què és
el menof?

El MENOF, en el marc del MEJE, és el model educatiu
no formal que, més enllà de l’horari lectiu i la formació
reglada, ajuda i acompanya a les persones en la
construcció del seu projecte vital.
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Servei lúdic i educatiu que s’ofereix
tots els dies lectius, en horari de matí i tarda,
als alumnes d’Infantil i Primària.

Servei nutricional, lúdic –basat en el lleure lliure–
i educatiu de qualitat, on l’alumne pren més protagonisme
i on l’equip implicat treballa i col·labora en la seva
formació integral.

> Treball en l’adquisició d’hàbits alimentaris.
> Cuina pròpia (ROCA, des de fa 49 anys).
> Sensibilitat amb els menús especials d’al·lèrgies, intoleràncies...
> Activitats lúdiques basades en el tu tries!

PARAESCOLARS

Activitats programades des de la nostra escola
o des de la xarxa Jesuïtes Educació, que es
realitzen fora de l’horari lectiu amb caràcter
voluntari i, d’acord al nostre ideari, tenen com
a finalitat contribuir a la formació integral
dels alumnes.

   Model Educatiu No Formal

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.
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Activitats de lleure i estiu
Pròpies de Casp i de Jesuïtes Educació.

Escaneja el codi QR
amb el teu mòbil
i descobreix més
informació de
l’Horitzó 2020
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Activitats culturals
Idiomes, artístiques i tecnològiques.
>   Activitats esportives
Escolars i federades.

Educatiu
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De 12.45 h a 15.00 h
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Espai acollida
De 08.00 a 09.00 h
De 17.00 a 18.30 h

MENOF
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espais de joc, racons, projectes...
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Està basat en el gaudir fent i en les experiències
sistematitzades i integrades en el procés educatiu
per tal d’assolir la transformació personal i social
en una comunitat oberta a l’entorn.

Jesuïtes
Educació,
transformem
l’educació

MENOF
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Activitats esportives
Tardes i cap de setmana

Migdies i tardes

Activitats de lleure i estiu
Caps de setmana, Setmana Santa i juliol

Casp, 25
08010 Barcelona
Tel. 93 318 37 04
Fax 93 317 04 26
info.casp@fje.edu

www.casp.fje.edu

Com arribar-hi:
Metro: Línies 1, 2, 3, 4/ FGC: L6 i L7, S1, S2, S5, S55 (Catalunya)
odalies: R1, R3, R4 i R7 (Catalunya)
Autobusos urbans: 7, 14, H16, V17, 19, 22, 24, 39, 40, 41, 42, 45, 47, 50,
54, 55, 58, 59, 62, 66, 67, 68, 91 / Autobusos interurbans: B20, B24 i B25
Carril bici: Gran Via Corts Catalanes

Un estil
de ser i de fer
Activitats per treballar
i gaudir, oportunitats per créixer
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* Amb la col·laboració de l’Institut Goethe, British Council, l’Institut Francès i BindungKids. Títols oficials.

Alemany*

Anglès*
Coral
Escacs
Francès*
Informàtica
Robòtica

Un valor afegit

Teatre
Xinès*

àmbit esportiu

* Equips inscrits al CEEB o Federats

Bàsquet*

> Fidelitat i compromís
> Potenciació del voluntariat
> Formació contínua
dels educadors

> Informes quadrimestrals
> Un projecte integral
> Un model Jesuïtes Educació
compartit: units i diversos!

«Les paraescolars són activitats
que es realitzen fora de l’horari
lectiu, amb caràcter voluntari,
i que d’acord al nostre ideari
tenen com a finalitat
contribuir a la
formació integral
dels alumnes.»
14a trobada de la comissió
interprovincial de paraescolars

Futbol Sala*

Paraescolars en xifres

Hoquei Patins*
Iniciació a l’esport
Joc i Moviment
Gimnàstica Artística*
Gimnàstica General
Gimnàstica Rítmica*
Natació

àmbit lleure i estiu
Esplai
GPAC-Muntanya
Colònies
Campaments
Escola d’estiu
Campus de setembre
Campaments d’Anglès JE*
Estades a Irlanda JE*
Estades a Anglaterra JE*
Recuperació i Repàs JE*
Campus de Bàsquet JE*
Campus de Futbol JE*
Campus de Rítmica JE*

* Amb la participació d’alumnes de la xarxa d’escoles Jesuïtes Educació

... més de

2.000

... més de

inscripcions
anuals

educadors

(monitors/entrenadors/professors)

250

...

un projecte de valors
      ...

una forma de fer

