BenvingutS a
Jesuïtes casp
sagrat cor de jesús

Assumim el repte d’assolir
una educació integral,
participativa i cristiana
en els nostres dies.

un estil
de ser i de fer

L’humanisme cristià
inclou necessàriament
l’humanisme social.

Jesuïtes Casp - Sagrat Cor de Jesús és un centre educatiu fundat a Barcelona
l’any 1881 per la Companyia de Jesús. Des dels seus orígens, el col·legi s’ha anat
transformant, adaptant i reinventant, mantenint-se fidel a un estil de ser i de fer.
Parlem d’un estil de ser i de fer que va més enllà de la transmissió de coneixements.
A Jesuïtes Casp treballem pel creixement integral de la persona, buscant un
desenvolupament harmònic de totes les seves dimensions. Volem que els nostres
alumnes esdevinguin persones conscients, compassives, compromeses, competents
i creatives, amb capacitat de treballar per una societat més justa.
Jesuïtes Casp és una escola que abasta des de l’Educació Infantil fins al Batxillerat, amb una
àmplia oferta d’activitats Paraescolars culturals, esportives i de lleure i un servei d’Espai
Migdia, plenament integrats en el projecte educatiu del centre. Com a valor diferencial, el
foment del voluntariat és una peça clau en totes les etapes i activitats de l’escola.
A Jesuïtes Casp també tenim l’Escola de Música Casp, adreçada a infants, joves i adults,
amb la finalitat de completar el desenvolupament integral dels nostres alumnes.
Aquest estil de ser i de fer es basa en l’acompanyament dels nostres
alumnes per part d’un equip d’educadors implicats i en constant procés
d’actualització professional.
Jesuïtes Casp, un estil de ser i de fer, al servei
de la millora i la innovació educativa.
Maite Andreu
Directora General
Jesuïtes Casp- Sagrat Cor de Jesús

Fundació
Jesuïtes Educació

Essencials
del
nou
projecte
educatiu

Des de la fidelitat creativa les arrels de
l’educació jesuïta, apostem per la formació
integral de persones competents, conscients,
compassives i compromeses perquè
esdevinguin protagonistes del seu futur.

L’alumne al centre
 lumnes protagonistes actius del seu aprenentatge
A
Autonomia personal
Potenciació dels talents individuals

EQUIPS DOCENTS

Aprendre dels altres i amb els altres


Referents
i guies de l’acompanyament
integral
Dissenyadors d’escenaris d’aprenentatges
Interpel·len i creen entusiasme pel coneixement
Personalització del procés d’aprenentatge

METODOLOGIA
 otenciació de la curiositat i la creativitat
P
L’aprenentatge entès com a integració de
coneixements interdisciplinaris per resoldre reptes
de situacions complexes i reals
Treball per projectes, resolució de problemes,
aprenentatge per recepció, experimentació i
investigació...
Treball individual, cooperatiu i col·laboratiu,
aprenentatge entre iguals, agrupacions flexibles...
Diversitat metodològica: intel·ligències
múltiples, el joc...

METAAPRENENTATGE

Acompanyament
personal que permet a
l’alumne seguir el seu procés
d’aprenentatge
Alumnes capaços de reflexionar sobre com
aprenen i com poden millorar

Avaluació
 valuació vinculada a l’adquisició
A
de competències
S’avaluen processos i resultats
Potenciació de l’autoavaluació global i
l’autoavaluació de l’alumne

ESPAIS
Facilitadors de l’aprenentatge,
la creativitat i les relacions
Recursos digitals facilitadors i integrats
en l’aprenentatge
Amplis, atractius, amb colors, flexibles,
polivalents...
Mobiliari adaptable a diferents formes
de treball

LES FAMÍLIES A L’ESCOLA
 oneixen i participen en el procés educatiu
C
Implicació i treball conjunt en àmbits i projectes
transversals de l’escola

EDUCACIÓ EN VALORS
 oment de l’autoconeixement, integrant
F
valors i emocions
Consciència i cura del món on vivim

...

Compromís social i voluntariat

PROJECTE VITAL I ESPIRITUALITAT

IDIOMES
 lumnes capaços de predisposar-se a
A
aprendre i a comunicar-se en diversos
idiomes per desenvolupar-se en l’entorn.

Acompanyament en la construcció d’una identitat pròpia
Enfortiment de la vivència espiritual perquè l’alumne pugui
aprofundir en la seva vida interior
Obertura a la transcendència
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de nadons a adults

Culturals, esportives, lleure i estiu

Centre concertat per la Generalitat de Catalunya en els ensenyaments d’Infantil, Primària i ESO.
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Itineraris
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Autoritzada pel Departament d’Ensenyament
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Arts / Humanitats
i Ciències Socials /
Ciències i Tecnologia

2
cursos

Ser i fer donant serveis
Projectes

Serveis

“A Casp em van ensenyar a
pensar, a treballar en equip i a valorar
l’esforç per voler ser millor dia rere dia.
Però, sobretot, em van formar com a
persona i m’han fet créixer en un entorn
privilegiat i ple de matisos,
al centre de Barcelona.”
Marc Vizcarro
Antic alumne, promoció 2002

AICLE/CLIL
Casp + Sostenible
Club de Lectura
Escola de Pares
fem salut
Mobilitat internacional
Pràcticum
Voluntariat

E spai acollida
Acompanyant els alumnes
en horari de matí i/o tarda.
E spai cafeteria
Obert als educadors, alumnes
i a les famílies, en horari de matí.
E spai migdia
Cuina pròpia gestionada per ROCA SL.
i lleure lliure amb monitoratge.
Infermeria
Atenció en horari escolar.
Orientació psicopedagògica
Integrada en l’acció educativa.
suport als recursos digitals
Des de P3 a Batxillerat.

Instal·lacions
Auditoris
Biblioteca
Capelles
Espais de trobada i estudi
Gimnàs
Laboratoris i tallers
Menjadors
Pistes esportives
Sales d’orquestra i combo

Associació pares i mares
alumnes
Associació antics alumnes

