Matí activitats al voltant de Sant 
Ignasi amb ajuda de suport 
visual. Elaboració d’un element 
recordatori. Balls i jocs 
compartits. 
 

P5  
Fem La GRAN JUGADA a 
l’escola. 
Gest comú - compartim per 
videotrucada amb una altra 
escola de JE les activitats que 
fem. 
 
Primària – PIN 
Gest comú - compartim per 
videotrucada amb una altra 
escola de JE les activitats que 
fem. 
 
Cicle inicial 
A partir del conte de Sant 
Ignasi, fem jocs i elaborem un 
punt de llibre, titelles i un còmic 
o auca. 
 
Cicle mitjà 
Gimcana de Sant Ignasi per 

l’escola. 

Conclusió del dia. 

Primària - NEI 

Cinquè 
Còmic i Scape Room de Sant 
Ignasi. Jocs al pati creats per 
alumnes de 1r d’ESO. 

Sisè 
Sortida per treballar St. Ignasi 
com a pelegrí. 
 
Infantil - Primària 
De P3 a 6è de Primària 
(16 de març) 
Berenar conjunt al pati de 
l’escola amb coca i xocolata  
 
ESO - NEI 

1r ESO (14 de març) 
Presentar la vida de Sant 
Ignasi i treballar a partir d’un 
còmic i posterior preparació 
dels jocs per 5è. 

 

2n ESO (14 de març) 
Reflexió amb els "Verbs 
Ignasians" . Farem una 
gimcana virtual dels llocs de 
Barcelona per on Sant Ignasi 
va passar. 

 

ESO - TQE  

3r ESO (15 de març) 
Gimcana de Sant Ignasi per 
Barcelona. 

4t ESO (14 de març) 
Sortida a la cova de Manresa. 
 

Batxillerat 

1r BAT (6 i 7 de març) 
Caminada Montserrat. 

 

2n BAT (6 i 7 de març) 
Caminada Manresa - 
Montserrat. 

 

Cicles Formatius 
Matí i tarda 
Cada departament fa una 
proposta d’activitats: xerrades 
sobre el perfil professional del 
cicle, xerrades tècniques, 
concurs de robots, sortides, 
jornades esportives.... 

 

MENOF 

Activitats col·laboratives entre 

grans i petits. 

 

TOTS ELS EDUCADORS I 
EDUCADORES   
 

Café a la biblioteca 14 de març 
a les 14.30 hores 
 

Espai de pregària 16 de març a 
les 13.30 hores 
 


