
	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Escola Infantil i Sant 
Ignasi 

Coneixem a Ignasi jugant. 
Estem de festa! Conte de 
Sant Ignasi, manualitat i 
jocs d’exterior. MOPI 5 i 
PIN1 i 2 ens connectarem 
amb altres escoles de la 
xarxa com a gest comú. 

 

Un foc que encén 
altres focs 

Foc, foc joliu, visca la 
claror del foc... 
PIN 3 i 4 prepararem una 
“foguera” que ens farà 
pensar en els valors de Sant 
Ignasi, acompanyats de  
música. Ens connectarem 
amb altres escoles de la 
xarxa com a gest comú. 
 

A ritme de rap 
coneixem a Sant 
Ignasi! 

La NEI es convertirem en 
artistes: 
Un taller artístic i tutoria a la 
ignasiana ens acostaran a 
Ignasi i faran que el dia sigui 
ben divertit. Ens 
connectarem amb altres 
escoles de la xarxa com a 
gest comú. 
 

 

 

Reporters d’ ESO 1 a 
l’escola! 

Ràdio Kostka i els 
locutors - es us  
acompanyarem durant la 
jornada. 
 
 

Petjades ignasianes a 
ESO 1 i 2 
 
Juguem i coneixem. 
Un scape room i una 
gynkana  a Park Güell ens 
farà recordar a Sant Ignasi. 
Uns testimonis de les 
Fundacions sj Migra 
Studium i Arrels ens 
visitaran . 

 

Ruta Natura i camí 
ignasià 

Caminem i sentim com 
ressona dins. 
TQE 3 i 4 gaudirà de la 
Natura i d’unes dinàmiques 
grupals seguint les passes 
d’Ignasi. 

 

 

 

 

 

Projecte vital  

BTX- CAMPUS MAGIS en 
xarxa i Pausa ignasiana. 
Testimonis diversos de la 
Companyia de Jesús o laics 
vinculats ens compartiran 
els seus projectes vitals 
com a orientació  vocacional 
- laboral o acadèmica, amb 
una mirada de justícia 
social. 
Treball d’interioritat i 
autoconeixement al Parc 
del Guinardó. 
 
 

#SomEscolaHospitalà
ria 

Veure-Commoure-Actuar   
TQE, NEI I PIN34: Visita 
guiada per alumnes de BTX 
a l exposició “SOM 
MIGRANTS”. Escola infantil 
sensibilització a partir del 
conte “L’AMETLLER NO 
VA PODER FUGIR”. 
Animem a tota la 
Comunitat Educativa a 
actuar a favor de la 
solidaritat i la defensa dels 
drets de les persones més 
vulnerables. 
 

“Senyor, que us conegui 

perquè si us conec,  

us estimaré i  

si us estimo, us seguiré 

 


