
 

Del 13 a l’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. 

“Gent Esperançada” 
 
Ignatius 500. Quizziz. 
Cada classe participa en un Quizziz 
sobre Ignasi amb totes les escoles 
de l’Estat Espanyol (EDUCSI). 

 
 
MOPI  1 i 2 
Fem festa. Estem contents de 
celebrar el dia de Sant Ignasi. 
Cançons, tallers, jocs per començar 
a conèixer Sant Ignasi. Xocolatada 
per celebrar la festa.  

 
MOPI 3, 4 i 5 
A l’Àgora escoltem  el Pregó de la 
Festa.  
Bagul Magis de Sant Ignasi per 
apropar-nos a la seva vida.  
Fem  una manualitat en record de la 
jornada. Compartim jocs i una 
xocolatada. 
MOPI 5 fem una videotrobada amb 
una altra escola de la xarxa. 
 

PIN fent xarxa. 
Les escoles de la xarxa fan el Gest 
comú de connexió virtual amb una 
altra escola de la xarxa per 
compartir el seu dia i la figura de 
Sant Ignasi. 

 
Qui va ser Sant Ignasi? 
Tallers i jocs a la PIN. 
Els nens i nenes de la PIN realitzen 
una gimcana amb els nens i nenes 
de la NEI sobre la vida d’Ignasi. 
Descobreixen el cavaller, el pelegrí i 
el company de Jesús; així com els 
llocs importants on va ser. 
A la tarda, moments d'interioritat i 
berenar compartit.  
 

PIN Bagul Magis 
Sant Ignasi, el pelegrí 
Els alumnes de la PIN vivim un Bagul 
Magis que ens acosta a la vida de 
Sant Ignasi. 
 

5è i 6è NEI centren el dia en la 
figura de Sant Ignasi. 
Música, jocs i testimonis. 
Els alumnes de 5è i 6è NEI 
recordaran la vida de Sant Ignasi 
amb jocs i cançons, i decoraran les 
aules amb dibuixos i llegendes. 
A més, faran una gimcana conjunta 
amb els nens i nenes de la PIN, en la 
qual hauran de comportar-se com a 
persones grans, bones i 
responsables. 
I per celebrar-ho, a la tarda faran 
xocolatada i a 6è una obra de 
teatre! 
 

Coneixent llocs ignasians. 
1r i 2n ESO NEI. 
Després de fer l’inici del dia amb el 
pregó, els alumnes de 1r visitaran 
Montserrat, on Ignasi va fer la seva 
vetlla venint de Loiola i abans 
d’arribar a Manresa; i els alumnes 
de 2n aniran a Verdú, on va néixer 
Pere Claver. Tant els uns com els 
altres faran una passejada amb un 
dinar de germanor i faran una 
estona de reflexió als respectius 
monestirs. 
 

Discerniment i missió, pilars de 
l'espiritualitat ignasiana. 
Per als estudiants de  
batxillerat. 
Taller sobre el discerniment ignasià, 
l'art d'Ignasi per descobrir la pròpia  
vocació. 
 

 

 
Jocs i gimcana a TQE 
Els alumnes de TQE descobriran 
d’una forma lúdica alguns aspectes 
fonamentals de la vida i pensament 
d’Ignasi de Loiola.  
 

Un gest solidari 
Ajudar, una acció fonamental 
per a  Ignasi. 
Mobilitza’t.  Els estudiants 
d’integració Social d’Estudis  
Professionals organitzen una 
recollida a Estudis Professionals per 
a Càritas. 

 
Cercant sentit a la vida. 
Somnis i il·lusions? 
Els estudiants d’Estudis 
Professionals fan una pausa per 
compartir amb els altres projectes, 
somnis i il·lusions del seu projecte 
vital.  
 

Compartint el talent de les 
competències professionals. 
Els estudiants d’Estudis 
professionals mostren les seves 
competències en activitats 
intercicles: al matí, Campionat de 
futbol solidari i, a la tarda, 
Campionat de videojocs, Karaoke i 
concurs de ball. 
 
 


