Educació Infantil

Jesuïtes
Educació,
transformem
l’educació

P2

Jesuïtes Educació és la xarxa que integra les
escoles de la Companyia de Jesús a Catalunya.
El nostre model educatiu ofereix, en els vuit
centres, una educació fonamentada en la
pedagogia ignasiana, i s’inspira en els valors
evangèlics, que han caracteritzat la nostra tradició
educativa. El treball conjunt dels vuit centres de la
xarxa ens permet aprendre contínuament,
compartir experiències i construir un model
educatiu innovador, sòlid i rigorós.

Escaneja el codi QR
amb el teu mòbil
i descobreix més
informació de
l’Horitzó 2020

Carrasco i Formiguera, 32
08017 Barcelona
Tel. 93 602 30 00
info.santignasi@fje.edu

www.santignasi.fje.edu

Com arribar-hi:
FGC Sarrià S1, S2, S55, S5,
Autobús H4, 60, 66, 68, 75, V7, V3

Què
aprenem?

Projecte
educatiu
del
centre
Entendre el nou context global i els
reptes que planteja el segle XXI
és clau per adaptar l’educació
de les persones i dels futurs
professionals i preparar
els alumnes amb les
competències personals
i acadèmiques que
aquests nous temps
exigeixen.

Hàbits i rutines per afavorir
l’autonomia personal i la
planificació en el treball
A conèixer-nos a nosaltres
mateixos descobrint
les nostres emocions

A pensar i relacionar per
aportar el que hem après
a noves situacions

A relacionar-nos
amb els altres
afavorint la
cooperació

A comunicar-nos i expressar
el que sentim, aprenem,
coneixem i vivim
A descobrir
el que ens envolta i
respectar-ho

L’objectiu de l’educació jesuïta és formar persones integrals –competents, conscients, compassives
i compromeses– per a una societat diferent emmarcada en ple segle XXI. De manera transversal, en totes
les etapes educatives de l’escola, i des de la innovació pedagògica, el nostre projecte educatiu s’emmarca
en un context pluridimensional per aconseguir que els alumnes assoleixin un Projecte de vida que integri
els següents àmbits:

A resoldre els problemes
que ens presenta
el dia a dia

com ho
aprenem?

En un entorn acollidor i estimulant, que té cura de les
necessitats de cada infant. Compartim, juntament amb les famílies,
el creixement i la formació integral dels nostres alumnes amb un model
pedagògic que desenvolupa les diferents intel·ligències dels infants.
MAGIS
PERSONAL

EXCEL·LÈNCIA
ACADÈMICA

OBERTURA
AL MÓN

Persones excel·lents,
amb valuoses
experiències de vida i
amb identitat
ignasiana. Persones
crítiques amb capacitat
de donar respostes
creatives i contribuir a
crear un món millor.
Persones persistents,
amb criteri propi i
recursos, capaces
d’adaptar-se, d’integrar
la realitat complexa i
evolucionar en ella.

Potenciem en els nostres
alumnes la inquietud
intel·lectual per tal que
extreguin el millor de si
mateixos. Volem formar
persones curioses, motivades
per saber i descobrir, que
esdevinguin competents en
la vida i en la professió, i que
entenguin aquesta com una
vocació en què els valors
constitueixin els criteris
d’elecció. Persones autònomes,
amb habilitats comunicatives,
que sàpiguen treballar
col·laborativament i en xarxa.

Persones amb mentalitat
oberta, emprenedores,
sistèmiques i digitals,
amb oportunitats de
desenvolupament global.
Capaces d’afrontar el
repte de la diversitat i
d’esdevenir agents de
canvi en un món complex
i multicultural.

ESPORT
Element per a la
formació integral dels
alumnes,
que conforma els valors
de pertinença i esperit
d’equip, de cooperació,
de superació de reptes
personals; d’acceptació i
coneixement d’un mateix
i dels altres; de
compromís,
responsabilitat,
honestedat, sacrifici,
esforç i autodisciplina.

vincles i
compromís
social
Oferint espais
i formes de
vinculació que
s’estabilitzin en el
temps i afavorint la
participació de les
famílies.

Una formació integral on l’alumne
és el protagonista del seu propi aprenentatge.

Experimentació

A través del joc
(com a base
de l’aprenentatge)

i estimulació sensorial

Comunicació des de

L’alumne

protagonista

i centre de

l’aprenentatge

Reconeixent i posant
nom a les emocions,

treballant els valors

i coneixent a Jesús

Des de les

diferents
intel·ligències

diferents llenguatges
(matemàtic, lingüístic,
corporal, artístic)

Reflexionant sobre
el procés d’aprenentatge:

Metacognició

llengua
anglesa
Treballem l’anglès a
l’aula a partir de diferents
històries, mitjançant
jocs, dramatitzacions i
cançons, i amb el suport
d’imatges i materials
diversos. Des dels 2 anys
l’anglès és present d’una
manera habitual: mitjançant la creació d’espais
naturals es fomenta la
seva integració en la
vida diària.
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