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Triar escola al s. XXI

A finals del mes de febrer i principis de març, les escoles d’Infantil,
Primària, Secundària i Cicles Formatius obren les seves portes a
mares, pares, educadors i alumnes. Ha arribat l’hora de decidir
quin tipus d’educació volem per als més petits, en quin sistema
educatiu encaixarà el nostre fill adolescent o quina és l’oferta de
Cicles Formatius.
Per a moltes famílies, l’elecció del centre educatiu no resulta fàcil, sobretot quan es tracta de la primera escolarització o quan
finalitza l’etapa d’educació obligatòria i s’ha d’escollir entre el Batxillerat o els Cicles Formatius. La pregunta que ens hem de fer,
més enllà de la tria entre centre públic, concertat o privat, no és si
l’escola que volem per als nostres fills ocupa un lloc privilegiat a
les estadístiques. L’elecció l’hem de basar en la proposta del sistema educatiu que fa el centre: la prioritat és saber si el nostre fill
o filla s’adaptarà a aquell projecte educatiu, si concorda amb el
seu caràcter i la seva forma d’actuar, si el projecte de l’escola lliga
amb els valors i l’educació que reben a casa… No hem d’escollir
en funció del que volem que arribi a ser el nostre fill, sinó que hem
de tenir una visió integral de la persona en la qual volem que es
converteixi.

A Catalunya, la comunitat educativa ha pres consciència de la necessitat d’avançar cap a nous models d’ensenyament. Actualment,
l’objectiu és que nens i joves puguin disfrutar a l’escola de noves
experiències d’aprenentatge que els permetin desenvolupar totes
les seves capacitats i que puguin formar-se com a ciutadans lliures, responsables i tolerants davant de la diversitat social. Aquest
canvi de plantejament s’està portant a terme en un gran nombre
d’escoles i centres educatius catalans. Alguns han entrat a formar
part del projecte Escola Nova 21; altres estan desenvolupant nous
i innovadors sistemes educatius que responguin a les necessitats
dels alumnes del segle XXI.
Els professionals de l’educació treballen perquè nens i adults contribueixin a determinar què volen aprendre i com ho volen aprendre. El gran objectiu dels nous projectes educatius és ajudar els
alumnes a poder desenvolupar les seves capacitats per viure com
a ciutadans actius i compromesos en una societat cada dia més
complexa.
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Escola Joan Pelegrí de Barcelona

Una escola innovadora
i pionera en educació
L’Escola Joan Pelegrí, situada al barri d’Hostafrancs de Barcelona, és un centre
concertat que imparteix Educació Infantil i Primària, ESO, Batxillerat i Cicles formatius.
La seva activitat educativa es remunta al 1904. En tot aquest temps ha destacat
la voluntat de la direcció d’oferir una formació integral a l’alumnat amb una oferta
educativa àmplia i actualitzada, que es complementa amb una acollida matinal i
activitats extraescolars que porten a terme els monitors (molts d’ells exalumnes),
l’escola de música, la pràctica d’esports com el bàsquet o la natació sincronitzada i
un grup de reconstrucció històrica.
La proximitat amb les famílies és un
dels seus punts forts, ja que el màxim
desenvolupament de les capacitats de
l’alumnat s’aconsegueix mitjançant
un treball coordinat entre família i escola. L’acompanyament de l’alumnat
comença amb les tutores de P3, que
compten amb una persona de reforç
tot el dia, el contacte diari a l’arribada
i sortida dels nens i nenes, tutories
de grups reduïts a ESO i un minuciós seguiment a Batxillerat i Cicles
formatius.

Portes obertes
L’Escola Joan Pelegrí està situada
a Hostafrancs, un barri de Barcelona amb molt bona comunicació i
pròxima a Plaça d’Espanya i Estació
de Sants. Per conèixer el seu projecte educatiu poden assistir a les
jornades de portes obertes que es
portaran a terme el 4 de març (Infantil-Primària-ESO) i el 22 d’abril (Batxillerat-Cicles Formatius).

socials i l’educació basada en valors són alguns exemples, però també la introducció d’entorns virtuals
d’aprenentatge. Aprenentatge a partir
de l’experimentació en ciències i tecnologia, la manipulació en matemàtiques, l’aprenentatge contextual de
l’anglès, el desplegament d’habilitats
artístiques a través de la música, el
teatre o la dansa i el desplegament
de diferents metodologies per treballar en expressió oral i escrita. Actualment participa en diversos projectes
d’innovació educativa.

L’escola ha sigut pionera en la introducció de diverses innovacions
educatives, tant pel que fa a la metodologia com també en l’ús de tecnologies. El treball de les competències

Les instal·lacions inclouen zones
d’esbarjo per als més petits, patis i
camps d’esport, menjador amb cuina
pròpia, aules específiques (psicomotricitat, dibuix, música, informàtica,
laboratoris i tallers), piscina i poliesportiu, biblioteca…
L’organització de l’espai i el temps
dins de l’escola facilita que l’alumnat porti a terme el seu aprenentatge tant individualment com en equip.
Es treballa amb petits grups i desdoblaments, però també amb tot el grup
classe. Aquestes alternances permeten una visió dels alumnes des de totes les seves dimensions (afectiva,
cognitiva, relacional, social, física…)
i els ajuda a obtenir un aprenentatge
més profund i significatiu. Els resultats ens avalen: proves d’avaluació externa, PAU o inserció laboral.
www.joanpelegri.cat

Andrés Rosás, director d’Agora International School de Barcelona a Sant Esteve Sesrovires

“Ajudem els nostres alumnes a
descobrir les seves metes en la vida i
els acostem a la realitat professional”
El col·legi Agora International School de Barcelona inclou Batxillerat Internacional i
Programa Pre-Universitari amb pràctiques professionals. El seu director, Andrés Rosás, explica
que l’objectiu principal del col·legi és formar els alumnes i ajudar-los a construir el seu futur.
-Agora International School de
Barcelona inclou una educació
integral per aconseguir professionals
competents i al mateix temps
persones felices. ¿Quines novetats
han introduït per aconseguir-ho?
Ens hem convertit en col·legi BI (Batxillerat Internacional) i hem posat en
marxa programes com el Pre-Universitari, en el qual els nostres joves realitzen un coaching que els ajudarà a
descobrir les seves metes en la vida, i
un Work Experience que els acosta a la
realitat professional.
A més hem inclòs un Programa de
Participació Social i Lideratge i el Programa d’Educació Emocional, per desenvolupar la intel·ligència emocional i
promoure l’autocontrol que els permetrà afrontar els reptes de la vida.
En aquesta preparació per al futur
entren en joc el domini de l’anglès, les

noves tecnologies i les experiències a
l’estranger.
-¿Quines activitats complementàries
inclouen en aquesta preparació

musical és bàsica, millora el desenvolupament cognitiu, la memòria i
l’atenció. I les 14 modalitats esportives a les quals poden optar els nostres alumnes permeten el seu
desenvolupament físic
i intel·lectual i els
formen en valors
Jornada
com el treball
de Portes
en equip, resObertes
ponsabilitat
i respecte.
el 10 de març
També hi
de 15.30 a 17.00 h
incloem
escacs, roc/ Puig de Mira, 15-21
bòtica i
àbac, que
Sant Esteve Sesrovires
global?
formen part
(Barcelona)
Tenim un Conde la innovaveni amb el Conció educativa,
servatori del Liceu de
imprescindible
Barcelona. L’educació
al nostre programa.

Esdeveniments
internacionals
Al Centre Educatiu Àgora creen
unes experiències úniques
d’aprenentatge, una part imprescindible del currículum del grup
NACE Schools al qual pertany Agora
IS Barcelona. A través d’olimpíades
científiques, esportives, simulacions
de les Nacions Unides, jornades musicals i artístiques, els alumnes milloren les seves habilitats mentre es
relacionen amb estudiants d’altres
països. Els centres NACE donen resposta a les exigències i les necessitats que planteja la formació dels
nens i els joves d’avui.

www.agoraisbarcelona.edu.es
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Fundació Pere Tarrés

“Les professions socials
són fonamentals
per dignificar la vida
de les persones”
La Fundació Pere Tarrés se centra en l’ideal
de transformació social, de compromís amb
les persones i col·lectius més desafavorits i
d’un treball desenvolupat des de la responsabilitat, el rigor, el respecte i l’honestedat. Uns
valors propis de l’humanisme cristià. Així ens
ho explica la Dra. Gisela Riberas, Directora Acadèmica de Grau i Directora del Grau
d’Educació Social de la Fundació Pere Tarrés.
-¿Com traslladen aquests valors als estudis universitaris?
Aquests principis bàsics es concreten en la necessitat de formar
professionals que siguin persones clau per a la cohesió social, la
integració i el desenvolupament
personal i col·lectiu en situacions de vulnerabilitat. Aquest
tipus de feina integra la vocació
de servei amb el coneixement i
el rigor. I això exigeix una professionalitat ref lexiva, amb un
nivell alt de capacitació tècnica i investigadora, i de treball
col·laboratiu en xarxa.
- La Fundació és pionera a impartir Educació Social i Treball Social…
Estem convençuts que aquestes professions poden contribuir notablement a transformar
la societat i afavorir que les persones puguin viure dignament
des de l’exercici dels seus drets
fonamentals. A la Fundació Pere
Tarrés oferim aquests estudis
des de la seva creació, cosa que
ens dona una llarga trajectòria
i experiència docent i investigadora. Actualment, comptem amb 25 anys d’experiència
en Educació Social i 85 en Treball Social, amb més de 15.000
estudiants formats al nostre
centre. La particularitat en la
forma d’implantar els estudis
és que ens dediquem exclusivament a aquestes dues titulacions, de manera que el grau
d’especialització que hem arribat a tenir és alt.
- La societat actual necessita
professionals de l’atenció
social.
El món actual, tant a nivell global com a nivell local, està patint
un augment notable de situacions de desigualtat i de vulneració dels drets bàsics de les
persones. Són fonamentals les
professions socials perquè contribueixen, no únicament a solucionar de forma provisional
situacions d’urgència, sinó que
posen les bases perquè les persones individuals i els territoris
de convivència (el barri, el districte…) puguin superar aques-

tes situacions i portar a una
vida digna des de l’autonomia i
el control de les seves vides. En
funció de la urgència, la gravetat o el moment concret, la
presència del professional serà
més o menys intensa. I si aquesta autonomia no és del tot possible, es tractarà d’estar al seu
costat creant condicions favorables per millorar la seva qualitat de vida.
-¿Quins valors ha de tenir la
persona que opta per cursar
aquests estudis?
En aquestes professions, els
valors i les virtuts tenen una
posició central perquè es treballa amb persones vulnerables. El desenvolupament de
la intel·ligència emocional i
l’empatia per entendre el patiment de l’altre, el respecte, l’acompanyament des de la
confiança en les possibilitats
de progrés de la persona atesa, la capacitat de cuidar sense
paternalismes, la sensibilitat,
l’autocontrol, la contenció emocional i el rigor en els processos
tècnics, són fonamentals.
-¿Quin percentatge d’alumnes
troben feina al finalitzar els
estudis?
Segons AQU (Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), les persones
graduades a la nostra facultat
es troben en els nivells més alts
d’inserció laboral. La taxa d’ocupació actual és del 86%, un 83%
en el Grau de Treball Social i
un 88% en el Grau d’Educació
Social.
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Gregori Ponce, director del Col·legi Sant Josep Carmelites Missioneres Gràcia

“Els nostres alumnes són el centre de l’aprenentatge”
El Col·legi Sant Josep Carmelites Missioneres Gràcia és una escola molt familiar i pròxima que acompanya els seus
alumnes, dels 0 als 16 anys, d’una manera individualitzada en el seu creixement intel·lectual i com a persones.
FOTOGRAFIES: TONI SANTISO

Amb el lema “Cada persona, ¡una
il·lusió!”, el Col·legi Sant Josep s’adapta
a la diversitat dels seus 350 alumnes
per aconseguir desenvolupar les seves capacitats individuals i potenciar la
seva autoestima. “Ens caracteritza tenir només una línia per curs i que els
nostres alumnes siguin sempre el centre de l’aprenentatge”, explica Grego-

ri Ponce. A partir dels 16 anys, el centre
proposa als seus alumnes la continuïtat
cap al Batxillerat o els cicles formatius
gràcies a convenis amb tres centres
d’ensenyament postobligatori.
Escola plurilingüe
Des de la guarderia del centre, els

alumnes s’inicien en l’anglès gràcies
al treball d’especialistes i, a partir de
segon de primària, poden presentarse a les proves oficials de Cambridge. “Des de P3 les colònies i el casal
d’estiu estan destinats a la immersió a l’anglès, mentre que els alumnes de secundària realitzen estades
a Anglaterra cada dos anys”, comenta.

Així mateix, a partir de cinquè de primària s’incorpora com a segon idioma l’alemany.
Innovació i hàbits saludables
El Col·legi Sant Josep ha iniciat, juntament amb la fundació Trilema, un
procés de formació en innovació, a

més d’haver incorporat experiències
de treball cooperatiu i de donar una
gran importància a disciplines com
ara la música, el teatre o l’expressió
corporal. “També som una escola sostenible i fomentem els hàbits
saludables”.
www.santjosepgracia.org

Rosalía Tejo, religiosa trinitària i titular del Col·legi Santíssima Trinitat de Badalona, i Montserrat Queralt, la seva directora pedagògica

“La societat canviarà en la mesura que canviïn
els nens que ara estan a les aules”
L’escola concertada
Col·legi Santíssima
Trinitat de Badalona ja
fa més de 62 anys que
obre les seves portes als
nens del barri d’Artigas.
Amb uns 350 alumnes i
una sola línia que va des
de P3 a 4t d’ESO té com
a objectiu una ferma
aposta: la formació
d’individus amb capacitat
per ser lliures.
-¿A què es refereixen exactament
quan parlen de crear persones
lliures?
Ens referim a educar als nens amb
uns criteris que els permetin discernir què és vàlid per a ells i què no depenent de la situació, i de donar-los les
eines necessàries per fer valer aquesta
decisió. Per aconseguir aquest objectiu han de tenir, per descomptat, una
formació forta, però també uns valors
que es consolidin en la solidaritat, en
el fet de compartir, en la corresponsa-

El Col·legi de la Santíssima Trinitat
compta amb el Projecte Acció Tutorial, per poder treballar conjuntament amb els pares, actors d’un
protagonisme crucial per al centre
en l’educació dels nens, l’evolució
personalitzada de cada alumne i del
seu procés personal.

bilitat i en el compromís. La societat
només canviarà a mesura que canviïn
els nens que ara estan a les aules.
-¿D’on neix aquesta ferma aposta en
l’alliberament?
Del carisma de la nostra orde Trinitària, que és la base catòlica del nostre centre. Nosaltres aquests valors els
trobem a l’evangeli, cosa que no vol dir
que siguin exclusius de la nostra fe. El
nostre concepte de Déu, de Déu Trinitat, és inclusiu, convida a la unitat des
de la diversitat i pluralitat humanes.
No parlem d’un fet religiós excloent,
encara que donem prioritat als con-

tinguts del cristianisme, de la religió
catòlica. Tenim alumnes que pertanyen a famílies que no són religioses,
altres que sí que ho són i altres que no
professen la nostra fe, per exemple la
musulmana.
-En 62 anys d’història han canviat
molt els temps…
I benvinguts siguin els canvis. Acollim les coses bones del que arriba
sense perdre les bones que ja teníem
perquè l’important segueix sent el
mateix. Abans venien nens de tot
arreu d’Espanya i ara venen nens de
tot arreu d’Europa, Amèrica... Edu-

car-nos amb persones que provenen
d’altres països és una experiència molt
enriquidora, perquè per diferents que
siguem tots som persones. Quan veus
en una classe de P3 aquells nens dels
quals abans parlàvem jugar, barallarse, perdonar-se, aprendre… junts és
que estem guanyant aquesta aposta.
Perquè això es tradueix al carrer i en
la convivència en general.
-¿Renovar-se o…?
Renovar-se sempre. Ens hem de moure i innovar, l’altra opció no existeix.
Si veiem que una classe està estàtica
comencem a pensar a com dinamit-

zar-la. Totes les aules tenen incorporat l’espai multimèdia amb projector,
pantalles i ordinadors connectats a
Internet. Tenim dues aules d’informàtica i a partir d’ESO apostem pels
llibres digitals i el portàtil com a principal eina de treball. En l’optativa d’informàtica es programen APP’s per al
mòbil i encara que el seu ús està prohibit al centre, per a certes coses concretes tirem dels Smartphone com un
aliat. I al pati tenim tallers de com jugar al parxís o a altres jocs tradicionals perquè no es vegin eclipsats per
la supremacia de la pilota. El que
deia, acollir les coses bones que arriben sense deixar anar la mà de les que
ja tenim.
www.trinitaries.net
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Col·legi Sagrada Família de Santa Perpètua de Mogoda

Odissea 2020:
preparats per al futur
“Odissea 2020” és el pla estratègic del Col·legi Sagrada Família de Santa
Perpètua de Mogoda per als pròxims cinc anys, amb l’objectiu que els alumnes
aconsegueixin les competències i habilitats necessàries per respondre amb èxit
a les noves demandes del segle XXI. El pla consta de tres eixos bàsics: escola
multilingüe, renovació pedagògica i cultiu de la interioritat.
El centre disposa d’un pla per avançar
cap a una escola oberta que capaciti
els alumnes amb les habilitats necessàries per integrar-se en el segle XXI,
entenent-les en el sentit més ampli:
competències comunicatives, matemàtiques, artístiques, musicals,
científiques, socials; però també la
destresa d’aprendre d’una manera
autònoma i responsable, amb capacitat per treballar satisfactòriament en
grup i amb un bon domini de tot tipus d’eines digitals. A més a més, la
direcció del centre desitja que els seus
alumnes siguin funcionalment trilingües i que adquireixin coneixements
suficients d’una quarta llengua, i
tot plegat mitjançant un correcte
equilibri emocional, que ha d’estar
fonamentat en un coneixement adequat d’un mateix i també dels altres, que els permeti obrir portes a la
transcendència.

Renovació pedagògica
El Col.legi Sagrada Família aposta pel
treball mitjançant projectes, un mètode
que afavoreix que els alumnes pensin,
investiguin i aprenguin dels seus errors
i dels seus encerts. L’alumne es converteix en el protagonista en la construcció
del coneixement, perquè se li desvela el
desig de saber coses noves i de formular
preguntes, així com de reflexionar sobre el seu propi procés d’aprenentatge.
En un projecte s’elaboren hipòtesis,
es prenen decisions sobre la distribució de les tasques, es posen en comú
els resultats individuals i s’elaboren
col·lectivament les conclusions.
L’escola també ha iniciat una renovació metodològica d’ensenyament de les
matemàtiques amb l’aplicació del projecte “EntusiasMAT” a Infantil i Primària. Aquest programa innovador
es basa en les intel·ligències múltiples
i permet treballar les matemàtiques de

manera contextualitzada i adaptada a
la realitat dels alumnes, utilitzant múltiples metodologies i recursos perquè
els alumnes es motivin.
Escola multilingüe
Com a escola multilingüe, reforcen
l’aprenentatge d’idiomes estrangers
amb diverses assignatures impartides
en anglès. A més a més, des del curs
2015-2016 ofereixen el francès com a segona llengua estrangera a partir de 6è
de primària.
Participen en diversos programes internacionals i nacionals d’intercanvi
promoguts per la Unió Europea, com
Etwinning o Erasmus Plus (KA-2).
Molts alumnes de Primària i ESO ja
han pogut examinar-se de les certificacions oficials de Cambridge ESOL. Per
augmentar el nombre d’alumnes amb titulació, l’acadèmia Kith ofereix classes
extraescolars d’anglès.

Més de 100
anys fent
camí junts
L’agost del 2015 es van complir 100
anys des que les germanes de la congregació van arribar a Santa Perpètua
de Mogoda per iniciar amb il·lusió i generositat una gran tasca, transmetent
al mateix temps els valors cristians i el
carisma de la Mare Isabel, fundadora de l’ordre.
Després de 100 anys continuen la trajectòria iniciada en aquell llunyà 1915
per educar en la fe i per a la vida.

Dimensió interior
i convivència
Un dels eixos principals del pla estratègic “Odissea 2020” és la interioritat. A
més a més de les capacitats cognitives
dels alumnes, es cultiven les emocionals
i les espirituals, ensenyant-los les destreses necessàries perquè es converteixin
en éssers plens i profunds, capaços de

connectar amb el seu jo interior i de ser
més feliços.
Treballant competències com per
exemple l’atenció, la respiració, la relaxació o la postura, els alumnes es
mostren més distesos, aprenen a practicar el silenci conscient i l’escolta empàtica, són més creatius i tolerants
davant la frustració. A més, el centre
ha desenvolupat un projecte de mediació escolar amb molt bons resultats, en
un ambient de companyerisme i de respecte que s’ha erigit en una de les senyes
d’identitat del centre.
Una gran xarxa
El Col·legi Sagrada Família forma part
de la Congregació de les Germanes de
la Caritat del Sagrat Cor de Jesús, amb
una nodrida xarxa de col·legis a Espanya, Portugal, Puerto Rico, Xile, Veneçuela, el Perú i Angola.
www.safasp.net

La innovació a l’Escola Cervetó: carta adreçada a tu, alumne
Inspirats en tu, partint de qui som, d’una cultura pròpia de centre, estem transformant el
nostre Projecte Educatiu.
Et posem en valor perquè ets el més important. Et reconeixem per allò que ets i no
només per allò que pots arribar a ser.
Sabem que és molt gran el teu desig de
conèixer-te a tu mateix i els altres, d’aprendre, d’entendre i de millorar el món. Una de
les claus per aconseguir-ho és la teva motivació que, alhora, és un dels nostres reptes.
Volem escoltar-te amb molta atenció
perquè la teva pròpia experiència d’aprenentatge és un dels motors de la nostra
transformació.
No copiarem el model de ningú, no ens
deixarem portar per modes, no farem canvis superficials, ni frustrarem cap expectativa.
La qualitat i el rigor formen part de la nostra
essència.

Et presentarem els nostres projectes, dissenyats, valorats i millorats pels equips de
mestres i professors. Són fruit d’una reflexió
metodològica profunda. Ens fem constantment les grans preguntes com a docents.
L’anàlisi reflexiu de la pròpia pràctica primer
individual i després grupal és la nostra eina
de transformació. Construïm i desconstruïm
el que sabíem i el que sabem per donar resposta als reptes que ens planteges.
Quatre objectius guien la nostra acció educativa: que siguis plenament conscient de què
i com estàs aprenent; que esdevinguis una
persona crítica i creativa; que puguis donar
resposta a reptes de diferent complexitat;
que pensis de forma autònoma i lliure per tal
de comprendre i interactuar amb el món que
t’envolta.
És un moment apassionant
i el volem viure amb tu.
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Benvingut/benvinguda a l’Escola Cervetó!

ESCOLA CERVETÓ
Escola privada concertada

C/ Isabel de Villena 39-46. Granollers (Barcelona)
Entrevistes individualitzades
Tel. 93 879 16 52 – 93 870 03 97
www.cerveto.com
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Keith Morino, director del Conservatori Professional de Dansa de l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona

“Formem professionals de la
dansa sense renunciar a l’ESO”
L’elecció d’una carrera professional en dansa, una
disciplina molt exigent, ha estat renyida moltes vegades
amb la formació acadèmica. Combinar els dos camins és
una cosa difícil. A l’Escola d’Educació Secundària Artística
i Conservatori Professional de Dansa (EESA/CPD) de
l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona no es
concep una opció sense l’altra.
-¿Quin és l’objectiu de l’EESA/CPD
de l’Institut del Teatre?
L’objectiu, a grans trets, és preparar
ballarins i ballarines professionals
que es puguin incorporar al món
professional de la dansa si així ho
desitja l’estudiant, però que no per
això hagi de renunciar a una formació acadèmica de nivell. Fins al
moment, si algú estudiava dansa i
ESO, ho feia en la majoria dels casos en unes condicions precàries per
l’alta càrrega d’hores. La combinació d’aquests dos àmbits resultava
molt complicada i no sempre exitosa. A partir de l’any que ve esperem poder oferir també Batxillerat,
cosa que completaria els estudis de
dansa en els nivells d’ensenyament
obligatori i post-obligatori. El pro-

L’estudiant aspirant a obtenir una
plaça a l’EESA/CPD ha de superar
una prova d’accés específica per a
la via en dansa que vulgui escollir.
La formació acadèmica de l’ESO és
pública, per tant gratuïta. L’estudiant
només haurà d’abonar la taxa corresponent a la CPD, que ronda els mil
euros anuals.

escollit en les seves proves d’accés,
que pot ser dansa clàssica, dansa
contemporània o dansa espanyola.
L’avantatge és que les hores del programa acadèmic obligatori corresponents a música i a educació física
estan convalidades per les assignatures de dansa, per tant, en lloc de
realitzar 30 hores setmanals d’ESO
en fan 20.

jecte ja està aprovat, només
ens falta tenir el nombre
d’estudiants suficient
per poder-lo dur a
terme.

“Tots
els nostres
alumnes, en els
exàmens de nivell
que es fan a 4t d’ESO
a tot Catalunya, han
estat durant els últims
quatre anys per
sobre de la
mitjana”

-Quan un
pensa en
Conservatori
Professional
de Dansa no
sol pensar en
adolescents,
sinó en adults…
La dansa és una formació artística però
també física equiparable
a la formació d’un esportista
d’elit. S’ha d’agafar el cos en procés
de formació per transmetre-li una

Accés

infor mació
f isiològica,
per preparar-lo per al
context professional, i el
moment idoni
és a partir dels 11
anys. La formació artística i tècnica del nostre centre és molt elevada i
reconeguda a nivell internacional,
però tot el cos docent pensem que és

FOTOGRAFIA: TONI SANTISO

bàsic que vagi de la mà amb una formació acadèmica sòlida. Els artistes
han de ser persones amb valors, responsables i crítics.
-¿Com es realitza aquesta
integració entre el món acadèmic i
l’artístic?
Durant el matí es fan 4 hores d’ESO
i a la tarda de 3,5 a 4 hores més depenent del curs de Conservatori en
què s’estigui corresponents a la disciplina de dansa que l’estudiant hagi

-¿Com s’organitza el contingut de la
formació acadèmica del centre?
Els estudiants que cursen l’ESO a
l’EESA tenen opció de poder escollir la via en batxillerat que ells vulguin. Tots els nostres alumnes, en els
exàmens de nivell que es fan a 4t a
tot Catalunya, han estat durant els
últims quatre anys per sobre de la
mitjana. Per un altre costat, la nostra naturalesa ens empeny a les noves tendències acadèmiques, com
el treball per projectes i a la recerca
d’objectius transversals creant ponts
entre les assignatures.
www.institutdelteatre.cat
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J. Rafael Bujalance, director del centre Institució Educativa Gran Capità de Sant Joan Despí

“El nostre objectiu és aconseguir persones
capaces de crear el seu propi futur”
Acabats de complir els 50 anys i dirigida pels quatre germans Bujalance Morales,
fills dels fundadors del centre, l’escola concertada I.E. Gran Capità de Sant Joan Despí
(Barcelona) aposta, ara més que mai, per la construcció personal de l’alumne
a partir d’un treball tan personalitzat com sigui possible.
-¿En què es basa el treball personalitzat amb els seus alumnes?
A conèixer-los a tots en profunditat
i ajudar-los a aprofitar el seu potencial personal perquè desenvolupin al
màxim les capacitats que, intrínsecament, tenen.
En bona part, la realització personal
s’assoleix quan un està satisfet amb el
que és, amb el que aconsegueix donar
de si mateix, amb el que fa i com ho fa ,
amb com aconsegueix afrontar els reptes que se li presenten a la vida .
La nostra feina aquí és ajudar el nostre alumne/a a construir el camí cap al
seu èxit personal.
-¿Com es materialitza en el dia a dia?
Afavorint el seu creixement com a
persones autònomes amb una actitud crítica i constructiva. Fomentant l’aprenentatge actiu i significatiu,
l’educació en valors, treballant des
d’una perspectiva d’escola inclusiva on
s’atengui de forma eficaç la diversitat

personal. Tot plegat emmarcat des d’un
sòlid treball de tutoria.
-¿Quin valor tenen els idiomes i les
noves tecnologies a Gran Capità?
Un gran valor. Una escola ha d’aprofitar
totes les coses bones que ens ofereixen
les noves tecnologies. És el món en què
els toca viure als nostres alumnes i hem
de preparar-los.
Per això, al nostre centre totes les
aules compten amb una gran diversitat de mitjans tecnològics i es treballa
utilitzant aules virtuals, plataformes
d’aprenentatge i materials digitals. Des
de fa uns quants anys també hem incorporat la robòtica i la programació al
nostre projecte curricular.
Metodològicament, fomentem el treball cooperatiu i per projectes, donem
especial atenció al respecte del medi
ambient i, perquè la competència lingüística en llengües estrangeres és un
altre dels objectius prioritaris del centre, treballem l’anglès des del parvula-

ri i l’utilitzem com a llengua vehicular
en assignatures no lingüístiques des de
l’Educació Primària.
És per això que participem en projectes específics d’aprenentatge i innovació com el Sharing to Learn i el Grup
d’Experimentació per al Pluringüisme
(G.E.P) promoguts pel Departament
d’Ensenyament o el Be an entrepreneur
en col·laboració amb la Fundació Escola d’Emprenedors, així com en altres
programes com el de Xarxes d’Escoles Sostenibles de Sant Joan Despí o en una àmplia gamma de programes patrocinats
pel nostre Ajuntament o en col·laboració
amb altres entitats.
-Com és d’important la participació
dels pares en l’escola?
És indispensable. La implicació dels pares en el procés educatiu dels seus fills
és fonamental.
El seguiment personalitzat és
un procés que exigeix una estreta
col·laboració amb les famílies. Treba-

Pilar Clarasó Marfá, religiosa i titular de Sagrat Cor de Sarrià

“Els nostres alumnes estan capacitats
per transformar la societat”
A més de ser un puntal en el teixit social de Sarrià, on es va fundar
el 1846, l’escola Sagrat Cor de Sarrià es troba en un intens projecte de
renovació pedagògica. El centre, que compta amb prop de 1.900 nois
i noies i 150 docents, ofereix ensenyament concertat en totes
les etapes: Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius;
així com l’escola d’educació especial NADÍS.
-¿En què consisteix el projecte
d’innovació pedagògica que estan
aplicant?
La revolució digital ens està permetent poder ensenyar d’una manera
diferent, igual de rigorosa i d’exigent
com fins ara, però des d’un punt de
vista més creatiu i més actiu per a
l’alumne, cosa que li permet desenvolupar les seves múltiples intel·ligències
impulsant diferents projectes que
els nostres alumnes fan compatibles
amb una altra formació que és més
tradicional.
-¿A què es refereix quan parla de
projectes?
Estem impulsant projectes transversals
a tota l’escola, tant en idiomes, robòtica,
emprenedoria, creativitat, com en prevenció del fracàs escolar, educació per
a la sostenibilitat, noves tecnologies,
música, oratòria i teatre, comprensió
lectora, esport, inclusió, acció social i
voluntariat.

-¿Com es plasma aquest projecte en el
dia a dia dels alumnes?
Respecte als idiomes, l’educació és trilingüe (català, castellà i anglès), amb
assignatures impartides en aquestes
llengües. Estem bolcats en les noves
tecnologies, incorporant la utilització
d’iPads a les aules. Sagrat Cor de Sarrià
està becat per la Fundació Ricardo Fisas per implantar a l’escola el mètode

Amb el premi Sant Joan Despí 2016
que reconeix la seva tasca educativa i els seus 350 estudiants, en bona
mesura fills d’exalumnes, l’I.E. Gran
Capità ofereix un projecte educatiu
que passa per una sòlida capacitació acadèmica, pel treball en els valors personals i socials, així com per
una estreta col·laboració amb les
famílies.

llem junts perquè tots els nostres alumnes continuïn amb èxit els seus estudis
al finalitzar la Secundària. Perquè si-

guin persones responsables, reflexives
i intel·lectualment inquietes, amb ganes de seguir aprenent i desenvolupar
les seves competències i capacitats.
Com a resultat d’això, des de
fa temps tenim un índex mínim
d’abandonament escolar i estem orgullosos de poder comptar amb un extens
nombre d’exalumnes que s’han incorporat amb èxit en una àmplia gamma
d’àmbits professionals.
www.grancapita.com

i la Fundació Adana i amb el suport pedagògic imprescindible de la Fundació
Trilema.

NADÍS, escola
d’educació especial

-¿Què és Trilema?
Trilema és una fundació que està liderada per Carmen Pellicer i que ens
introdueix en la didàctica, coach i avaluació actual, basada a aconseguir competències a partir de la nova pedagogia:
treball per projectes, ensenyament cooperatiu, etc.

Fundada l ’any 1978, NADÍS és
una escola privada concertada
per a alumnes amb unes necessitats educatives especials. Des del
2010 forma part de Sagrat Cor de
Sarrià. L’escola acull nens i joves
d’entre 3 i 21 anys que tenen trastorns neurològics, sensorials, psíquics i físics que interfereixen en
el seu desenvolupament i aprenentatge. El projecte pedagògic planteja aconseguir el màxim
benestar de l’alumne, ajudant-lo
en el seu desenvolupament, amb
l’objectiu d’obtenir més qualitat de
vida i creixement personal i social.
Parteixen del currículum escolar,
adaptant-lo a les necessitats individuals dels alumnes. NADÍS compta amb una llarga trajectòria en
l’àmbit de la comunicació alternativa i augmentativa, igual que en
projectes d’escolaritat compartida.
Els alumnes de NADÍS realitzen activitats conjuntes amb els alumnes
del col·legi Sagrat Cor Sarrià, en un
projecte inclusiu.

-¿Quina participació tenen els professors i les famílies?
El claustre està en un procés de formació contínua. Estem aprenent a
aprendre per ensenyar a aprendre als
nostres alumnes. Aquesta és una de les
idees centrals de Trilema. Respecte a les famílies, participen
de la renovació pedagògica i ens donen la seva
Jornada
conf iança, ja que
de Portes
veuen que es manObertes
té l’excel·lència
educativa i els re11 de febrer, de 10 a 14h
sultats en proves
(Sessió informativa a les 10.30h)
de competències,
on
superem amb
Inscripcions a
escreix la mitjawww.sagratcorsarria.com
na, o la selectivio trucant al 93 203 02 00
(ext. 210)
Glifing per a
tat en els alumnes de
la prevenció del
Batxillerat.
fracàs escolar a través de la comprensió
-¿Com definiria els seus
lectora i aquest any ens iniciem
alumnes una vegada han finalitzat
en la Discalculia, que recolza l’èxit en els estudis al seu centre?
les matemàtiques. A més a més, tenim Els nostres nois i noies estan molt
la sort de comptar amb el suport del De- ben preparats. Han adquirit les compartament de Psicologia i Psiquiatria petències per viure i treballar en un
de Vall d’Hebron, de Sant Joan de Déu escenari tan complex com serà el del

segle XXI. Són alumnes educats, acadèmicament competents i amb alta
intel·ligència executiva, i sobretot èticament compromesos amb l’Evangeli i els problemes actuals.
T. 93 203 02 00
sagratcorsarria@sagratcorsarria.com
www.sagratcorsarria.com
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SEK-Catalunya:
Educació internacional de referència
SEK-Catalunya és un dels 9 col·legis que forma part de SEK International Schools. Amb la inauguració
de l’escola infantil aquest curs escolar, l’oferta educativa del centre contempla totes les etapes, des dels
4 mesos fins a 18 anys, en les quals es combinen tres idiomes: anglès, castellà i català.
SEK-Catalunya forma part de la Comunitat Internacional de Col·legis del
Món IB®, que imparteix els programes
del Batxillerat Internacional des dels
3 fins als 18 anys i l’integra juntament
amb el currículum nacional. Aquest
centre es defineix per oferir una educació personalitzada que té en compte les característiques individuals de
cada alumne i per ampliar la formació més enllà del pla estrictament
acadèmic. El procés d’ensenyament i
aprenentatge abraça també el desenvolupament de talents i habilitats a través
d’experiències vivencials amb
les quals l’alumne aprèn
fent i treballant en
“Donem
equip, sempre sota
la tutela d’un prouna gran
fessor que actua
importància a
com a faciliaconseguir que, des de
tador i no pas
ben petits, els nostres
com a mer
transmissor
Maker Space
alumnes siguin amos
equipat amb
de la informadels seus espais i que
les últimes tecció. L’objectiu
sentin que tenen veu
és preparar els
nolog ies, u n
a l’escola”
bosc privat, esalumnes perquè
arribin a ser perpais d’esbarjo…
sones competents,
Els alumnes viuen i
disfruten intensament
creatives, emprenedores, autònomes i resolutives, al
aquests espais, igual que pasmateix temps que es formen en la ges- sa amb les aules. Són classes àmplies
tió de les relacions humanes i de les i f lexibles, amb diversitat de racons
emocions.
d’aprenentatge i amb professors que
treballen seguint estratègies de team
Nova manera d’entendre
teaching, amb les quals aconsegueixen
extreure tot el potencial del grup. Són
els espais
entorns d’aprenentatge pensats per
Una de les grans fortaleses del Col·legi oferir a l’alumne experiències que
Internacional SEK Catalunya són les l’involucren i que l’ajuden a aprenseves instal·lacions, ja que compta dre, créixer i divertir-se.
amb 100.000 m2 a disposició dels seus
alumnes: complets equipaments esEl currículum internacional,
portius que inclouen piscina coberta
un valor afegit
climatitzada, escola de música, planta de ciències amb dos laboratoris, SEK-Catalunya és pioner a la comunitat autònoma a l’hora d’impartir
els tres programes de l’Organització
del Batxillerat Internacional. En Infantil, Primària i Secundària, aquest
currículum s’ofereix integrat amb
el nacional. A Batxillerat, els alumnes poden escollir entre el Batxillerat tradicional o el Programa del
Diploma, que els posiciona de manera immillorable si el seu
L’11
desig és accedir a
de març
universitats intindrà lloc la
ternacionals.
L’alumne semjornada
pre pren aquesde portes
ta decisió amb
obertes
l’assessorament
de l’school counselor
i del claustre, tenint
en compte els seus objectius de futur i el seu perfil.

Stage a la NASA
El Col·legi Internacional SEK Catalunya ha fet possible que un grup
de deu alumnes de Batxillerat realitzi una estada de cinc dies al NASA-Johnson Space Center Houston
(Texas), als Estats Units. D’aquesta
manera, s’ha convertit en el primer
centre educatiu d’Espanya a realitzar
un stage de grup a les instal·lacions
de la NASA. La visita va permetre al
col·legi sumar-se a una experiència
que a Europa només han realitzat
altres centres educatius del Regne
Unit, França i Itàlia.

http://www.sekcatalunya.es

Entrevista amb Roberto Prata, director de SEK-Catalunya

“Invertir en l’educació
primerenca és clau”
-Des d’aquest curs ja compta amb
Escola Infantil.
Sí, el projecte ha tingut una molt bona
acollida i suposa un pas més que ens
serveix per donar a l’Educació Infantil
la importància que realment mereix.
Molts pares creuen que la inversió en
educació ha de fer-se quan els seus
fills ja són grans, però el nostre consell
és que inverteixin en l’educació primerenca perquè és clau per aconseguir els millors resultats. Fer aquesta
inversió com més aviat millor permet als seus fills créixer amb una
bona base que en el futur els permetrà desenvolupar tot el seu potencial,
talents, habilitats i coneixements. Un
bon exemple el tenim en els idiomes.
En la nostra escola infantil un 80% del
temps s’utilitza l’anglès com a idioma principal, raó per la qual els nens
i nenes l’aprenen de forma natural i
l’utilitzen per comunicar-se tal com
també fan amb el castellà o el català. Aquest model trilingüe continua
en la resta d’etapes, però és molt important que els alumnes el rebin des
de molt petits.
-¿Com treballen per potenciar
l’ambient familiar a l’escola?
Sempre diem que som una gran família i és cert. Els pares estan involucrats
en molts projectes i ens aporten unes
idees de gran valor. Molts dels projectes que tenim actualment no serien

possibles sense el suport i el treball
que les famílies fan desinteressadament i el nostre desig és seguir treballant per amplificar el sentiment de
comunitat.
-El respecte pel medi ambient, la
música i l’esport també formen part
de la seva educació. ¿En quin sentit?
Tenim el privilegi de tenir el bosc
a l’escola, així que des de petits els
nostres alumnes realitzen activitats a l’aire lliure i, a partir d’ESO i
Batxillerat, tenen l’oportunitat de
prendre part en el prestigiós Duke
of Edinburgh’s International Award

(DofE), un complet programa de
desenvolupament personal enfocat
al desenvolupament i entrenament
d’habilitats com ara el lideratge i el
treball en equip a partir d’activitats a
l’aire lliure. Pel que fa a la nostra escola de música, és filial del Conservatori
del Liceu. Tenim més de 300 alumnes que toquen algun instrument i 4
cors, que ens permeten crear comunitat entre alumnes, pares, professors,
exalumnes… També donem una gran
importància a l’esport, sempre basat
en valors, i comptem amb equips de
natació, futbol, patinatge artístic i
hoquei.

