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INTRODUCCIÓ
L’educació és un dels grans reptes en el nostre món globalitzat. Una educació que arribi a tots
i que consideri la persona en totes les seves dimensions. La Fundació Escola Teresiana amb la
formulació del Projecte Educatiu Institucional vol oferir a les nostres Comunitats Educatives un
marc de referència, des de la nostra tradició educativa i identitat teresiana, que respongui a les
crides que percebem de l’Església i de la societat en el segle XXI.
El Papa Francesc, a la Trobada amb educadors del 10 de maig del 2014, expressava: a l’escola
no aprenem només coneixements, continguts, sinó que aprenem també hàbits i valors. S’educa per conèixer moltes coses, és a dir, molts continguts importants, per tenir certs hàbits
i també per assumir els valors. I això és molt important. Us desitjo a tots vosaltres, pares,
mestres, persones que treballeu a l’escola i estudiants, un preciós camí a l’escola, un camí que
faci créixer els tres llenguatges que una persona madura ha de saber parlar: el llenguatge de
la ment, el llenguatge del cor i el llenguatge de les mans. Però amb harmonia, és a dir, pensar
allò que tu sents i allò que tu fas; sentir bé allò que tu penses i allò que tu fas; i fer bé allò que
tu penses i allò que tu sents. Els tres llenguatges, harmoniosos i junts.
Sant Enric d’Ossó, en els Apunts de Pedagogia ens ofereix una altra clau interessant per recordar i fer vida en aquest moment: quan sigui possible, podem sentir i dir tots la mateixa cosa;
mantenint la unitat en l’educació i en totes les altres coses. Que hi hagi també unitat en el pla
d’educació. Concorrin tots a desenvolupar aquest pla.
Desitgem doncs, parlar un llenguatge nou, que situï la persona en totes les seves dimensions, en
el centre de les nostres opcions educatives. Que ens comprometi a tots com a comunitat educativa, a l’escola teresiana que somniem, que es fa realitat a cada lloc i en cada circumstància.
Aquest document és fruit del treball realitzat per les Comunitats Educatives, la Comissió per
a l’elaboració del Projecte Educatiu Institucional, l’Equip Titular i el Patronat. Vagi a cadascun
dels equips el meu agraïment per la participació, les reflexions, les intuïcions i les propostes
que avui se’ns ofereixen com un camí per recórrer.
Mª Sales Vázquez
Presidenta del Patronat de la Fundación Escuela Teresiana

PRESENTACIÓ
Presentem el Projecte Educatiu Institucional (PEI) dels centres educatius de la Fundació Escola Teresiana, constituïda el 23 de desembre de 2009 per la Companyia de Santa Teresa de Jesús. La seva
finalitat és educativa, d’acord amb l’esperit evangèlic, la doctrina de l’Església Catòlica i el carisma
teresià de Sant Enric d’Ossó expressat en el Caràcter Propi de l’entitat fundadora.
Per primera vegada els nostres centres han dissenyat conjuntament un projecte educatiu, que ha començat a generar una visió comuna i a definir les nostres opcions estratègiques davant dels enormes
canvis socials que estem vivint, davant dels nous reptes evangelitzadors i davant de les oportunitats
que se’ns presenten en el nostre temps i que, de vegades, no són fàcils de reconèixer.
Volem compartir una forma de percebre els contextos en els quals viuen les nostres escoles: les noves generacions d’alumnes, els equips d’educadors i el personal del centre, els equips directius, les
famílies, etc.
El nostre PEI ens ajudarà a entendre millor l’escola que somniem, a empatitzar amb les necessitats i
sensibilitats i a oferir vies d’aprenentatge que responguin a cada persona. Marcarà les línies estratègiques de tipus pedagògic, pastoral i de lideratge dels pròxims anys. Per això hem definit els descriptors
i les accions que s’han de desenvolupar, distribuïts en tres graus de complexitat, que també són graus
temporals, per a realitzar a curt, mitjà i llarg termini.
Hem dissenyat el Projecte Educatiu Institucional en el marc de la Proposta Educativa Teresiana i del
Document d’Identitat de l’Escola Teresiana (Caràcter Propi), com a comunitat que aprèn, amb una metodologia horitzontal i participativa que ha integrat la riquesa de totes les persones i grups de la institució.
Aquest document és normatiu, vinculant i oficial per als nostres col·legis. Definir-hi els principis comuns
de forma essencial i sintètica ajudarà a potenciar la creativitat i l’autonomia dels nostres centres educatius, dels educadors i dels alumnes en el marc del Projecte Educatiu Institucional.
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VISIÓ

Aquest apartat recull quina visió del futur té la nostra institució, què
volem assolir a l’Escola Teresiana i de quina forma concretarem la
missió evangelitzadora en els pròxims anys.
Les sis claus que reconeixem prioritàries a l’escola són:
· Personalitzadora
· Empàtica: mirem amb la mirada de l’altre
· Basada en la inclusió i en l’equitat
· Oberta
· Amb visió de futur i interconnectada
· Dissenyadora del canvi
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VISIÓ

ESCUELA
PERSONALIZADORA

1

Santa Teresa, I Moradas 1,1

13

ESCOLA
PERSONALITZADORA
L’Escola teresiana vol col·laborar en la construcció d’un altre món possible creient en el
potencial de cada persona, en les seves possibilitats i en la seva riquesa interior. "No hallo
yo cosa con qué comparar la gran hermosura
de un alma y la gran capacidad"1.
D’aquesta manera, participa en la missió evangelitzadora de l’Església catòlica basant el seu
plantejament educatiu en els elements essencials que van constituir el procés de maduració
humana i cristiana de Santa Teresa de Jesús:
dignitat de la persona, coneixement propi, interioritat, recerca incansable de la veritat, relació d’amistat amb Déu, llibertat, compromís
amb la humanitat i implicació eclesial. Aquests
elements es converteixen a l’escola teresiana
en vies que contribueixen que en cada persona
es doni el desenvolupament humà i cristià mitjançant l’atenció personalitzada, els mitjans per
descobrir la riquesa interior, la valoració de la
diversitat i les relacions amb el medi natural per
créixer i desenvolupar-se.
Tenir la persona com a centre significa, a l’escola teresiana, creure en ella a l’estil de Jesús, veient el potencial per a protagonitzar no només el
seu procés d’aprenentatge sinó el seu desenvolupament personal, que contribuirà al bé comú
de la societat.
L’escola teresiana, igual que Santa Teresa de
Jesús i Sant Enric d’Ossó, concep la persona,
home i dona, des de la seva relacionalitat i capa-

1
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citat creativa per cercar solucions a les necessitats dels que els envolten i de la societat.
L’experiència personal de trobada amb el DéuAmic de Teresa i Enric, il·lumina i determina el
procés d’educació de la interioritat de l’escola
teresiana.
Optem per dissenyar estratègies organitzatives i curriculars que atenguin la diversitat de
l’alumnat i potenciïn trobades i treball entre
tots els que formen la comunitat educativa.
Volem ser una escola formadora, a més d’instructora; una escola que vagi més enllà dels
objectius acadèmics, capaç de despertar en
les persones l’interès, la motivació i les ganes
d’aprendre a aprendre.
Per això, apostem per models de lideratge i
d’aprenentatge que sàpiguen identificar l’essencial que defineix cada persona, que ofereixin esquemes metodològics i recursos perquè
els nostres alumnes siguin protagonistes del
seu aprenentatge, desenvolupin les seves intel·ligències, siguin competents, buscadors de
sentit, creients i compromesos amb la societat
i l’Església.
L’escola teresiana posa èmfasi en les relacions
personals alumne-família-escola, prioritzant
l’acció tutorial (educador-alumne i educador-família), per considerar-la mitjà privilegiat
i constitutiu de l’educació teresiana.

"Entra con la suya para salir con la nuestra" 2
Volem captar la realitat de l’altre, saber mirar
intuint la dinàmica que mou persones i grups
més enllà de les aparences, parant atenció a
la quotidianitat; reconèixer-nos com a germans, integrant les diferents sensibilitats de
tots els membres de la comunitat educativa.
Viure i entendre la dignitat i legitimitat dels altres suposa la sortida d’un mateix, dels propis
interessos, i la capacitat de despreniment per
poder acollir l’altre en la seva diversitat.

VISIÓ

L’educador de l’escola teresiana es posa en el
lloc dels alumnes: sap què veuen, què senten,
què els motiva, quines necessitats tenen. Amb
l’expressió mirar amb la mirada de l’altre, volem recollir la intuïció d’Enric d’Ossó, que concebia que, per poder assolir els nostres fins
educatius últims, havíem d’entrar en les necessitats de l’altre.
Posant-nos en el lloc dels altres, serà més fàcil
connectar-hi, guanyar la seva confiança i compartir-hi objectius.

Volem crear un clima emocional que afavoreixi
l’escolta comprensiva i empàtica dels relats de
vida, i viure un lideratge mediador que aculli la
diversitat i creï, mitjançant el diàleg, una visió
compartida.

La mirada evangèlica ens ajuda a reconèixer-nos com a germans, a integrar les
diferents sensibilitats dels membres de la comunitat educativa i a trobar en les diferències
una oportunitat per créixer i enriquir-nos.

Necessitem líders que liderin des de l’empatia i educadors que eduquin des de l’empatia.
L’aprenentatge no solament consisteix a adquirir coneixements, sinó a generar les estructures
mentals per a investigar, pensar i crear. La clau
d’aquest concepte de coneixement és la connexió de cada persona amb ella mateixa; per això
les competències emocionals, interpersonals i
socials són de vital importància.

Sabem que no podem educar la dimensió
emocional dels nens si no som educadors amb
intel·ligència emocional i si no construïm un
centre educatiu que eduqui de forma sistèmica
amb/en aquesta intel·ligència. Això suposa una
cultura organitzativa emocional, amb estructures, metodologies, espais arquitectònics,
estètica i continguts curriculars que integrin
aquesta dimensió.

2
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ESCOLA EMPÀTICA:
MIREM AMB LA MIRADA
DE L’ALTRE

Sant Enric d’Ossó. Guia Pràctica del Catequista. Tom I pg. 105
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ESCOLA BASADA
EN LA INCLUSIÓ
I L’ EQUITAT
L’escola teresiana acull totes les persones sense discriminació de gènere, raça, llengua, religió, edat, condició social…perquè vol fer vida a
la mateixa escola una societat plural, intercultural, democràtica, inclusiva i solidària 3.
En acollir els reptes d’aquesta realitat plural,
assumim la contradicció d’estar immersos en
un sistema de relacions de domini excloents,
asimètriques i jeràrquiques i proposem estructures que propiciïn la participació corresponsable i generin relacions de reciprocitat i equitat 4.
No es tracta d’una igualtat uniformadora, sinó
de la igualtat de drets i possibilitats reals d’actuació que permet optar i possibilita la riquesa
de la diferència. A l’escola teresiana desitgem
que homes i dones ens relacionem amb formes
noves i lliures d’estereotips.

VISIÓ

La inclusió implica valorar la persona pel que
és i creure en les possibilitats de desenvolupament de cadascú, així com en la riquesa que
pot aportar.
Els educadors ens comprometem amb una
cultura solidària i amb el desenvolupament
d’opcions pastorals i pedagògiques inclusives,
valorem l’aportació de cada individu a través
d’estructures participatives.
Potenciar una escola basada en la inclusió i en
la equitat implica optar per les pedagogies de
la relació i les pedagogies crítiques que creuen
en el poder de l’educació per eliminar les barreres que generen les desigualtats socials, ja
sigui en l’àmbit escolar o fora d’ell. En establir
xarxes i fomentar relacions, generem processos que fan créixer la potencialitat de cadascú.

ESCOLA OBERTA
Santa Teresa de Jesús i Sant Enric d’Ossó van
ser persones obertes i consagrades amb el món
en què van viure. Santa Teresa va estar en constant moviment, va patir amb els sofriments del
seu món i va gaudir amb les seves alegries. Sant
Enric va descobrir la importància de l’educació
de nens i nenes, adolescents, joves i, especialment de la dona, de la qual va destacar la seva
rellevància en la transformació social. Com ell,
hem de reflexionar sobre com evangelitzar en
el nostre temps per trobar les claus que donin
sentit a la nostra educació.

3
4
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PET Línia Mestra 3
cfr. PET Marc Situacional. Educació gènere i exclusió

L’Escola Teresiana s’insereix en el context sociocultural i obre les seves portes a l’entorn, fent
possible ser lloc de trobada amb altres. El nostre desig és col·laborar en projectes i activitats
amb grups i institucions que tinguin finalitats
similars, en el marc del pluralisme que caracteritza la nostra societat.
Somniem amb una escola atenta als canvis
que es produeixen en la societat, amb la ment
oberta per comprendre les noves tendències
que flueixen en el món, per acollir i integrar els
canvis de paradigma de cada moment històric
amb esperit crític, discernint les possibles
transformacions socials en clau de l’Evangeli.
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ESCOLA AMB VISIÓ
DE FUTUR
I INTERCONNECTADA
A l’escola teresiana creiem que l’autonomia
personal, la reflexió, la comunicació i la creativitat són les eines essencials que necessitaran les persones per construir la societat del
futur. Santa Teresa de Jesús va ser una dona
amb visió que va provocar un canvi estructural
en la vida de les comunitats religioses del seu
temps. Ella és, en la nostra tasca educativa,
inspiració i referent per seguir responent als
reptes del futur.
Els nostres alumnes necessitaran eines creatives per poder afrontar els problemes del
demà, que sens dubte, seran diferents dels
problemes d’avui. Necessitaran descobrir i
oferir respostes que portin la dosi de novetat
vàlida i suficient per a afrontar les noves situacions, perquè no sabem com serà el futur, però
sí que sabem que canviarà contínuament. Per
això, volem alumnes capaços d’imaginar, de
generar idees diferents i emprenedores, capaços de pensar amb destresa, capaços de saber
el que volen i com aconseguir-ho, amb habilitats per organitzar-se autònomament i amb
els altres, compromesos amb la seva realitat i
disposats a transformar-la.
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La neurociència ha aportat grans avenços a
l’hora de comprendre l’ésser humà, i ha clarificat què passa quan una persona aprèn. Avui
sabem que sense estimulació no hi ha aprenentatge, i que per canalitzar el de cada persona necessitem conèixer i estimular totes les
seves intel·ligències. Sabem que les metodologies passives amb prou feines tenen incidència
en l’aprenentatge, per això volem investigar i
emprar metodologies que generin més autonomia i proactivitat en cadascú.
La tecnologia, la mobilitat i la globalització han
configurat un món hiperconnectat. La nostra
escola prepara millor els alumnes per viure si
ofereix un model pedagògic cooperatiu, capaç
de generar xarxes i d’integrar coneixements
i experiències. L’ús de la tecnologia i la possibilitat de creació de xarxes i d’aprenentatge
virtual defineixen un disseny d’escola que dóna
resposta a aquestes noves possibilitats, en les
quals l’alumne en relació pren una nova dimensió com a subjecte d’aprenentatge.
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VISIÓ

ESCOLA DISSENYADORA
DEL CANVI
L’escola teresiana s’organitza en comunitat
educativa que aprèn de la diversitat dels seus
membres i del medi amb el qual es relaciona.
Com a organització que aprèn, es converteix en
un organisme viu, en una organització oberta,
dinàmica i àgil que representa una nova forma
de concebre la gestió del coneixement i d’entendre la institució escolar com un espai de
participació, treball cooperatiu, innovació i creativitat, en el qual es generen projectes de canvi
il·lusionants, capaços d’implicar tots i cadascun
dels sectors de la comunitat educativa.
Busca mirar la realitat i descobrir els reptes de
cada moment per dissenyar estratègies que li
permetin respondre a la societat en què està
inserida. L’escola ha de ser lloc d’ensenyança i
aprenentatge per a tots els seus membres, de
manera individual, col·lectiva i institucional.Ha
de fer possible una organització en la qual els
processos de canvi neixin de la pregunta personal i col·lectiva, busquin respostes des de la cre-

ativitat i el pensament crític (critical thinking) i
divergent, potenciïn l’exploració de la quotidianitat i promoguin la resolució de desafiaments.
L’escola teresiana vol ser una escola en continu
canvi, que busca entorns facilitadors, trenca amb
espais i rols establerts i afavoreix l’intercanvi i la
col·laboració obrint-se a contextos més amplis.
El professor es converteix en guia cap a continguts interdisciplinaris, servint-se de noves tecnologies i metodologies que motiven l’alumnat a
ser proactiu i protagonista del seu aprenentatge.
Els alumnes són font de riquesa i d’idees que
creixen a la llum del treball cooperatiu.
El canvi respon a una manera de concebre la vida
que posa en total i contínua comunicació l’intern
amb l’extern, i des d’aquest encontre, dissenya
processos de canvi que busquen el compromís
col·lectiu per millorar la persona, la pròpia escola i la societat.
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MISSIÓ
"La Fundació Escola Teresiana es va constituir amb una finalitat educativa que es desenvoluparà d’acord amb l’esperit evangèlic, la doctrina de l’Església Catòlica i el carisma teresià de Sant Enric d’Ossó"5.
La missió expressa el propòsit últim de la nostra escola teresiana. Està
arrelada en el carisma del nostre fundador Sant Enric d’Ossó i inspirada en Santa Teresa de Jesús. Expressa la raó de ser, el sentit de totes
les nostres accions i l’element diferenciador respecte d’altres institucions educatives. És el motor d’aquest projecte educatiu institucional.
Es basa en sis principis:
· Eduquem educant-nos
· Eduquem persones en relació
· Eduquem transformadors socials
· Eduquem amb lideratge espiritual
· Eduquem liderant el canvi
· Eduquem la creativitat

5
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VISIÓ

ESCUELA
PERSONALIZADORA
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EDUQUEM
EDUCANT-NOS
L’escola teresiana posa l’accent en el valor
educatiu de l’encontre i de les relacions interpersonals6, buscant que tot el que es viu en la
comunitat educativa es converteixi en experiències que afavoreixin el desenvolupament i el
creixement. L’educació està feta de trobades
intencionades que provoquen en la persona la
sortida de si mateixa, del conegut, la qual cosa
entra en qüestionament quan és confrontat
amb algun fet diferent, es transforma amb la
interacció i, si és assumit, torna convertit en
experiència, conformant aquesta identitat 7. La
trobada implica la presència recíproca i directa
entre dos subjectes de manera que cap d’ells no
pot romandre indiferent. Per això, ens identifiquem amb aquest lema: Eduquem educant-nos.
Teresa de Jesús i Enric d’Ossó van fer de la
seva vida una perfecta combinació entre el
seu món interior, les múltiples relacions que
van desenvolupar i el seu compromís amb la
societat del moment. Aquestes claus han de
ser les que il·luminin els processos i opcions
de l’escola teresiana, que busca no solament
que tota persona creixi, sinó que ho faci en pro
del bé comú.
La comunitat educativa posseeix un valor pedagògic fonamental. Els diferents grups que
la constitueixen, encara que tinguin funcions
diferenciades, es comuniquen i cooperen per
possibilitar el perfeccionament humà que tot
procés educatiu entranya.
Volem ser comunitats d’aprenentatge. Per
això, necessitem construir climes emocio-

6
7
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nals que ens donin cohesió com a persones i
equips que construeixin junts la seva capacitat
d’aprendre, que comparteixin riqueses i diversitat. Necessitem mètodes de participació i de
creativitat, així com generar processos definits
perquè cada persona construeixi el seu propi
currículum de creixement personal.
Optem per un model de personalització que situï
la persona en el centre, que la faci protagonista
efectiva de les decisions. Això es reflecteix en la
nostra forma de dissenyar els diferents projectes quotidians, en la nostra cultura organitzativa
i en la nostra forma de possibilitar autonomia i
participació als educadors i a les famílies.
Volem estructures educatives de decisió i d’aprenentatge basades en equips cooperatius que es
facin visibles no només a les aules, sinó també
en la forma en què els educadors treballen i els
equips directius s’organitzen.
La persona és el centre de la nostra missió.
Cadascú és important i vàlid pel que és. L’escola teresiana tracta de donar a cada alumne
l’atenció educativa necessària per a aconseguir el màxim desenvolupament de les seves
capacitats personals potenciant totes les intel·ligències. L’organització està en funció de la
persona, per la qual cosa atendrem a la diversitat de l’alumnat basant-nos en la inclusió i en
l’equitat i dissenyant estratègies organitzatives i
curriculars adaptades a la realitat (treballs cooperatius, grups de base, plans d’acollida,...),
facilitant trobades intencionades amb alumnes
i pares des de la tutoria i l’orientació educativa.
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MISSIÓ

EDUQUEM PERSONES
EN RELACIÓ
L’educació teresiana concep la persona, home
i dona, des de la seva relació. Afavorim el creixement i l’aprenentatge basats en les relacions
interpersonals i en el coneixement del món
en què vivim. Per això, eduquem per capacitar-nos per viure la vida en relació amb els
altres i amb la realitat, oberts a la transcendència i a la relació amb Déu-Amic.
Aquesta és una mirada teològica: Jesús ens
va ensenyar a descobrir Déu present en totes
les persones i la seva tasca d’evangelització
va consistir a trobar-se cara a cara amb elles.
Desenvolupar aquesta dimensió relacional,
que reconeix la dignitat de tot ésser humà i que
promou l’amistat, permetrà el creixement personal i viure cada trobada com una oportunitat
per descobrir Déu. La persona creient troba

8

en l’amistat amb Jesús una font de relació que
l’ajuda a viure en plenitud.
L’educació teresiana es desenvolupa des del
tracte recíproc i promou l’amistat. Som responsables de les relacions que vivim en els
nostres contextos perquè ens formen i els formem. És necessari crear un clima educatiu
que humanitzi les relacions perquè les persones manifestin i comparteixin els seus sentiments, idees, creences i coneixements, s’obrin
a realitats diferents, descobreixin la possibilitat d’enriquir-se amb tot el que els envolta, i
aportin tot allò que són a favor del bé comú.
Aquesta capacitat relacional ens empeny a
educar persones concebudes com a subjectes de trobada8.

Caràcter propi 3. FINALITAT EDUCATIVA. Subjectes de trobada
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MISSIÓ

EDUQUEM
TRANSFORMADORS
SOCIALS
Una de les finalitats essencials de l’escola teresiana és formar persones que siguin capaces
de transformar la societat. Si el nostre projecte
es desenvolupa en escoles, és perquè creiem
que la millor palanca del canvi social és l’educació. Aquesta finalitat només serà possible si
els nostres alumnes, en abandonar l’escola,
viuen en la societat desenvolupant totes les
seves potencialitats afectives, intel·lectuals,
relacionals i espirituals.
Eduquem la realitat que som i vivim, abraçada
en la seva pluralitat i complexitat, i col·laborem
en la seva transformació deixant-nos transformar segons el projecte de Jesús9. Com Sant
Enric creiem en la capacitat transformadora
dels nens/es i els joves, i per això l’escola ha de
ser un lloc d’aprenentatge on aprendre a desenvolupar aquest poder transformador.
Volem educar un tipus de persona que actuï
compromesa des de mirades comprensives
i crítiques de la realitat social i de l’entorn
mundial, que tingui com a objectiu assolir que
la transparència vagi eradicant la corrupció,
que treballi per substituir les relacions de
desconfiança i competència per relacions de
col·laboració…10
Formar per a la transformació social suposa
educar persones acollidores que contemplin la
realitat des d’una mirada crítica de la realitat
social, capaces de valorar la diferència com
una riquesa, compromeses amb la justícia
i la pau, capaces de comprometre’s al servei
del bé comú, en la defensa dels drets humans

9

PET Educació 4
Cfr. Pet Societat 2.3
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i en la justa distribució dels recursos. Formar
per a la transformació social, suposa generar
processos on tots els que formen la comunitat
educativa descobreixin què és ser transformador social, suposa buscar estratègies per fer
de l’escola un lloc d’aprenentatge on experimentar el diàleg, el perdó, la reconciliació, la
participació, la col·laboració i la cooperació,
el respecte, l’empatia i la compassió 11... Eina
privilegiada és el currículum que ha d’ajudar
a pensar i a desenvolupar processos i accions
que col·laborin en la creació d’una societat
més justa.
Buscant la unitat d’acció, la coherència entre
teoria i pràctica, posem en marxa línies educatives que s’assumeixin en projectes concrets,
diversos i avaluables12. Per això, en els nostres
centres desenvolupem projectes de solidaritat
i voluntariat, d’emprenedors socials, d’aprenentatge i servei, de "Design for Change", etc.
L’educador teresià comparteix les opcions del
PET i el compromís per a la transformació social13. És coneixedor del seu context i entorn i
es compromet a buscar solucions que ajudin a
millorar-lo. Educa amb el testimoni personal
en el treball i les relacions, i afavoreix així la
millor escola de valors14.
En la mesura que l’escola sigui capaç d’encarnar els valors del Regne (inclusió, acollida,
ecologia, cooperació, fraternitat…), oferirem al
món una alternativa possible de vida que ja és,
en sí, transformació.

Cfr. Caràcter Propi 3. Finalitat Educativa
PET Educador 1
13
PET Educador 1
14
Caràcter Propi 4. Estil Educatiu. Educador
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ESCUELA
PERSONALIZADORA
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EDUQUEM AMB
LIDERATGE ESPIRITUAL
La nostra societat necessita testimonis creïbles que caminin plegats amb les persones del
nostre temps. Persones accessibles, senzilles,
sensibles a les necessitats dels altres, especialment dels més dèbils; professionals que
cuidin i expressin el seu compromís cristià en
la quotidianitat compartint amb la comunitat.

llenguatges actuals perquè pugui ésser entès i
acollit, busquem moments i espais per cultivar
i desenvolupar la nostra espiritualitat, cuidem
l’educació en la fe mitjançant l’ensenyança religiosa escolar i propiciem experiències compartides amb les quals iniciar-se en la pregària
i la celebració.

Cada persona pot reconèixer la seva pròpia riquesa interior i desenvolupar-la en el seu procés educatiu. Teresa de Jesús i Enric d’Ossó
són mestres en el camí del creixement personal i per això l’escola teresiana es compromet
en l’educació de la interioritat per afavorir el
desenvolupament de les capacitats que ajudin
a viure en profunditat i a generar un sistema de
creences personals que donin sentit a la pròpia
existència. Volem que la interioritat, la intel·ligència espiritual i l’experiència religiosa siguin
signe d’identitat de la nostra forma d’educar i
aprendre.

El lideratge espiritual brota de l’experiència
personal i comunitària de Déu. Necessitem
oferir-nos imatges positives de Déu i signes
d’una fe encarnada en el nostre estil de vida
que ens ajudi a construir amb esperança el futur. Optem per models de "coaching" que facilitin els processos de creixement personal,
existencial i espiritual.

Volem ser comunitats creients teresianes
que ofereixin amb les seves vides un horitzó
de sentit per als altres, que contagiïn passió i
esperança en el món, que visquin una experiència eclesial en la qual comparteixin una forma específica d’existència des de l’Evangeli.
Generem vincles de pertinença que ajudin a
construir comunitat, oferim el missatge amb

15
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Cfr. Caràcter Propi 3. Finalitat Educativa. Subjectes de trobada
PET Línia Mestra 4

Necessitem que els equips directius exerceixin
un lideratge espiritual global, que no es concentri només a fer activitats, sinó a crear un
tipus de cultura en els nostres centres que ens
identifiqui de forma alternativa a nivell personal, comunitari i social.
El lideratge espiritual ens porta a educar la interioritat i la transcendència o la relació amb
Déu en tots els nostres projectes i accions15,
educar per formar Església com a comunitat
de deixebles de Jesucrist16 .
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MISSIÓ

EDUQUEM LIDERANT
EL CANVI
La realitat dinàmica del nostre món, dels continus reptes i necessitats i la crida a educar en
i per a la vida, ens exigeix un profund canvi en
la nostra escola. La finalitat del nostre PEI no
és només acordar prioritats comunes i coordinar-nos, sinó dissenyar junts les concrecions
d’aquest canvi a nivell pedagògic, pastoral i
organitzatiu.
La clau del canvi parteix de considerar la pràctica educativa com a objecte d’investigació.
La dinàmica de la metodologia acció-reflexió-acció17, necessita qüestionar la pràctica
educativa per dissenyar camins de millora en
consonància amb les nostres finalitats.
El principal canvi pedagògic consisteix a passar d’una escola acadèmica, assentada en la
transmissió de continguts, a una escola de
l’aprenentatge, on tots aprenem, (no només
els alumnes), on s’aprèn fent, investigant, inventant, (no només escoltant passivament).
On, a més de tenir en compte la intel·ligència
lògica-matemàtica i la lingüística-oral, eduquem les altres intel·ligències, incorporant la
intel·ligència espiritual. El canvi passa per superar l‘individualisme per educar formant comunitats que aprenen juntes.
Els canvis metodològics passen per optar per
metodologies actives, assentades en els principis de la neurociència que afirmen que només s’aprèn quan s’estimula el cervell. Optem
per l’aprenentatge cooperatiu i per crear una
cultura de creativitat i de pensament. Incorporem els formats mediàtics que van apareixent i

17

que afavoreixen l’aprenentatge: vídeo, música,
bloc, xarxes socials, etc.
Els canvis pastorals pretenen provocar un
canvi de paradigma en la nostra forma d’evangelitzar, finalitat última dels nostres centres
educatius. Sentim que no sempre aconseguim
el que pretenem, que connectem millor amb
els nens/es que amb les noves generacions
d’adolescents i joves. Per això necessitem refermar el model de pastoral sistèmic, que està
focalitzat a aconseguir l’aprenentatge espiritual, que fixa objectius, els avalua i promou valors i compromís social i eclesial.
Els canvis organitzatius parlen de la necessitat d’un nou rol de lideratge. Necessitem líders
del canvi, líders de persones i equips, creatius
i empàtics que puguin forjar un tipus de cultura organitzativa que estigui fonamentada en
els valors del PEI i que no se centri tant en les
necessàries tasques de gestió, administració i
normativa. Aquest concepte de lideratge no està
destinat només a l’equip directiu sinó que ha de
plasmar-se en totes les persones i grups.
El rol del professor es converteix en inspirador,
i lluny de ser transmissor, acompanya i motiva
per generar i desenvolupar aprenentatges que
ajudin a acollir els nous reptes que s’aniran
presentant a l’escola i al llarg de la vida.
El canvi també ens porta a acollir i promoure una major implicació de les famílies com a
principals col·laboradors del projecte educatiu
que han escollit per als seus fills.

PET Orientacions metodològiques 3
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MISSIÓ

EDUQUEM
LA CREATIVITAT
L’herència i riquesa rebuda a l’escola teresiana, lluny de convertir-se en impediment per
generar canvis, és la motivació que impulsa els
procediments de renovació en l’actualitat i que
ho farà en el futur. Per això, per generar coneixement i projectar-lo, s’impulsen metodologies i estructures en les quals les persones
interactuen i es converteixen en creadors de
noves possibilitats en l’àmbit de l’aprenentatge
i desenvolupament del coneixement. L’adquisició d’habilitats (creativitat, comunicació, col·
laboració, pensament crític) és primordial en
el procés educatiu, i és mitjà i fi per a aconseguir alumnes autònoms que desenvolupin processos de metacognició (aprendre a aprendre)
com a eina per ser emprenedors.

28

Introduir el factor de la creativitat suposa
obrir-se a la necessitat de somniar, de definir
prototips, de potenciar la riquesa de les intel·ligències múltiples i de les metodologies actives
i cooperatives, com a mitjans que possibiliten
una nova idea d’escola enriquida entre tots.
Voler una escola creativa suposa treballar per
educar la creativitat i considerar-la com a font
d’enriquiment en tot el procés educatiu i futur
dels alumnes, ja que trobaran una societat en
continu canvi que necessitarà persones capacitades per formular preguntes, plantejar reptes i obrir noves vies.
La creativitat i la capacitat d’assumir canvis
són premisses per a fer de qualsevol grup,
aula, escola, ambient virtual, una comunitat
que aprèn i es forma com agent del canvi.
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ESCUELA
PERSONALIZADORA

1
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VALORS

Volem expressar de forma senzilla quins són els valors que defineixen
l’estil educatiu, el perfil personal i vocacional, la cultura organitzativa, l’actitud dels educadors teresians (docents i no docents) i de les
nostres comunitats educatives. Volem explicitar quins valors són coherents amb el nostre PEI, quins trets de personalitat caracteritzen la
nostra institució, formen la nostra identitat i ens distingeixen d’altres
cultures. D’aquesta forma, les persones que formen part de la nostra
institució, sabran quines accions i iniciatives són coherents amb els
valors de la nostra cultura teresiana.

30
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PERSONALIZADORA
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VALORS

MENT
OBERTA
L’educador teresià és una persona atenta als
canvis i amb visió de futur. A la nostra institució,
com en la societat, el canvi és constant. Eduquem educant-nos des de la realitat que som
i vivim, abraçada en la seva pluralitat i complexitat i col·laborem en la seva transformació, deixant-nos transformar. El nostre treball
educatiu serà partir de la realitat, estimar-la
com és, sobretot en la seva obertura i possibilitat de transformació18.
La ment oberta no s’improvisa. Per això, fomentem conductes en els nostres educadors
i alumnes per visualitzar i planificar el canvi. Ens sembla que la feina d’adaptar-se als
canvis és per sí mateixa una tasca difícil, però
volem anar més enllà, volem interioritzar els
motius dels canvis i adoptar noves formes
d’aprenentatge, de vida, de comunicació. Per
això els educadors necessitem deixar-nos portar i convertir-nos en aprenents d’una nova generació confiant que serà capaç de reinventar i
millorar la nostra societat.
Desprès d’adaptar-nos al canvi i adoptar el
canvi, volem impulsar-lo, ja que serà l’única
manera d’estar encarnats en la història, presents en la cultura, amb veu intel·ligible a les
vides de les famílies i de la societat.

18
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La conducta d’acord amb aquest valor és fomentar relacions que ens obrin a les persones
acollint i valorant les seves diferències, amb
una mirada oberta a tots i totes, mirant sense por allò que no correspon als cànons de
bellesa interiortizats des de la nostra pròpia
cultura, però existeix i és aquí, esperant ésser reconegut per revelar-nos el seu valor19.
La ment oberta es demostra quan alumnes i
personal obrim el cor amb esperit positiu, sense que ningú se senti jutjat per endavant, sinó
escoltat i acceptat.
La ment oberta ens porta a fer un esforç per
obrir-nos a tots els avenços pedagògics, socials i científics. Conscients de viure en un temps
de canvi i incertesa, busquem l’actualització
contínua, interactuant amb comunitats acadèmiques i científiques, establint relacions amb
persones i institucions que persegueixin la mateixa finalitat, perquè amb altres aconseguirem
allò que aïlladament resultaria impossible20.
La coherència amb aquest valor es mostra en
la capacitat d’estar al dia, en el fet que els nostres líders i educadors dediquin temps i esforç
a llegir, reflexionar, visitar, contactar i aprendre
de noves experiències i experts, incorporant les
pràctiques que donin els millors resultats21.

20
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PET Educador 3
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PROACTIVITAT
I COMPROMÍS
La imatge que millor expressa aquest valor
és el "manos a la obra" de Sant Enric d’Ossó.
L’educador teresià és una persona que pren
iniciatives, que està permanentment implicat,
submergit en les tasques i projectes, perquè
com ens diu Santa Teresa "siempre está bullendo el amor y pensando qué hará" 22 .
L’actitud vital es concreta en la passió, en el fet
que l’entrega al projecte transpiri alegria i siguem un oasi de color enmig del món gris que
envolta tantes persones.
Sentir el projecte educatiu teresià com a propi, viure el compromís amb el creixement de
nens/es i joves, fa que el professorat i el personal del centre es concebin com a educadors per
vocació i creixin junt amb altres, formant-se
com a professionals per ser mediadors en el
procés d’aprenentatge i de convivència.

22
23

L’educador teresià se sent compromès amb les
persones. Elles són el centre de la nostra implicació i dels projectes que es generen a l’escola. Sentir-se part de la comunitat educativa,
experimentar en pròpia persona l’acollida i
l’afecte, genera que les persones es comprometin i es converteixin en acompanyants en la
formació integral pel camí de la interioritat i
de la relació23.
La participació en activitats, reunions, trobades, en el dia a dia de les escoles, en aquells
moments en què es demana participació, és
signe de la implicació en el projecte comú.
Recórrer junts el projecte traçat en el PEI, realitzar el seu itinerari de formació, d’implantació de
models d’aprenentatge, de construcció conjunta
de bones pràctiques, de lideratge espiritual, generarà compromís i iniciatives encaminades al
bé de les persones i de l’organització.

Santa Teresa. Vida 30,19
Caràcter Propi. La Comunitat Educativa
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VALORS

GOSADIA
I ENTUSIASME
Ajuda molt tenir alts pensaments perquè ens
esforcem que ho siguin les obres24. Creiem
que l’audàcia és motor d’avenç, i per això, les
persones i la institució estem cridades a ser
agosarades i valentes.
Conductes coherents amb aquest valor són la
capacitat d’aventura i de cerca constant, saber
explorar noves alternatives, gaudir amb el que
es fa… Situar-se davant la vida com a aprenent,
amb capacitat de sorpresa i assertivitat 25. Els
enemics que poden matar la gosadia i l’entusiasme són voler aferrar-se a l‘statu quo, i deixar-se portar pel "sempre s’ha fet així".
L’escola teresiana ha de ser lloc d’aprenentatge
i desenvolupament d’aquests valors creant un
clima de llibertat per expressar el pensament
divergent, per innovar i aprendre dels errors26.

24
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Les nostres comunitats creixeran en aquests
valors si som capaços de generar confiança intrapersonal i interpersonal, si cohesionem els
nostres equips de manera que es generalitzi
l’espontaneïtat i l’expressivitat com a actitud
davant la vida i davant l’aprenentatge. El coneixement és un procés humà viu, comporta entusiasme; sense aquest element dinamitzador
l’educació es torna rutinària, fa dels educands
"receptors" d’informacions i els priva de l’ingredient lúdic, del goig d’aprendre27.
Com a teresians sabem que l’experiència de
trobada amb Déu fa que la persona pugui reconèixer el seu do i entrar en una dinàmica
d’alliberació, per desenvolupar el millor de sí
mateix i capacitar-se com a subjecte actiu en
la història. Viure d’aquesta forma li farà descobrir l’autèntica felicitat.

26
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Volem que les persones de la nostra organització, alumnes, educadors docents i no docents,
famílies, es plantegin de forma conscient un
procés de creixement en totes les dimensions,
que viscut des de l’exercici de la llibertat possibiliti que es construeixin a si mateixes. Volem que
cadascú es qüestioni la pròpia vida i la concebi
com un procés de continu creixement, descobreixi la seva capacitat de donar i rebre, d’escollir i millorar-se a si mateix, d’aprendre a viure i
comprometre’s amb el món que l’envolta28.

Una de les nostres senyes d’identitat és la
capacitat de viure la vida amb profunditat i
consciència. Mirar amb el cor, per descobrir
més enllà del superficial la complexitat del que
és real i de la riquesa que amaga cada individu,
fa que es pugui descobrir la presència del Déu
vivent en les persones i en la història. Parlem,
doncs, de persones despertes, obertes a la
transcendència, a la curiositat, a aprendre, en
continu contacte amb la realitat. Parlem d’un
perfil de persones místiques, caracteritzades
per l’atenció plena cap a les persones, a la realitat, a sí mateixes i a Déu.

Creiem que les persones tenen més potencial del que elles mateixes pensen. L’educador
teresià educa en la presa de consciència, d’autoconsciència, d’aquell procés de creixement
existencial i espiritual. Volem que es preguntin
si creixen personalment en la nostra institució,
si cada dia hi ha aprenentatge, si creixen professionalment, si es plantegen nous reptes, si
tenen projecte de vida. En la mesura que cada
persona creix, contribueix al creixement de la
comunitat educativa i de tota l’organització.
El fet de formar part de la comunitat educativa, fa que moltes persones descobreixin un
món de riquesa que les porta a voler compartir
i retornar el do rebut, i convertir-se d’aquesta
manera en persones capaces d’assumir compromisos amb la societat, lliurar el seu temps i
la seva vida en projectes amb sentit i de fer-ho
des d’un profund sentit d’Església. El professorat teresià s’ha de comprometre amb la seva
pròpia formació i desenvolupament personal i
professional, posant el seu potencial al servei
d’un treball en equip des de la metodologia
d’acció-reflexió-acció.

28
29

L’educador teresià aposta per educar la interioritat, se sent motivat per oferir mitjans perquè
les persones que formen part de la comunitat
educativa, i molt especialment els seus alumnes, puguin reconèixer-la. D’aquesta manera
veuen la vida amb una nova mirada i la viuen
d’una forma més plena, a l’estil de Jesús i les
Benaurances. Eduquem els sentits, la capacitat d’admirar, contemplar, gaudir i agrair,
treballem les emocions, cuidem els temps de
serenitat i de silenci, utilitzem eines per a propiciar l’autoconeixement.
D’aquesta forma, s’ajuda les persones des de
la seva opció personal i la seva llibertat, a viure
la relació amb Jesús de Nazaret com un company de camí, rostre i Paraula de Déu29.
Volem ser educadors del sentit. L’escola teresiana es fa preguntes i posa els mitjans per
donar sentit a tot allò que fa, i busca renovar i
redescobrir la seva missió evangelitzadora en
la societat i en l’Església. Ens identifiquem com
a teresians i valorem la cerca conjunta del que
ens fa créixer en la nostra identitat carismàtica.

Caràcter Propi 3. Finalitat Educativa
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EN CONTINU
CREIXEMENT ESPIRITUAL
I INTEL·LECTUAL

VALORS

PROXIMITAT
La nostra forma d’entendre l’educació neix d’una
forta convicció: la persona es va construint en
la trobada30. El clima educatiu dels col·legis de
la Fundació, especialment la seva cordialitat i
proximitat, facilita l’acolliment i la integració de
tots els que s’apropen i s’incorporen als nostres
centres. La mirada positiva de l’altre ajuda a
crear vies d’empatia i fa que l’altre se senti integrat. Els nostres col·legis han d‘afavorir pràctiques que facin possible una escola inclusiva des
d’una pedagogia de la trobada.
Les conductes acords amb aquest valor de la
proximitat parlen de tenir capacitat de relació
interpersonal, de diàleg, de comunicació. Ser
capaços d’expressar amb gestos i paraules la
proximitat i l’acolliment que des dels nostres
principis promulguem. Si com a primer valor
situàvem la "ment oberta", aquí parlaríem de
cor obert, de ser transparents en les nostres
relacions, de ser autèntics, de compartir alguna cosa més que temes acadèmics, de saber
que per a ser comunitat educativa, hem de ser
molt més que bons equips.
Parlem d’intel·ligència emocional i d’empatia,
quasi com habilitats espirituals, parlem de la
capacitat d’acceptar "l’altre" com a legítim altre i com a previ per construir relacions més
humanes. L’escola ofereix el lloc idoni per a
desenvolupar relacions madures i profundes;
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acompanyar-nos fent que siguem nosaltres
mateixos, no deixant que siguin les dependències, o els complexos i les inseguretats, els que
determinin els tipus de relació, i generant confiança i autonomia des de la proximitat i l’acompanyament respectuós.
En les nostres comunitats el valor de la proximitat i l’acolliment de nous alumnes i professors
forma part de la nostra cultura; però estem cridats a fer un pas més, a convertir l’acolliment
en un moment significatiu en les seves vides,
en una oportunitat de creixement personal a
la llum dels nostres valors. Les relacions que
humanitzen, de respecte, acolliment, amistat
i obertura, pròpies de l’organització fan fluir
l’energia creadora31.
La proximitat comporta la capacitat d’establir
relacions, de gaudir plegats, simplement estant
junts, i en el treball. Per això, estem convençuts
que construir un equip positiu i amb esperit familiar és el ciment per a convertir-nos a poc a
poc en una comunitat educativa que aprèn en
comú, una comunitat cohesionada, on poder
generar lligams i expressar emocions, una comunitat existencial i espiritual que comparteix
les seves inquietuds més profundes i una comunitat de fe, que comparteix la seva religiositat i que la celebra en comú.

2/
CONTEXTOS
Els centres de l’escola teresiana són conscients de la complexitat de factors que es donen en l’actualitat: els canvis socials que es produeixen,
les característiques peculiars de l’entorn proper als nostres centres, els
comportaments i necessitats dels alumnes, els millors models pedagògics, les claus per connectar amb les famílies, per treballar en equip i
crear cultures organitzatives coherents amb el nostre projecte i les claus
per exercir el necessari lideratge del PEI.
Per això, volem analitzar a la nostra escola tots aquests contextos (alumnes, models d’aprenentatge, personal del centre i famílies), reconèixer
els trets més significatius i dotar-nos d’unes claus comunes que ajudin
a comprendre millor la realitat i, així, actuar a partir d’actituds, criteris i
valors propis.

UNA ALTRA GENERACIÓ
D’ALUMNES

"Els alumnes són el centre de la Comunitat Educativa, la raó de ser
de l’Escola Teresiana. Creixen en un clima de seguretat, proximitat i
llibertat responsable, sentint-se acceptats, respectats i estimats per
tots els membres de la comunitat" (Caràcter Propi p. 29)
Volem reconèixer el potencial d’aquesta nova generació d’alumnes,
els seus dons i necessitats per aconseguir que siguin protagonistes
de les seves vides i transformadors de la societat.
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ES MOUEN
PER CONTAGI
La generació dels nostres alumnes se sent
atreta per noves experiències a les quals
s’aboca intuïtivament i impulsivament. El contagi del grup pren un gran valor, i es converteix
per a ells en una autèntica motivació. El grup
és vital en les seves vides i en ell es mostren
desinhibits i arriben a relativitzar la importància de les formes.
Els atrauen experiències reals i connecten
amb relats i testimonis de persones que els
ajuden a entrar en el món de les vivències i les
emocions. La seva manera de sentir-se “algú”
està unida a la idea de ser igual que els altres,
contagiant-se de formes i comportaments; la
seva manera d’entendre el protagonisme neix
de sentir-se part d’un tot, especialment de les
xarxes socials; l’educador ha d’aconseguir una
experiència vital positiva de grup sense que
per això s’anul·li la individualitat i la riquesa
personal de cadascú.
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Aprenen fent, per això els convenç tot allò que
experimenten. Com a educadors estem cridats
a propiciar més les experiències i les accions
que les teories.
Que aquesta generació es mogui per contagi
és una oportunitat i un desafiament per als
educadors que han de connectar amb ells,
amb la seva forma d’actuar i la seva capacitat
per generar relats que els interessin. Voler que
siguin protagonistes del seu aprenentatge suposa promoure la participació, acollir les seves
iniciatives i el que les seves idees puguin aportar; la seva capacitat de risc els porta a trencar
les formes tradicionals de comportament i de
pensament per, d’aquesta manera, buscar noves formes d’expressió.
És important que els professors es deixin contagiar per ells, perquè siguin més valents, innovadors, expressius i creatius desenvolupant
a les nostres aules el pensament divergent que
obre a noves experiències d’aprenentatge.

UNA ALTRA GENERACIÓ
D’ALUMNES

EMOCIONALS
I SENSIBLES

Reconèixer així els joves significa descobrir el
potencial que tenen per connectar amb la realitat del seu entorn, per reforçar valors com la
solidaritat, l’empatia i la integritat de la creació.
Aquesta realitat és una oportunitat per al nostre
model educatiu teresià que vol desenvolupar la
capacitat de la persona de viure la vida des de
dins, en relació amb els altres i amb Déu32.
La nostra institució té una manera de sentir,
d’actuar i enfrontar-se a la vida que reconeix
la importància de la intel·ligència emocional
i dels sentits per sintonitzar amb la realitat,
però és necessari sistematitzar aquesta educació en les diferents etapes, i arribar a establir concrecions curriculars que desemboquin
en projectes i accions formatives, i no només

Caràcter Propi 3. Finalitat Educativa
Peter Senge
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en la vida dels nostres alumnes, sinó en tota la
vida del centre, ja que les organitzacions que
cobraran rellevància en el futur seran les que
descobreixin com aprofitar l’entusiasme i la
capacitat d’aprenentatge de la gent en tots els
nivells de l’organització33.
Els nostres claustres s’han d’anar fent a la importància de l’educació emocional i formar-se
per dur-la a terme, perquè manquen estratègies per acompanyar i acompanyar-nos en
aquest camí. No s’ha d’oblidar que l’educació
emocional s’aconsegueix des de la formació
teòrica i també creant climes de centre en els
quals les relacions que humanitzen faciliten
que les persones s’obrin a informacions noves,
comuniquin els seus sentiments i s’involucrin
en la producció de sabers34.
Necessitem un canvi en les nostres propostes
educatives que integrin més l’hemisferi dret
per facilitar "experiències que emocionin", tant
en l’àmbit pedagògic com en el pastoral. Crear
experiències educatives que activin la sensibilitat, servir-se de les diferents intel·ligències,
com la corporal, l’espiritual, la visual, la musical, i així, educant-les, connectar amb ells mitjançant els sentits, i que aquests siguin la porta
de comunicació amb la realitat externa i interna. L’aprenentatge de la interioritat ve després
de l’exterioritat.

32
33
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Per als joves d’aquesta generació, el món emocional impregna la seva vida, connecten vitalment des del que senten, mostrant emocions
canviants segons el moment. Són espontanis
i extrems a l’hora d’expressar el que viuen; el
seu llenguatge i la forma de comunicar-se és
diferent. Són sensibles, tenen inquietuds socials, com promoure la justícia i cuidar el medi
ambient; la seva cultura es forja, en gran mesura, a través dels sentits, i donen una gran
importància a l’experiència estètica que omple
les seves vides (colors, música…). L’emoció els
mou per anar cap endavant, per viure experiències i arriscar, però també els fa vulnerables.

ACTIUS
Aquesta generació és activa, necessita moure’s i busca formes d’expressió que l’ajudin a
connectar amb aquells que tinguin els seus
mateixos interessos. Per a ells el concepte de
distància no existeix, es connecten amb els
propers i amb els llunyans.
Quan arriben a connectar-se i desplegar-se,
s’expressen emocionalment i intel·lectualment, essent capaços de desenvolupar un món
d’idees i afectes que trenca motlles; focalitzen
la seva vida, comprometen el seu temps, la
seva energia i les seves capacitats per respondre als seus interessos.
L’activitat per a ells significa fer diverses coses
alhora; el moviment és la seva forma d’estar i
ser, i es converteix en una oportunitat per crear,
relacionar-se i expressar-se. Aquesta generació és ràpida, veloç, els seus temps són curts i la
seva activitat s’emmarca en ells. De la mateixa
forma, la seva expressió busca formes ràpides
i fàcils de transmetre’s. És important conèixer
el seu món i apropar-se als seus llenguatges
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per mirar de crear una escola dinàmica, activa
i innovadora on hi càpiguen els seus múltiples
interessos i formes d’expressió.
Per aquesta generació el moviment no és signe
de dispersió, sinó d’estar viu. Utilitzar a l’escola diferents metodologies, aprofitar les intel·ligències múltiples, potenciar el canvi d’activitat,
aconseguir que estiguin desperts i actius, ajudarà a desenvolupar la seva creativitat i a fomentar formes de relació i comunicació entre
tots. Si l’activitat i el moviment formen part de
les seves vides, no té sentit que el temps de
l’escola sigui el temps de l’estàtic i de l’inexpressiu. Si volem que siguin protagonistes i no
espectadors, el ritme de l’escola ha de ser el
seu, utilitzant esquemes educatius breus i dotats de sentit que ajudin a assolir els objectius
curriculars. Hem d’afavorir dins l’escola espais,
temps i maneres perquè aquesta generació pugui desenvolupar aquest potencial expressiu i
comunicar les seves experiències, interessos,
inquietuds, opinions... Així aconseguirem la proactivitat que facilitarà l’aprenentatge.

UNA ALTRA GENERACIÓ
D’ALUMNES

PART DE LA SOCIETAT
DEL BENESTAR

Aquesta generació és el gran motor de l’economia i, de les seves decisions depèn una venda anual que mou interessos i persones. El
fet de tenir i, per tant, de consumir es concep
entre ells com un esglaó per a aconseguir l’autorealització personal ja que aquesta produeix
benestar material i personal.
La publicitat ha passat d’anunciar productes
a induir al consum per les sensacions, valors
i emocions que els productes generen. Per a
aquesta generació, moguda pels sentits, la publicitat es converteix en un reclam continu. Els
joves es mouen si la seva emoció és tocada, i el

món del consum aconsegueix fer-ho. Per als
educadors, conèixer el llenguatge publicitari,
les seves estratègies i mètodes, pot ser una
porta oberta a la comunicació i a una manera
de captar la seva atenció, els seus centres d’interès. També una forma d’ajudar-los a descobrir de quina forma el món del consum incideix
en les seves vides i necessitats.
Les marques de productes comporten missatges que s’assoleixen consumint, per això,
l’important no és la inversió que s’ha de fer
per comprar, sinó la sensació que produeix la
compra, ja que aquesta queda en la memòria
de l’experiència. El consumisme busca generar emocions perquè nens i joves es moguin
en un món de necessitats que no acaba mai de
saturar-se, ja que en el fons no es necessiten
els productes, sinó les experiències que consideren vitals i pròpies dels seus grups i xarxes.
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Els canvis en les vies de comunicació i informació, en la forma de concebre la publicitat
com a principal col·laboradora de l’economia
fan dels nens i els joves centres d’interès de
gran nombre d’empreses.

INTERCONNECTATS.
L’AULA ÉS EL MÓN
El fet d’estar interconnectats permanentment
és, per aquesta generació, motiu de gaudi, de
seguritat, de dependència i afirmació. Es comuniquen a través de xarxes socials mitjançant un llenguatge concís, breu i sincrònic. La
tecnologia és per a ells una eina d’humanització que els ajuda a créixer, treballar, aprendre,
estudiar, a relacionar-se i a sentir-se algú estimat pels altres.
La nostra escola ha de conèixer i utilitzar les
eines tecnològiques necessàries perquè a partir d’elles es duguin a terme els nostres objectius educatius. Necessitem aprofitar aquests
mitjans per sortir de l’aïllament, entrar en
connexió i treballar com escoles obertes al
món, sigui amb escoles de la nostra comunitat
o d’altres països, especialment amb el món i
l’entorn de la família teresiana.
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Hem d’augmentar la formació i actualització
dels educadors davant del món dels blocs, les
wikis, la música, les xarxes socials, el vídeo,
el disseny, la diversificació d’itineraris d’aprenentatge… Això implica reflexió i una revisió de
les nostres pràctiques pedagògiques, amb la
finalitat d’afavorir aquelles que potencien l’autoaprenentatge i l’autogestió de la formació, el
treball en equip i el desenvolupament d’habilitats col·laboratives.
En aquest context, hem d’educar persones
capaces d’emprar els mitjans de comunicació
i els avenços tecnològics amb seguretat, capacitat crítica i respecte, de manera que puguin
crear, a través d’ells, relacions humanitzadores i puguin implicar-se en xarxes de cooperació i desenvolupament. Necessitem, família
i escola, unir criteris i formació per conèixer i
afrontar aquesta realitat que viuen els nostres
alumnes i que caracteritza la nostra societat.

UNA ALTRA GENERACIÓ
D’ALUMNES

MENTS
MULTITASQUES

Són capaços d’interessar-se per diverses coses completament diferents alhora, la qual
cosa els fa ser dispersos. La seva capacitat
d’estar en diverses tasques al mateix temps
repta l’escola a l’hora de buscar alternatives
que centrin la seva atenció i aconsegueixin un
aprenentatge significatiu. Per això, el canvi
metodològic és fonamental per connectar amb
les seves formes i veure com arribar als objectius educatius.

Estar sempre connectats amb altres i en companyia els dificulta l’anàlisi personal, l’atenció,
el silenci... els costa interioritzar. Tanmateix,
aquesta dificultat es converteix en un repte i
una necessitat que ha d’educar-se per desenvolupar en ells la dimensió relacional i així afavorir que creixin com a subjectes de trobada.
L’opció de treballar la intel·ligència espiritual
els capacitarà per aprofundir en el coneixement propi, l’encontre amb un mateix, amb els
altres i amb Déu.
A l’escola teresiana volem aprofitar els seus
potencials utilitzant metodologies actives,
el treball col·laboratiu, eines que els motivin
perquè s’impliquin i se sentin protagonistes
del seu aprenentatge. Al mateix temps, hem
d’afavorir moments d’interiorització, de silenci
i reflexió, d’oració... que els ajudin en el seu
creixement personal i espiritual.
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Els nostres alumnes i les nostres alumnes tenen una ment multitasca que els capacita per
realitzar diverses accions simultàniament. Poden estar connectats a les xarxes socials, conversant amb uns quants al mateix temps, fent
un treball i escoltant música.

MODELS
D’APRENENTATGE
Des de 1995 s’ha experimentat una revolució en la investigació sobre l’aprenentatge a causa dels descobriments de la neurociència i la
neurobiologia. En l’última dècada, s’han consolidat a nivell mundial
models pedagògics que s’han mostrat i avaluat com a eficaços.
D’altra banda, les noves tecnologies i els "social media" han desplegat formes cooperatives i multidireccionals de coneixement, aprenentatge i organització que han influït en àmbits econòmics, culturals, socials i, per descomptat, educatius.
Tot això ens porta a definir institucionalment unes opcions pedagògiques que expressem en la piràmide d’aprenentatge. A la cúspide
situem el model "d’intel·ligències múltiples" com el prisma des del
qual cal educar. En un segon nivell, ubiquem la dimensió comunitària
i personalització de l’aprenentatge. En tercer lloc, tres models concrets pels quals optem: cultura de pensament, cultura de creativitat,
"Design for change"/aprenentatge i servei/emprenedoria.
La col·laboració de la família en el desenvolupament d’aquestes opcions pedagògiques és imprescindible. Donar-les a conèixer als pares
és vital per a aconseguir la col·laboració família-escola.
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INTEL·LIGÈNCIES
MÚLTIPLES I INTEL·LIGÈNCIA
ESPIRITUAL
El model de les intel·ligències múltiples no
és només un canvi en la metodologia de l’aula, sinó que suposa un canvi de paradigma en
la nostra forma d’entendre com s’aprèn i com
s’educa. Per això, aquest model s’ha situat a la
cúspide de la transformació pedagògica actual.
Avui sabem que no tots aprenem de la mateixa
forma. La neurociència ha investigat el desenvolupament neuronal a través de l’aprenentatge i
ha aportat evidències científiques que quan una
persona aprèn amb la música, activa una part
del cervell, quan aprèn amb l’emoció, amb el
tacte, amb la vista, amb el so… activa diferents
parts del cervell. Howard Gardner, basant-se
en aquestes dades científiques, ha sostingut en
la seva teoria de les intel·ligències múltiples,
que el concepte tradicional de intel·ligència ha
estat massa limitat, centrant-se només en la
intel·ligència lingüística i lògico-matemàtica, i
menyspreant altres maneres d’aprenentatge.
Si associem els diferents aprenentatges a la
zona del cervell que s’activa, podem parlar de
l’existència de nou intel·ligències: la verbal o
lingüística, lògico-matemàtica, espacial, musical, cinestèsica, interpersonal, intrapersonal,
naturalista i espiritual.
L’aprenentatge, per tant, no és lineal, sinó
dinàmic i interconnectat. Una de les conseqüències d’aquest model és que pot reduir el
fracàs escolar; un nen pot fracassar en un tipus d’intel·ligència, però no en tots. A més, el
desenvolupament de les intel·ligències múltiples permetrà que cada alumne descobreixi
els seus dons personals -musicals, lingüístics, interpersonals o espirituals- i connecti
amb allò que pugui arribar a ser la passió de
la seva vida.
Apostem especialment per la intel·ligència
espiritual i per l’educació emocional a través
de les intel·ligències intrapersonal i interper-

48

sonal. Volem que siguin un eix vertebral del
nostre projecte educatiu, que té com a finalitat
la felicitat de la persona, entenent per aquesta
el ple desenvolupament personal i espiritual.
Des del nostre ideari cristià volem que la intel·ligència espiritual estigui integrada en tot
el currículum de forma objectiva i avaluable.
Una altra aportació dels descobriments científics és que l’aprenentatge només es produeix
quan s’estimula el cervell. Quan un educador
no impacta o influeix en alguna zona del cervell, aquest no canvia i no hi ha aprenentatge.
En canvi, quan una persona experimenta alguna cosa de forma repetida, sistematitzada, n’hi
ha prou amb dues setmanes per modificar una
zona del cervell; llavors podem dir que hi ha
aprenentatge.
Quines conseqüències té per a l’escola aquesta opció d’educar segons les intel·ligències
múltiples?
Els educadors no podem ser simples transmissors de coneixements, hem d’actuar com a
guies, interactuant amb l’alumne, mobilitzant
les seves capacitats, descobrint necessitats i
aportant estratègies i recursos.
La metodologia d’aula de tipus oral, classe
magistral, s’ha demostrat com a vàlida per
utilitzar-la de forma puntual, però és una
metodologia poc eficaç pel seu baix nivell de
proactivitat, d’estimulació, i perquè no desenvolupa totes les intel·ligències. El grau més
alt d’aprenentatge, fins i tot el memorístic,
s’aconsegueix mitjançant la implantació de
metodologies actives, que provoquin la investigació, la producció, la creació i la mobilització de totes les intel·ligències.
Si volem convertir-nos en col·legis d’intel·ligències múltiples, hem de repensar què és

el que volem que els nostres alumnes aprenguin, definint el nostre propi currículum. El
concepte de "metes de comprensió" ens permet seguir ensenyant el currículum oficial, la
qual cosa és un deure legal, però revolucionant la perspectiva des de la qual aprenem i
les finalitats últimes que volem assolir. D’altra
banda, el desenvolupament de les intel·ligències múltiples ens proporcionarà criteris per
l’elecció de noves disciplines, optatives, etc.
que complementin el currículum oficial.
No hi ha una vinculació directa entre un àmbit curricular i una intel·ligència determinada, sinó que tots els continguts curriculars
es relacionen amb totes les intel·ligències.
Educar des de les intel·ligències múltiples,
significa entrar de ple en el desenvolupament
competencial i treballar des de la personalit-

zació, amb una nova concepció de l’avaluació
i estratègies per dur-la a terme. Necessitem
formar-nos per detectar quins tipus d’intel·
ligències tenen els nostres alumnes i dissenyar les propostes pedagògiques que facilitin
l’aprenentatge de cadascun. La pedagogia
per al desenvolupament de la intel·ligència
espiritual precisa d’un canvi profund de model pastoral. Necessitem fer un salt cap a un
model que eduqui la competència existencial i
espiritual, de forma interdisciplinar, integrada
en l’aprenentatge i basant-se en els models
pedagògics pels quals hem optat. El nostre
somni va més enllà, volem ser centres amb intel·ligència espiritual, amb temps i espais per
al creixement personal d’alumnes, educadors
i famílies, en els quals fer experiència com a
comunitat creient teresiana.
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MODELS
D’APRENENTATGE

COMUNITATS
QUE APRENEN
L’educació que volem construir es viu en organitzacions conformades com a comunitats que
aprenen35.
La societat del segle XXI funciona sota un nou
paradigma horitzontal, fruit d’una nova forma de comunicar-nos, de treballar, de divertir-nos, de comportar-nos. Aquest paradigma
té molt a veure amb la revolució tecnològica, la
democratització del coneixement i la globalització cultural.
El model de comunitats d’aprenentatge pretén
obrir els límits de l’aula i del centre a l’entorn.
Proposa models de treball perquè educadors,
alumnes i altres persones i institucions, siguin
agents educatius actius en col·laboració amb el
projecte del centre. Pren especial rellevància la
col·laboració que s’estableix en aquest model
amb les famílies com a part activa del procés
d’aprenentatge i desenvolupament. En la mesura que les famílies se sentin part del projecte i dels processos que es desenvolupen en el
centre, es comprometran donant suport a les
línies i als objectius del col·legi. Per dur a terme
aquest model de col·laboració en el qual s’han
d’incloure altres persones a l’aula, és vital el paper de l’educador el qual ha de situar-se com un
facilitador del procés, capaç de crear lligams,
establir connexions, generar participació.
Des d’aquest enfocament, és fàcil reconèixer
la importància de tots els que conformen les
comunitats educatives. Si volem ser comunitats socials amb el nostre entorn, hem de
convertir-nos prèviament en comunitats cohesionades emocionalment, on tots siguem
mestres i aprenents.

35
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Optem per un model d’aprenentatge cooperatiu que aprofita la intel·ligència col·lectiva,
l’energia grupal per generar creativitat, la qual
ben organitzada, contribueixi a la disminució
de la conflictivitat i potenciï la riquesa personal posada al servei del bé comú. En el futur
els nostres nens i joves necessitaran aquesta
capacitat de treballar en equip perquè els entorns laborals intel·ligents estan basats en la
creativitat, la comunicació i el disseny compartit. El model d’aprenentatge cooperatiu permet
desenvolupar sistemes d’ajuda recíproca que
enriqueixen tots els alumnes.
Per a una comunitat que aprèn és fonamental l’aprenentatge en el diàleg que recolza en
una concepció comunicativa que, basada en
les interaccions que es generen entre les persones, fa que augmenti l’aprenentatge instrumental. Les comunitats que aprenen busquen
una transformació social, un canvi que neix
de l’empoderament de les persones i que es
fonamenta més en les interaccions que en els
coneixements teòrics, perquè l’ensenyament
per sí mateix no provoca l’aprenentatge, si no
hi ha una participació activa i voluntària de qui
aprèn. Per això, optem per un aprenentatge
actiu, cooperatiu i reflexiu36.
Per formar persones que aspiren a canviar les
injustícies socials quan siguin adults, s’han de
crear les condicions a l’escola perquè puguin
actuar ja en el seu entorn; per això és necessari fer una reflexió i prendre opcions curriculars
clares des dels nostres documents.
Volem que els nostres projectes d’aula curriculars comptin amb els ingredients de l’empode-

MODELS
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El gran repte, des d’aquesta perspectiva social
i des de la nostra perspectiva cristiana és crear
comunitats humanes, globals i/o virtuals, que

siguin lloc de pluralitat, d’acolliment, de compartir des del nostre interior, d’expressar la
nostra fe, de donar resposta a les necessitats
de la nostra comunitat. Hem de generar xarxes
personals i professionals, dissenyar projectes
curriculars compartits per aprendre de models i bones pràctiques, traient el potencial de
les diferents eines "social media": xarxes socials, videoconferències, blocs, vídeos…

CONTEXTOS

rament, amb el protagonisme actiu d’alumnes
i famílies; que es fomenti en els membres de
la comunitat la participació i la responsabilitat. Desitgem abordar necessitats reals i donar
respostes que tinguin un impacte autèntic en
la comunitat i/o en la societat.
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PERSONALITZACIÓ
L’educació teresiana dissenya i acompanya
processos formatius a través dels quals es va
configurant la identitat personal37. Educar es
converteix en l’experiència de fer que cada persona connecti amb el seu interior, amb les seves potencialitats i limitacions i creixi en relació
amb si mateixa, amb els altres, amb el món i
oberta a Déu.
El model de personalització de l’aprenentatge
connecta amb la convicció de l’escola teresiana
de voler posar l’alumne en el centre de l’aprenentatge, com a protagonista autònom. Aquest
model –step by step- es basa en la integració
de les intel·ligències múltiples amb taxonomies del pensament, organitzant el currículum en
mòduls i donant llibertat als alumnes perquè
triïn de manera autònoma els seu propi itinerari d’aprenentatge. És una bella utopia, a la qual
podem aspirar, avançant progressivament.
La primera tasca del model de personalització
és descobrir en cada persona, en cada alumne i en cada educador, quin és el seu element,
el seu talent o la seva passió, és a dir, allò que
el fa vibrar intel·lectualment, que el mobilitza
per dins, que desencadena experiències "flow",
moments en què se submergeix en desafiaments, que suposen aprenentatge, superació i
molt de gaudi de forma simultània.
El model està basat en l’autoaprenentatge que
requereix nivells adequats d’interiorització de
cada alumne i educador, de forma que aprenguin a poc a poc a responsabilitzar-se del seu
propi temps d’aprenentatge.
El currículum és el centre llegit des dels talents
de cada educador i alumnes. L’aprenentatge es
dissenya en forma de passos o "steps" (graons
d’aprenentatge al seu ritme), que faciliten una
autèntica atenció a la diversitat, posant especi-
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al èmfasi en el desenvolupament de les màximes capacitats i potencialitats personals.
Això suposa canvis organitzatius sobretot en els
nostres horaris: matí o tarda de caràcter especial, horaris diferents durant alguna setmana al
trimestre, projectes interdisciplinaris, agrupacions flexibles… Diferents canvis que afavoreixin cada vegada més l’autoaprenentatge.
Per tot això, és necessari un canvi profund en
l’educador. El seu rol és dissenyar escenaris
d’aprenentatges diversos que animin als alumnes a pensar sobre com aprenen, i per altra
banda, puguin dirigir el seu propi aprenentatge de tal manera que ells siguin els principals
protagonistes.
Un altre objectiu a mitjà i llarg termini serà fer
experiència en grans espais cridats a convertir-se en "mega-aules", on grups de més de
50 o 100 alumnes treballin junts, de forma estructurada, per generar junts algun producte
del seu aprenentatge, de forma que cada grup
i cada persona pugui escollir diferents vies o
activitats. Això suposa una revolució en la manera d’entendre l’arquitectura de l’aula i del
centre, buscant espais que fomentin la creativitat, que afavoreixin la soledat per reflexionar o
per meditar, el fet de treballar en petits grups,
moure’s per realitzar activitats amb diferents
intel·ligències. Espais i mobiliaris en funció de
l’aprenentatge i les metodologies per les quals
opta el PEI.
El desenvolupament de la personalització està
unit al desenvolupament de la competència digital, i per això ha de ser part fonamental del
currículum des d’educació primària, ja que
les eines digitals es converteixen en elements
estructurals del coneixement i del posterior
desenvolupament professional.

MODELS
D’APRENENTATGE

CONTEXTOS

En la personalització, el desenvolupament del
portfoli es converteix en un mitjà que recull
l’aprenentatge i el desenvolupament personal
intel·lectual, servint d’eina d’avaluació de competències intrapersonals, reflexions, comunicació, empatia, exploració, jerarquia d’idees, etc.
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CULTURA
DE PENSAMENT
La facultat de discórrer és la més noble i més
important de l’ànima, per això s’ha de cultivar
amb intel·ligència, perquè la major perfecció
de l’home és saber discórrer bé, perfeccionant
la seva raó38.
La nostra manera d’entendre l’educació es concep des de la vida i per a la vida, per això, és
primordial crear en els nostres centres una autèntica cultura de pensament. Allò fonamental
en el nostre model pedagògic és ensenyar els
nostres alumnes a pensar; aconseguir alumnes
autònoms, que adquireixin destreses de pensament per la seva vida, per resoldre problemes
i prendre decisions. Per aconseguir que els
alumnes desenvolupin un pensament profund,
crític i creatiu, és necessari entrenar-los, o el
que és el mateix, crear un sistema educatiu que
ensenyi a pensar. En l’actualitat, dos reconeguts
projectes, "Thinking Based Learning" (Aprenentatge basat en el pensament) i "Visible Thinking"
(Pensament visible), de Robert J. Swartz i David
Perkins, respectivament, han sistematitzat una
sèrie de destreses i rutines per mostrar la forma més efectiva que els alumnes fomentin un
pensament eficaç al mateix temps que aprenen
els continguts curriculars, i per aconseguir que
l’estudi culmini en la comprensió dels continguts i la capacitat d’utilitzar-los d’una manera
eficient, així com en el desenvolupament de
destreses i competències que els serviran en
les seves vides.
Les rutines de pensament de David Perkins són
estratègies amb l’objectiu de provocar un tipus
de pensament (creatiu, crític…) o moviment del
mateix (connectar idees, captar l’essencial) sobre un contingut. Consisteixen en uns quants
passos concisos i clars que, practicats de forma
constant, donen als alumnes la capacitat de ser
millors pensadors. Són, a més, metodologies
eficaces de participació i aprenentatge compartit que faciliten l’avaluació a l’aula.
38
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En aquesta escola del pensament creatiu i eficaç pren especial importància el concepte de
metacognició (Robert J. Swartz), o el que és
el mateix, la consciència dels passos i estratègies a seguir per solucionar un determinat
problema, així com l’avaluació sobre la productivitat de les estratègies utilitzades, de forma
que puguin canviar-se si no han estat eficaces.
Els passos descrits a l’escala de la metacognició no només ajuden a crear un pensament
eficaç, sinó a fomentar estratègies i hàbits
d’aprenentatge d’entre els quals poder escollir
en diferents circumstàncies.
El pensament visible permet la visualització del
pensament i construeix, gota a gota, una cultura de pensament. És clau la documentació de
l’aprenentatge, és a dir, el recull d’evidències
i bones pràctiques per compartir amb altres
educadors, per fer "coaching" i també perquè
els alumnes tinguin davant seu, cada dia, recursos i eines permanents per pensar. Facilita
també altres vies alternatives per aprendre i fomenta diferents intel·ligències: visual, corporal,
lingüística, lògico-matemàtica, etc.
La repetició, enfocada en els mateixos mecanismes cognitius i no en els continguts, és el
recurs per passar de la comprensió a la construcció d’hàbits o destreses de pensament.
Els objectius curriculars s’estableixen oficialment però són un marc que no esgota la manera d’aprenentatge. Per això, nosaltres volem
complementar-los amb estratègies que permetin ensenyar a pensar els nostres alumnes
i preparar-los perquè, en el futur, puguin resoldre problemes amb eficàcia, prendre decisions ben meditades i gaudir de tota una vida
d’aprenentatge.

CONTEXTOS

CULTURA
DE CREATIVITAT
Una organització que aprèn és aquella en la
qual les persones involucrades procuren personalment i col·lectivament aprendre respecte al que estan efectivament interessades. Per
això, entre les seves premisses bàsiques està
la creativitat i la capacitat d’assumir canvis39.
La creativitat és una de les competències que
sabem amb seguretat que necessitaran els
nostres alumnes quan surtin dels nostres col·
legis. No sabem com serà el món d’aquí a cinc,
deu o vint anys. Per això, no té sentit ensenyar
repertoris de solucions a problemes que potser ja no existeixin. El que sí sabem és que necessitaran afrontar problemes amb creativitat,
crear productes, inventar, buscar amb intel·ligència, dissenyar, decidir, aprendre a aprendre
i aprendre a desaprendre.
El pensament divergent consisteix a aprendre a cercar solucions per una via diferent de
la coneguda, de la lògica. És aprendre a veure
més enllà de la literalitat, aprendre a fer salts
inaudits, originals, a respondre generant preguntes que desenvolupin solucions diferents.
Parlar de pensament divergent no significa no
generar estructures de pensament, sinó obrirlo a un ventall major de possibilitats. El pensament és connatural al pensament matemàtic,
on és necessari veure la lògica darrere d’unes
evidències aparentment caòtiques; connatural
al pensament lingüístic, tant per a les habilitats de comprensió de textos, autors, obres,
cultures, com per a disparar la imaginació, la
fantasia i el pensament naturalista, per aprendre a identificar patrons de funcionament, etc.
L’educació teresiana vol ajudar a viure la quotidianitat, i per això, vol oferir la possibilitat
de resoldre creativament els "problemes" del
dia a dia, no quedant-se en la primera solució,
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sinó intentant generar solucions no evidents
que ajudin a incentivar l’enginy i la creativitat.
Les diferents solucions arribaran a partir dels
diferents interessos generats pels alumnes,
per la qual cosa caldrà proporcionar-los diverses estratègies resolutòries o, segons es
consideri, deixar-los autonomia estratègica.
Per treballar generant pensament divergent,
es necessita una escola amb un espai que es
pugui transformar segons les necessitats, i un
horari flexible que no coaccioni o limiti els processos de pensament.
Educar des del pensament divergent, significa
tenir sempre la porta oberta al suggeriment,
a l’interès per aspectes que van més enllà del
curricular. El professor serà la persona que
proporcioni estratègies per generar l’autoaprenentatge. En aquest context, és necessari
replantejar-se el lloc que ocupen els llibres de
text, l’ús que es fa d’ells a l’aula.
Els projectes interdisciplinaris ajuden a desenvolupar la creativitat amb pensament
convergent. El PBL (aprenentatge basat en
problemes) facilita que l’equip d’educadors
dissenyi problemes que no tenen una única
solució, sinó que generen processos d’investigació, d’exploració, d’informació, de codificació… fins arribar a generar coneixement i
buscar solucions.
La gamificació és una altra clau que ajuda a
mobilitzar l’aprenentatge grupal en clau lúdica
i les xarxes socials es converteixen en eina de
comunicació, de transmissió, d’informació, de
generar pertinences i mobilitzacions socials i
ideològiques, de compartir documents, generar idees i tendències, etc.

MODELS
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La fase divergent:
Consisteix a "empatitzar": aprendre a mirar
l’entorn, les persones, els clients, els seus
interessos i necessitats, de forma diferent de
l’habitual, per comprendre el seu món des del
seu punt de vista intern i des del punt de vista de l’observador extern. Consisteix també a
"imaginar": generar múltiples alternatives,
com més millor i com més il·lògiques millor.
La fase convergent:
Consisteix a "prototipar" per idear i visualitzar
des de tots els sentits la millor solució, establint analogies o connexions amb experiències

vitals. Consisteix també a "iterar", això és, posar en pràctica, avaluar i polir el producte final
fins aconseguir un disseny depurat.
Apostem per un aprenentatge basat en la investigació i l’experimentació, que encaixa
perfectament en el pilar teresià d’acció-reflexió-acció. D’aquesta forma generarem persones reflexives i crítiques amb si mateixes,
amb les seves actuacions i solucions i amb la
capacitat de millorar-les. Tot allò que pot ser
un procés d’aprenentatge i desenvolupament
cognitiu es converteix en eina de creixement
personal i espiritual, de forma que la persona és capaç de formular-se preguntes i buscar respostes essencials a la seva vida d’acord
amb els seus valors.
CONTEXTOS

El Design Thinking és una concreció tant de la
fase divergent, com de la fase convergent:
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APRENENTATGE
I SERVEI,
I EMPRENEDORS
L’educació teresiana troba el seu sentit ple
quan capacita els que formen la comunitat educativa per posar en marxa accions de
transformació social40.
Per aconseguir els fins de l’educació teresiana, que vol fer dels seus alumnes transformadors socials, hem inclòs en la nostra piràmide
d’aprenentatge models pedagògics que ens
ajudin a sistematitzar les finalitats.
L’aprenentatge-servei és un model d’aprenentatge que té l’objectiu de formar ciutadans
compromesos i capacitats per transformar el
seu entorn i generar en el futur un canvi social profund. La clau principal està en el fet que
volem aprendre tot això mitjançant l’acció, mitjançant el compromís social concret, el servei
a persones o a col·lectius de l’entorn proper.
L’APS combina processos d’aprenentatge i
servei a la comunitat en un sol projecte ben
articulat en el qual els alumnes es formen
treballant sobre necessitats reals de l’entorn,
amb l’objectiu de millorar-lo. És un mètode vàlid per a totes les edats, que permet aprendre i
col·laborar en un marc de reciprocitat, assolint
l’adquisició de coneixements i competències
per a la vida. Es fonamenta en una pedagogia
de l’experiència i la reflexió i facilita l’obertura
dels centres a xarxes de col·laboració amb altres institucions educatives o entitats socials.
Quan mirem els nostres alumnes i reconeixem
el potencial que hi ha en ells, volem unir-nos
com a institució al moviment internacional
"Design for Change" com una experiència més
amb la qual són capaços de transformar els
seus contextos pròxims. Participar en la xarxa
de centres de DFC ens enriquirà també amb
les experiències transformadores dutes a terme per altres.
40
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Els diferents passos d’aquesta metodologia
(sent-imagina-fes-comparteix) fan del mateix
procés una escola d’aprenentatge, en la qual
es desenvolupa una mirada profunda de la realitat, creativitat, respecte, pensament divergent, consens del grup i participació guiada
pel professor.
Gràcies a això sorgiran accions compromeses
amb la societat que no es quedaran al nivell
de les idees. Els nostres alumnes seran protagonistes del canvi i creixeran com a persones
proactives assumint un compromís amb la societat des dels valors de l’Evangeli.
Assumir aquesta metodologia suposa un canvi en el rol de l’educador i estar oberts perquè
l’aprenentatge es doni més enllà de l’aula en
contacte amb la realitat quotidiana.
Un altre aprenentatge experiencial pot ser
el que es duu a terme mitjançant projectes
d’emprenedoria social. Amb ells els alumnes
descobreixen la figura de l’emprenedor com
a agent de canvi social, de desenvolupament i
innovació. L’experiència de crear una empresa
amb la finalitat de donar solució a una necessitat social detectada, desenvolupa en els
alumnes les seves habilitats emprenedores
per comprometre’s en el futur com a agents de
transformació social.
Dur a terme aquestes metodologies mitjançant
concrecions curriculars, possibilitarà que l’escola teresiana es converteixi en germen de joves que no només esperen rebre de la societat,
sinó que amb l’esperit d’emprenedors socials
siguin capaços de descobrir què necessita un
canvi i alhora que puguin aportar alguna novetat perquè es doni.

CONTEXTOS

PERSONAL
DEL CENTRE

La gran fortalesa de la Fundació Escola Teresiana és el seu personal. Homes i dones que posen en comú les seves capacitats i els
seus dons al servei d’un Projecte compartit.
Necessitem enfortir les claus carismàtiques i la vocació educadora
que sosté la nostra identitat i la nostra missió a l’Escola Teresiana.
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CONTEXTOS

ESCUELA
PERSONALIZADORA

1

Santa Teresa, I Moradas 1,1

LES PERSONES
El pilar fonamental de l’escola teresiana és el
seu personal, docent i no docent, que des de
diferents tasques enriqueix i porta a terme la
nostra missió educativa. Diferents edats, caràcters, experiències, especialitzacions, cultures… evidencien la riquesa i el potencial de la
Fundació. El clima escolar, fruit del que cada
un aporta, possibilita un bon ambient de treball
en termes generals.
L’educació teresiana concep les persones com
a subjectes d’encontre i transformadors socials; per això a les nostres escoles es cuiden
especialment les relacions interpersonals i
tot allò que afavoreixi el creixement personal.
Tenir espais i temps per compartir la vida en
trobades informals ens fa constatar la importància que donem a la persona.

Valorem la vida que es lliura al llarg de tants
anys a l’escola, l’enriquiment que suposen els
diferents moments vitals de cadascú i la importància d’acompanyar aquests moments per
mantenir la passió per l’educació. De la mateixa manera, és crucial l’acolliment i l’acompanyament de tants educadors i personal que
s’estan incorporant als nostres centres.
Volem que tots experimentin la satisfacció
de sentir-se considerats com a membres necessaris en la missió educativa, sentint que
es valora el seu treball i es confia en la seva
capacitat i experiència per realitzar el projecte
educatiu teresià.

IMPLICACIÓ
Som conscients que tirar endavant el projecte teresià exigeix una forta vocació educadora, una sintonia amb el carisma i una entrega
que fa dels educadors persones implicades i
compromeses. Cada educador ha d’assumir
la responsabilitat personal i intransferible que
comporta aquest projecte, ja que l’assoliment
dels objectius depèn de la implicació de tots i
de la riquesa col·lectiva que sorgeix quan cada
un aporta alguna cosa des del seu compromís
professional i personal.
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La implicació de molts educadors passa per
assumir diferents rols, funcions i responsabilitats dins de l’organització dels centres. Aquest
fet evidència que laics i germanes ens sentim
compromesos en missió compartida.
Tanmateix, segueix sent un repte aconseguir la implicació real de tots. Per això, és
necessari cuidar especialment els canals de
comunicació, reconeixement, valoració i participació que generaran vies de compromís
amb el projecte comú.

PERSONAL
DEL CENTRE

FORMACIÓ
PASTORAL-ESPIRITUAL

La formació dels educadors en aquest àmbit és
base fonamental per viure positivament en els
claustres el sentit autèntic de la pastoral com la
saba que alimenta totes les accions educatives.
El terme pastoral produeix de vegades reticències en els claustres. Unes vegades per manca
de formació, altres per manca d’experiència
espiritual personal i d’altres per una interpretació reduccionista que limita la pastoral a
celebracions puntuals. D’altra banda, és una
realitat que no tots els educadors s’impliquen
en l’educació espiritual dels nostres alumnes.
Volem que els nostres claustres puguin arribar
a tenir una experiència positiva de la pastoral
i una preparació adequada per respondre als
reptes i necessitats dels nostres alumnes i les
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seves famílies. La innovació i els nous llenguatges han de tenir cabuda en l’educació espiritual i religiosa de la mateixa manera que en els
temes pedagògics. Hem de tenir cura que en
les celebracions que es realitzen tant amb els
alumnes com amb el claustre, es pugui experimentar espiritualitat en tots els sentits.
És necessari facilitar als claustres moments i
espais de trobada, amb un clima adequat, en els
quals es puguin viure i compartir experiències
espirituals, connectant vida i Evangeli. Aquestes experiències capacitaran els educadors per
a realitzar la seva tasca evangelitzadora.
L’escola teresiana considera que tota acció educativa és mitjà per donar a conèixer i transmetre
el missatge de Jesús. Entén que l’acció pastoral
impregna tota la vida del centre i no només l’explícitament religiós i ens obre per formar comunitat amb altres en l’Església, Poble de Déu.

Sant Enric d’Ossó. Apunts de Pedagogia nº125
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CONTEXTOS

Més mou l’exemple que la paraula, més creiem
el que veiem que el que sentim41.

PREOCUPATS
PEL CANVI PEDAGÒGIC
I L’ACTUALITZACIÓ
Enric d’Ossó va voler des del principi que les
germanes es preparessin amb els millors mitjans per oferir una escola de qualitat; fins i tot
els animava a visitar altres centres reconeguts
pels seus projectes pedagògics.
Avui, conscients de viure en un temps de canvi i incertesa, els nostres claustres necessiten
l’actualització contínua per respondre als reptes. No podem viure aliens a la situació actual.
La vida en els nostres col·legis ha d’estar connectada amb el que es viu a la societat, amb
la vida dels nostres alumnes i famílies. Els
nostres claustres estan inquiets per generar el
canvi que necessita la nostra escola per donar
resposta al món d’avui.
L’actualització requereix tant de la competència professional en l’àmbit del saber com del
coneixement, i posar en pràctica aquelles metodologies que donin els millors resultats.
Volem dissenyar experiències d’aprenentatge
que facin els alumnes i les alumnes protagonistes i constructors del seu coneixement,
per mitjà de la pedagogia de la pregunta, el
desenvolupament de la creativitat, l’interès

42
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Caràcter Propi. 4. Estil Educatiu. L’educador

PERSONAL
DEL CENTRE

per la quotidianitat, la investigació, l’audàcia
en els desafiaments, l’esperit crític i el treball
en equip42.
Les opcions pedagògiques institucionals en
aquesta línia han quedat establertes en aquest
Projecte Educatiu, arrelades en els principis
dels nostres documents institucionals, fonamentalment, la Proposta Educativa Teresiana i el
Document d’Identitat de l’Escola Teresiana (CP).
Sentim la necessitat de formar-nos i aprendre
de les pràctiques d’altres, establint relacions
amb persones i institucions que persegueixin
la mateixa finalitat, perquè amb altres aconseguirem allò que aïlladament resultaria impossible. Per això, és de vital importància destinar
temps de qualitat i recursos per a la formació,
que possibiliti el canvi d’escola que desitgem.
És un repte per tots nosaltres, com a comunitat
que aprèn, acompanyar-nos i enriquir-nos compartint entre els claustres les experiències educatives que es van implementant. El coaching
didàctic pot ajudar-nos a fer-ho.

CONTEXTOS

ESCUELA
PERSONALIZADORA

1

Santa Teresa, I Moradas 1,1

GESTIÓ
DEL TEMPS
Som claustres i equips diversos dins realitats diferents però tenim en comú una activitat escolar molt intensa (ens il·lusionem amb
molts projectes, acollim propostes d’altres
institucions, donem cabuda a iniciatives que
es consideren interessants…). Al costat d’això,
l’elaboració de documents que ens exigeix el
nostre treball fa que haguem d’organitzar, planificar, prioritzar i gestionar bé les tasques a
realitzar i el nostre temps. En el futur veiem
necessari organitzar el centre de forma que la
implicació i la participació de tot el personal –
docent i no docent- en equips cohesionats permeti tirar endavant els projectes dedicant-hi el
temps necessari.

Cal tenir automatitzat el registre del treball realitzat, de manera que siguin aprofitables les
tasques prèvies i es guanyi en eficàcia; fer una
planificació rigorosa del treball; dividir el treball
en equips essent disciplinats en el temps que hi
dedicarem a cada fase, donant així més cabuda
a la creativitat, la imaginació i la flexibilitat.

Necessitem formació i aplicació pràctica
d’eines de gestió del temps i tasques, de creativitat per a les reunions i la presa de decisions,
així com per a redissenyar els nostres horaris i
fins i tot els nostres rols per simplificar la burocràcia i emprar el nostre temps més en l’important que no en l’urgent, per a ser capaços
de generar idees i projectes.

El nostre projecte educatiu seguirà fent-se
realitat si aconseguim que els nostres temps
compartits despertin en nosaltres la passió
per l’educació teresiana i el desig de seguir
aprenent junts.
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La gestió del temps en els nostres claustres ha
de basar-se en uns principis de qualitat organitzativa i d’identificació clara d’objectius. Una
mala planificació anul·la les nostres habilitats
assertives, els nostres esforços per desenvolupar l’empatia i en definitiva, dificulta la feina
ben feta de l’equip.

PERSONAL
DEL CENTRE

EINES
TECNOLÒGIQUES

L’ús de les noves tecnologies és un element que
diferencia el personal dins dels claustres pel diferent domini i ús de les eines a l’aula. Apostem
per un treball en equip dels educadors, dins i
fora de l’aula, que possibiliti compartir coneixements per millorar l’aprenentatge de tots amb
vista a disminuir aquesta diferenciació.
La bretxa entre alumnat i professorat és cada
vegada major, per això hem d’utilitzar aquestes eines que comporten un canvi metodològic.
Com més retardem l’actualització, més gran
serà la distància. Els nostres educadors han
d’incorporar els avenços de la tècnica i els
mitjans de comunicació com a formes d’aprenentatge i relació43.
L’ús d’aquestes tecnologies farà que la relació alumne-docent-escola no es limiti només
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a allò que s’aprèn dins l’aula; no es tracta de
mirar les eines tecnològiques com a limitació,
sinó de fer-ho com una possibilitat que ajuda
en l’àmbit formatiu i en l’àmbit de relació professor-alumnes. Connectar amb l’alumne fora
de la realitat de l’aula ens farà conèixer millor
els seus interessos, les seves necessitats, les
seves inquietuds, la seva realitat.
El factor clau en el procés de transformació
dels claustres és l’acceptació del canvi de model pel professorat i la planificació d’una inversió suficient en formació perquè adquireixin
les competències digitals necessàries que els
permetin orientar el procés educatiu i selectiu
de les eines digitals a l’abast dels alumnes.
Les noves tecnologies constitueixen eines pedagògiques clau que permeten desenvolupar
habilitats i adquirir competència digital per
part de tots els alumnes i a qualsevol nivell,
incloent-hi aquells que tenen més dificultats.
Aquestes eines escurcen distàncies, eliminen
barreres i enderroquen els murs de l’aula.

Caràcter Propi. 4. Estil Educatiu. L’educador
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CONTEXTOS

En els claustres, encara trobem educadors que
presenten reticències a l’hora d’utilitzar les
eines digitals a l’aula. Espanta que l’alumne
vagi per davant dels educadors i es generi inseguretat deguda a la manca de domini del tema.

FAMÍLIES

Volem mirar la realitat de les famílies dels nostres alumnes en
aquests moments i els reptes que ens presenten, per aconseguir la
col·laboració família-escola, fonamentalment per dur a terme el nostre projecte educatiu. "La relació de la família amb els membres de
la comunitat educativa, enriqueix i enforteix el sentit de la mateixa"
(Caràcter Propi p. 29)
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CONTEXTOS

PARES I MARES,
AGENTS ACTIUS
A L’ESCOLA
A la societat actual es constaten canvis que
s’estan donant dins l’estructura i vida familiar;
l’homogeneïtat ha desaparegut, i ha donat pas
a diverses situacions. Els canvis de rols familiars afecten tots els membres de la família.
Existeixen diferents models; es constata que
avui es valora més la qualitat de les relacions
afectives, per davant d’altres aspectes. La consolidació de l’estructura familiar més reduïda
no suposa trencar amb els lligams entre generacions, tot el contrari, es reforça el paper
dels avis en la seva tasca educativa des del seu
paper afectiu i efectiu.
El cert és que els pares, mares, avis... necessiten definir millor els seus nous rols per reforçar la funció d’educar els fills. El perill és
renunciar a ésser educadors i delegar aquesta
funció en el col·legi. Hem de lluitar contra la
imatge de veure l’escola només com un servei,
on les famílies es perceben com a clients externs amb més drets que deures. Hem d’aportar orientació perquè els pares i mares siguin
agents més actius a l’escola.
Pautes educatives:
- En aquest context, l’escola teresiana ha de
propiciar espais per treballar de manera cooperativa, pares-professors-alumnes, reinven-

70

tant vies de participació. Les persones estan
més motivades a assistir a les nostres convocatòries quan senten que hi poden participar i
que la seva veu serà escoltada. De la mateixa
manera que estem canviant la nostra metodologia a l’aula, podem fer-ho a les reunions amb
pares i mares.
- El nostre PEI no està dissenyat únicament perquè els professors el desenvolupin a l’aula, sinó
que tots som destinataris i agents actius del
PEI. Per tant, hem d’aconseguir que les famílies eduquin en els mateixos valors i principis
pedagògics i pastorals que enunciem en el PEI.
És necessari que les famílies coneguin les motivacions de canvi del nostre projecte educatiu.
- Seria positiu convocar els pares i mares per
ensenyar-los de forma vivencial diferents models de la nostra piràmide d’aprenentatge: com
educar les intel·ligències múltiples en la família, la importància de la intel·ligència emocional
i espiritual, com educar la interioritat, les destreses de pensament o com ensenyar a pensar
els seus fills, les eines de la creativitat, etc. Els
pares i mares poden ser agents actius de tots
aquests models col·laborant amb els educadors i reforçant les estratègies d’aprenentatge.

FAMÍLIES

ESCOLTA
I NEGOCIACIÓ

Un altre fenomen generalitzat en les famílies
actuals és el de la democratització de les relacions interpersonals. Abans se sabia qui manava i qui havia d’obeir. Avui dia les famílies
prenen les decisions de manera cada vegada
més consensuada. Els problemes sorgeixen
quan els pares no tenen eines comunicatives
per exercir una sana autoritat.
Les relacions familiars i les relacions família-escola han de basar-se en un model d’escolta i negociació, i de relacions properes.
L’escola ha de facilitar l’aprenentatge emocional, mitjançant els professors i tutors, tant per
als alumnes com per a les famílies.

Pautes educatives:
- Els pares i mares necessiten formació en habilitats socials, per saber escoltar i crear entorns d’escolta, per parlar amb assertivitat en
comunicar, en exigir quelcom, i així formar al
mateix temps fills assertius.
- Els pares i mares han de ser capaços de conjugar aquest diàleg i escolta, amb l’establiment de regles, normes i límits d’actuació en
l’entorn familiar.
- És important aprendre a pensar en positiu i
desenvolupar un llenguatge constructiu amb
els fills. També aprendre a enfadar-se amb assertivitat.
- Als centres es podrien oferir espais de mediació i negociació per aprendre a gestionar millor els conflictes amb els fills.
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CONTEXTOS

Amb el pas del temps s’ha produït un descens
del nombre de fills a les famílies que ha donat lloc que siguin el centre a les llars, amb
la consegüent repercussió en les relacions entre generacions. Els joves han anat guanyant
capacitat de negociació amb els pares i llibertat per a portar a terme diferents activitats dins
de la llar.

CORRESPONSABILITAT
I AUTONOMIA
La família és el primer model de relació entre les persones. Avui dia està en un procés
de transformació i canvi però, més enllà dels
models existents, la família continua essent el
referent de valors de tot individu durant el seu
procés d’aprenentatge. Fins i tot en un món
hiperindividualitzat, amb pèrdua d’espais de
socialització i institucionals, la família està fent
el paper de ser l’espai de pertinença número u
i un espai de socialització, centre de celebracions, festes, esdeveniments...
Al mateix temps, en l’interior de les famílies
han guanyat força els espais d’autonomia. Hi
ha molt més respecte als ritmes personals, a
espais diferents per a cadascú dintre de casa,
horaris, consum, oci, etc. Es corre el perill de
confondre autonomia amb individualisme i fer
de la independència el fi. L’escola teresiana
creu en l’autonomia i en la interindependència
perquè la família sigui una autèntica comunitat.
Pautes educatives:
- Treballar amb les famílies és un procés en
el qual es comparteixen responsabilitats i es
concreten de manera diferent la consecució
dels valors existents en el projecte educatiu.
Podem orientar les famílies a pensar en el seu

72

propi projecte educatiu familiar, amb els seus
propis valors i també hem d’oferir vies perquè
les famílies coneguin els valors del nostre projecte educatiu.
- Aprendre a tolerar la frustració permet que
els nens puguin enfrontar-se de forma positiva
a les diferents situacions que se’ls presentaran
al llarg de la seva vida. Educar persones capaces de tolerar la frustració portarà a educar
persones autònomes amb capacitat de convertir la frustració en aprenentatge, ensenyant-los
a ser perseverants i educant-los en la cultura
de l’esforç. Aprendre a tolerar la frustració facilita que s’enfrontin amb èxit a la vida.
- L’escola ha de ser una plataforma d’aprenentatge d’habilitats per educar l’autonomia personal i la corresponsabilitat en els diferents
nivells en els quals les persones es troben:
família, escola, treball, societat...
- La família, en col·laboració amb l’escola, ha
d’implicar-se en l’educació de la intel·ligència
emocional al llarg de totes les etapes. L’etapa
d’educació infantil i primers anys d’educació
primària són fonamentals per a l’estimulació i
l’aprenentatge de l’autonomia.

FAMÍLIES

BRETXA
GENERACIONAL

Les característiques de cada generació poden
convertir-se en diferències que han de ser gestionades perquè puguin trobar-se punts d’unió
i nexe. La diferent manera de comprendre les
relacions (de prop i de lluny), el paper de les
TIC i les TAC, la capacitat d’organitzar el temps
en funció de diverses tasques, el diferent valor
donat a l’atenció, la manera d’entendre el treball... són només alguns dels elements que fan
difícil una proximitat generacional, o una comprensió sense caure en el judici mutu.

Aquestes dificultats o salts generacionals no
es donen només en l’àmbit familiar, sinó que
es donen entre educadors i educats, i fins i tot
entre diferents generacions d’educadors. Per
això, és de vital importància conèixer els interessos de cada generació, i en especial la dels
nens i joves amb vistes a establir connexions i
a disminuir, en la mesura del possible, conflictes entre generacions.
Pautes educatives:
- Orientar pares i mares sobre els trets identificadors de les generacions emergents perquè descobreixin una interpretació positiva
d’aquestes o perquè identifiquin a partir d’elles
necessitats educatives.
- Ajudar en l’actualització d’eines i metodologies de tipus pedagògic i digital desvetllant el ric
potencial que tenen i els avantatges que poden
aportar a l’hora de generar informació, establir
connexions, generar projectes d’aprenentatge...
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CONTEXTOS

La velocitat a què ens trobem sotmesos, els
canvis que es van succeint en tots els àmbits
de la persona i de la societat, fan que la bretxa
generacional sigui cada vegada més destacable. Abans es donava entre avis i néts, però avui
es dóna entre pares i fills, i arriba en ocasions
a produir-se entre els germans. El moment
vital de les persones que s’han de relacionar
és completament distint, cosa que en ocasions
pot generar una distància difícil de superar.

FAMÍLIES

QUALITAT
DEL TEMPS
Si en termes generals, la família és la principal font d’identitat de la persona i el lloc on es
van determinant les característiques de cada
individu, és important que es donin en ella moments de qualitat que potenciïn un desenvolupament harmònic. Viure el temps lliure junts,
tenir moments en els quals compartir diàlegs,
expressar sentiments, pregar, potenciar els
vincles, etc., afavorirà el creixement i el desenvolupament personal.
La situació de moltes famílies fa difícil que es
puguin donar aquests temps de qualitat, per
això és molt important valorar la col·laboració
família-escola, per detectar fites i necessitats
en el desenvolupament del nen i del jove. Des
de l’escola serà bo propiciar i fomentar moments i accions conjuntes, espais per a celebracions, festes, campanyes, etc. Crear vincles
familiars afavorirà la identitat, i fer-ho dintre de
l’àmbit educatiu, propiciarà d’igual manera la
identitat teresiana derivada del projecte educatiu del centre.
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Pautes educatives:
- Necessitem reinventar nous formats per
convocar els pares. Les noves tecnologies facilitaran diversos tipus de reunions i poden convertir-se en un bon aliat a l’hora de convocar.
- La complexitat de la vida actual, amb grans
problemes d’organització en els centres i en
les famílies, fa necessari concretar maneres i
espais per a les trobades; ara bé, aquests han
d’estar dintre d’un marc de flexibilitat que els
afavoreixin.
- Necessitem aprendre conjuntament (educadors, pares, mares i alumnes) a enriquir existencialment el temps lliure que passem en
família. Necessitem major creativitat per a generar alternatives d’oci i guanyar empatia, perquè
el temps que es comparteixi sigui de qualitat.

CONTEXTOS
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FAMÍLIES

FORMACIÓ DE
PARES I MARES
En un moment en el qual ens trobem a les escoles amb famílies diverses, és més necessària
que mai la col·laboració família-escola. A l’escola teresiana s’han cuidat i buscat nombroses
vies de formació mitjançant les AMPAS, escoles de pares... que continuen donant resposta a
nombroses necessitats... Avui dia, donada la situació de les famílies, l’acció tutorial, tan constitutiva de l’escola teresiana, continua essent un
mitjà privilegiat per atendre no només als nens
i als joves, sinó també a les famílies, ja que posa
l’accent en el valor educatiu de trobades intencionades i en les relacions interpersonals.
L’escola ha de seguir intentant generar vies
formatives que possibilitin que els pares puguin fer front a les necessitats dels seus fills
en els diferents àmbits, especialment en la dimensió espiritual com a element constitutiu del
desenvolupament personal. La relació tutorial
ha de respondre a les necessitats actuals, per
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això, a més d’afavorir trobades periòdiques, ha
de ser temps qualificat d’acompanyament en
la tasca educativa.
Pautes educatives:
- Guiar i desenvolupar verticalment, per etapes,
com educar les competències (de tipus personal, social, creatiu, ètic i espiritual) dels alumnes, mitjançant els espais de tutories de pares.
- Els pares i mares, de la mateixa manera que
els professors i alumnes, necessiten formació
en habilitats emocionals, comunicatives, d’escolta, pedagògiques, assertives, de negociació,
etc. En afirmar que la tutoria és el millor espai
de formació per a aprendre junts estratègies
per educar persones més autònomes, positives,
assertives, pro-socials, creatives, responsables,
etc., diem que és necessària la formació en
l’àmbit tutorial perquè pugui desenvolupar-se i
assolir les fites que s’espera d’ella.

ESCUELA
PERSONALIZADORA

3/
LÍNIES
ESTRATÈGIQUES
LÍNEA
PEDAGÓGICA

La Fundació Escola Teresiana després del procés d’elaboració del Projecte Educatiu Institucional estableix aquestes tres línies estratègiques que
marquen el rumb de la institució i dels seus centres durant els propers
anys. D’elles es deriva el Pla Estratègic Institucional que contempla altres línies complementàries.
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lÍNiA pedagòGica

Volem impulsar
un canvi educatiu
a l’escola

Potenciar
un canvi
pedagògic que
transformi la
nostra manera
d’aprendre

Generar un
canvi de rols
que afavoreixi
l’autoaprenentatge

Implantar noves
estructures
organitzatives
d’horaris i espais que
generin una escola
creativa del benestar
i oberta al món

LÍNiA DE LIDERAtge

Volem líders
positius que
despertin
la passió de
cada persona,
cohesionin equips
i provoquin el canvi
a la nostra escola

Liderar equips
cohesionats
amb
intel·ligència
emocional

Potenciar
els talents
i la creativitat de
les persones per
afavorir el seu
creixement

Liderar un canvi global
a l’escola perquè sigui
un lloc de relació,
trobada i comunitat
d’aprenentatge

LÍNiA Pastoral

Volem un canvi en
la nostra pastoral
que afavoreixi
l’aprenentatge
espiritual, generi
experiència i
enforteixi la
identitat teresiana

Desenvolupar
la intel·ligència
espiritual en
el currículum

Cap a un
nou lideratge
espiritual

Generar experiències
connectant vida
i evangeli

LÍNIA
PEDAGÒGICA

Línies estratÈgiquEs

ESCUELA
PERSONALIZADORA
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LÍNIA
PEDAGÒGICA
OBJECTIU GENERAL:
Volem impulsar un canvi educatiu a l’escola.
OBJECTIU ESPECÍFIC 1:
Potenciar un canvi pedagògic que transformi la nostra manera d’aprendre.
DESCRIPTORS
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Línia Estratègica Pedagògica

1

Desitgem un lideratge que afavoreixi el canvi cap a l’escola que somniem, apostant per una
font d’inversió i formació en la línia de la piràmide d’aprenentatge del PEI. Intel·ligències
múltiple i espiritual. Comunitats que aprenen i treball cooperatiu. Personalització. Cultura
del pensament. Cultura de la creativitat. Aprenentatge i servei, emprenedors socials.

2

Apostem per una educació que faci els nostres alumnes competents per a la vida, respectant
el seu ritme d’aprenentatge i els interessos de cadascú.

3

Volem un equip de professors que faci protagonistes els alumnes tenint present les seves
intel·ligències, sensibilitats i creativitats, i el desenvolupament dels seus pensaments,
perquè es converteixin en transformadors socials.

4

Creiem en una escola creativa i innovadora que afavoreixi la implicació de tots els membres
de la comunitat educativa mitjançant el treball cooperatiu.

5

Apostem per una escola amb un professorat motivat i apassionat per l’educació, persones
convençudes de la necessitat de canvi i amb visió i projecció de futur.

ACCIONS

Línia Estratègica Pedagògica

1

Dissenyar i implementar el cronograma institucional de formació i d’implantació de models
d’aprenentatge del PEI, concretant-lo a cada centre: Intel·ligències múltiples i espiritual.
Comunitats que aprenen i treball cooperatiu. Personalització. Cultura del pensament.
Cultura de la creativitat. Aprenentatge i servei. Emprenedors socials.

2

Programar en els claustres una cultura de pensament, facilitant-ne trobades, espais i temps
que possibiliten la creació, realització i avaluació de projectes en la línia de la piràmide
d’aprenentatge del PEI.

3

Programar i desenvolupar en les diverses etapes, un model pedagògic basat en la pràctica
de rutines i destreses de pensament, que sistematitzi la dinàmica d’acció-reflexió-acció i
estableixi els mitjans per avaluar processos i metes de comprensió, no només resultats i
continguts.

4

Estructurar els horaris i l’organització del centre per implementar el disseny de projectes,
creats per equips de professors, que incloguin la col·laboració activa dels alumnes, que
promoguin la reflexió i autoavaluació de la pròpia pràctica educativa d’acord amb el PET.

5

Dissenyar plans d’aprenentatge d’idiomes basats metodològicament en les línies del PEI,
prioritzant la dimensió comunicativa i relacional.

OBJECTIU ESPECÍFIC 2:
Generar un canvi de rols que afavoreixi l’autoaprenentatge.
Línia Estratègica Pedagògica

6

Donem espai i protagonisme als alumnes a l’aula comprometent-los en el seu propi
aprenentatge mitjançant l’ús d’eines digitals, on el professor assumeix el rol d’acompanyant
i guia.

7

L’aula és un espai d’aprenentatge en el qual interactuen persones compartint els propis
talents i potenciant l’aprenentatge personalitzat.

8

Volem aules obertes en les quals els equips de professors s’ajudin mútuament i puguin
aprendre junts, combinant totes les potencialitats i buscant alternatives de millora didàctica.

9

Potenciem la cultura de l’empoderament i la cultura de l’autoestima, creant processos que
generin iniciativa i actituds emprenedores.
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Línia Estratégica Pedagògica

6

Disminuir paulatinament el temps d’aula amb el rol del professor com a transmissor de
continguts. Augmentar el temps amb un rol que el situï com a mediador de l’aprenentatge,
que opti per una metodologia d’acció-reflexió-acció.

7

Donar formació al professorat en competències personals per millorar la connexió amb la
realitat, la comprensió de diversos contextos, la gestió de l’aula, l’orientació en positiu, la
creativitat metodològica i la transmissió amb entusiasme i eficàcia.

8

Utilitzar el coaching didàctic (observar, retroalimentar i reflexionar sobre la gestió i metodologia a l’aula) com a mitjà de millora de la nostra activitat, i associant-lo als projectes d’innovació
implementats.

9

Implantar als nostres centres una cultura de la creativitat: proposar als alumnes projectes
d’investigació, identificar els seus talents, dissenyar projectes i experiències d’aprenentatge
en els quals l’alumne sigui protagonista i constructor del seu coneixement, mitjançant la
pedagogia de la pregunta, el desenvolupament de la creativitat, l’interès pel quotidià i real, la
investigació, l’audàcia en els reptes, l’esperit crític i el treball en equip.

10

Generalitzar en la pràctica docent el treball interdisciplinari, cooperatiu i de col·laboració,
cuidant la documentació i recollida d’evidències d’aprenentatge, l’aprenentatge visible i vies
per compartir bones pràctiques.

LÍNIA
PEDAGÒGICA

OBJECTIU ESPECÍFIC 3:
Implantar noves estructures organitzatives d’horaris i espais que generen una escola creativa
del benestar i oberta al món.
Línia Estratègica Pedagògica

10

Somniem amb una escola del benestar i la felicitat, connectada amb la realitat, que eduqui
persones lliures, autònomes i compassives, educant des dels talents de cada persona.

11

Somniem amb escoles amb flexibilitat horària que afavoreixin el treball interdisciplinari o per
àmbits i que enfoquin l’aprenentatge des de la diversitat i la personalització.

12

Dissenyem els espais i els temps en funció de les necessitats, interessos i talents dels
alumnes, per assolir una escola creativa que millori l’aprenentatge.

13

Volem una escola global en la qual l’aula és el món i s’aprèn des de la realitat.

14

Volem una escola oberta amb estructures que inclouen les famílies i l’entorn com a agents i
destinataris educatius.

ACCIONS

Línia Estratègica Pedagògica

11

Potenciar el coaching personal per acompanyar els alumnes en la seva realitat, provocant el
seu propi coneixement i el desenvolupament dels seus talents.

12

Reestructurar els horaris incorporant dissenys innovadors de forma flexible, temporals, amb
plantejaments interetapes, interdisciplines, formal/informal, professor/alumne/famílies/entorn… on l’alumne i l’educador cada vegada tenen més possibilitat d’escollir segons temes
d’interès i talent.

13

Crear espais arquitectònics transparents, oberts, còmodes, lluminosos, multifuncionals, amb
zones de trobada i recursos tecnològics actuals... Redissenyar el mobiliari per enfocar-lo cap
l’autoaprenentatge, l’aprenentatge mòbil, la generació d’idees, la reflexió, l’experimentació
personal i científica, l’experiència emocional i espiritual... que potenciïn una cultura de la creativitat en el centre.

14

Crear comunitats d’aprenentatge amb l’entorn proper (famílies, col·legis propers, entitats i
sectors socials...), on integrem les nostres accions en processos d’aprenentatge enfocats a
la realitat propera i basats en la participació.

15

Estructurar processos d’acompanyament i formació de competències educatives de les
famílies des del pla tutorial.
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LÍNIA
DE LIDERATGE
OBJECTIU GENERAL:
Volem líders positius que despertin la passió de cada persona,
cohesionin equips creatius i provoquin el canvi a la nostra escola.
OBJECTIU ESPECÍFIC 1:
Liderar equips cohesionats amb intel·ligència emocional.
DESCRIPTORS
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Línia Estratègica de Lideratge

15

Els nostres líders són capaços d’il·lusionar i motivar afavorint un clima distès i de plena
participació. Saben intervenir en els conflictes i detectar els problemes que puguin sorgir.

16

Potenciem un clima on podem expressar idees, emocions, inquietuds... mitjançant una bona
gestió emocional i comunicativa.

17

Afavorim l’escolta, el treball en equip, reunions participatives... Per assolir la creació d’equips
cohesionats i implicats en projectes comuns.

18

Els nostres líders possibiliten relacions interpersonals assertives i empàtiques.

19

Fem de les reunions espais d’aprenentatge compartit que cohesionen equips i generen
projectes.

ACCIONS

Línia Estratègica de Lideratge

16

Programar temps i espais formals i informals amb accions que afavoreixin l’autoconeixement,
les relacions interpersonals i que provoquen curiositat, participació i comunicació.

17

Programar i sistematitzar la formació en intel·ligència emocional d’educadors i alumnes per
construir una cultura organitzativa emocional cada vegada més positiva i estimulant.

18

Estructurar el claustre en equips de treball autònoms i creatius per dissenyar projectes, en
funció de talents i interessos afins.

19

Preparar reunions utilitzant diferents metodologies i eines que ajuden a l’escolta, l’assertivitat
i a vèncer la por al conflicte.

20

Planificar reunions per centres d’interès, amb flexibilitat d’horari, metodologia creativa, que
promoguin el treball cooperatiu i l’intercanvi d’experiències.

OBJECTIU ESPECÍFIC 2:
Potenciar els talents i creativitat de les persones per afavorir el seu creixement.
Línia Estratègica de Lideratge

21

Volem equips directius i educadors en procés continu de creixement personal, estructurat
institucionalment des de la piràmide de competències de l’educador teresià: intel·ligència
espiritual, educació emocional, creativitat-visió de futur, proactivitat-exercici professional,
xarxes-vincles, disseny-gestió-planificació convergent.

22

Potenciar líders assertius que assumeixin el seu rol de guia i afavoreixin l’autonomia i
creativitat de les persones.

23

Formem líders que mitjançant el "coaching didàctic" desenvolupin les possibilitats personals
i generin un clima de confiança que potenciï l’autoestima en els membres de la comunitat
educativa.

24

Necessitem líders que transmetin la passió pel projecte comú.

25

Volem una escola oberta que afavoreixi l’autoaprenentatge i el desenvolupament dels talents
de cada membre de la comunitat educativa.
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ACCIONS
21

Línia Estratègica de Lideratge

Implantem models de formació, selecció i exercici basats en la piràmide de competències de
l’educador teresià:
1. Intel·ligència espiritual: identitat i missió teresiana, compromís creient, visió teològica,
competències cristològiques, interioritat...
2. Intel·ligència emocional: empatia, expressivitat, proximitat, sensibilitat...
3. Líders creatius amb visió de futur: proactiu, innovador, "coach", versàtil, divergent, obert,
‘social media’, investigador, metodologies actives...
4. Proactivitat i competència en l’exercici professional: crear escoles de talents, hobbies, ment
oberta, divergent, proactiu, provocador, ‘social media’, cinema, vídeo, música, blocs, xarxes,
art, ciència, lector...
5. Habilitats comunicatives, capaces de generar xarxes i vincles: treball cooperatiu, escolta,
expressivitat, assertivitat, gestió de grups…
6. Disseny, gestió i planificació convergents: gestió del temps, reunions i projectes, canvis
organitzatius, horaris, connexions, contactes i aliances, canvis arquitectònics, finançament,
eines digitals...
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22

Fomentar l’autonomia de manera que els líders deleguin responsabilitats per exercir un rol
d’autèntic lideratge.

23

Realitzar "coaching" i avaluació d’exercici de cada educador per dinamitzar oportunitats de
millora comptant amb els interessos i motivacions intrínseques de cadascú.

24

Organitzar "workshops" des dels talents dels educadors.

25

Afavorir accions formatives i experiencials que potenciïn el creixement intel·lectual i emocional
de les persones.

26

Assignar un percentatge de l’horari professional a l’autoaprenentatge per investigar i generar
projectes que neixin dels seus talents personals i reverteixin en bé del projecte educatiu.

27

Potenciar que cada educador generi un dossier de competències professionals i existencials.

LÍNIA DE
LIDERATGE
OBJECTIU ESPECÍFIC 3:
Liderar un canvi global en l’escola perquè sigui un indret de relació, trobada
i comunitat d’aprenentatge.
Línia Estratègica de Lideratge

26

Volem convertir-nos en comunitats d’aprenentatge cohesionades emocionalment en les
quals tots siguem mestres i aprenents.

27

Formem una comunitat educativa teresiana, amb els centres d’Espanya i del món, on
desenvoluparem projectes curriculars, investigació, intercanvi de bones pràctiques i projectes
socials comuns.

28

Somniem amb espais multifuncionals (lluminosos, alegres,...) i amb recursos ‘social media’
que afavoreixin l’autoaprenentatge, la creativitat i permetin l’accés i contacte amb la realitat.

29

Volem que els espais i els temps destinats als educadors possibilitin la trobada en un clima
emocional positiu.

ACCIONS

Línia Estratègica de Lideratge

28

Desenvolupar projectes curriculars dissenyats amb el protagonisme actiu, l’autoconfiança i la
capacitat de decisió de tots els membres de la comunitat: professors, alumnes, personal del
centre, famílies, persones i organitzacions de l’entorn proper, que aborden necessitats reals i
tinguin impacte en la comunitat.

29

Crear comunitats globals i/o virtuals, generant xarxes personals i professionals amb d’altres
centres i organitzacions propers i llunyans, que desenvolupen projectes curriculars, intercanvis, accions experimentals, aprenentatge sobre models, eines i bones pràctiques, exprimint el potencial de les diverses eines ‘social media’: xarxes socials, skype, blocs, vídeos...

30

Dissenyar un pla de finançament i reestructuració dels espais del centre, amb la col·laboració
dels diferents membres de la comunitat educativa, per assolir les fites del PEI.

31

Crear un nou concepte d’horaris flexibles que trenquin la divisió entre edats, etapes, espais,
àrees...
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LÍNIA
PASTORAL
OBJETIU GENERAL:
Volem un canvi en la nostra pastoral que afavoreixi l’aprenentatge
espiritual, generi experiència i enforteixi la identitat teresiana.
OBJECTIU ESPECÍFIC 1:
Desenvolupar la intel·ligència espiritual en el currículum.
DESCRIPTORS
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Línia Estratègica Espiritual

30

Somniem amb projectes espirituals originals que fomenten el protagonisme dels alumnes
mitjançant la reflexió pròpia, amb llenguatges agosarats i actuals que connectin amb ells,
que siguin significatius, els interpel·lin i provoquin experiències.

31

Dissenyem un currículum en el qual la intel·ligència espiritual està integrada en les
diverses àrees.

32

Volem una escola que dediqui espais i temps per educar la interioritat.

33

Afavorim la participació dels alumnes en experiències que connectin amb la seva realitat i
provoquin aprenentatge espiritual.

34

Optem per una educació que generi transformació social, en els nostres criteris de
funcionament intern i en el nostre entorn proper i llunyà.

ACCIONS

Línia Estratègica Espiritual

32

Promoure accions formatives que desenvolupin la creativitat i dissenyin projectes que provoquin l’aprenentatge espiritual mitjançant llenguatges agosarats, de caire visual, mediàtic,
musical, corporal...

33

Els educadors treballen la intel·ligència espiritual en el currículum, ho documenten i ho
plasmen en la seva programació.

34

Dissenyar el pla d’interioritat que integra itineraris d’aprenentatge, espais per provocar experiència, temps, iniciació a la pregària teresiana (quart d’hora) i formació per als educadors.

35

Dissenyar accions formatives que ens ajudin a aprofundir en l’aprenentatge espiritual.

36

Generar temps al currículum per celebrar la fe amb nous llenguatges i en entorns físics
adequats.

37

Integrar les activitats de pastoral dintre de projectes curriculars (de comprensió,
interdisciplinaris, PBL…).

OBJECTIU ESPECÍFIC 2:
Cap a un nou lideratge espiritual.
Línia Estratègica Espiritual

35

Passem d’una escola basada en un rol gestor a una altra amb un rol de lideratge espiritual
desenvolupat per l’equip directiu i tots els educadors de la comunitat educativa.

36

Volem líders amb conviccions profundes que sàpiguen donar exemple del que fem i vivim des
de l’Evangeli, el carisma teresià i les opcions institucionals.

37

Volem fer de la nostra comunitat educativa un punt de referència espiritual en l’experiència
vital dels nostres alumnes i famílies, en el seu present i en el seu futur.

38

Somniem amb líders que possibilitin un clima emocional adequat i personalitzat que estimuli
la creativitat, el gaudi i la passió pel nostre projecte.

39

Volem una escola que dissenyi espais creatius que afavoreixin la trobada amb Déu, amb els
altres i amb un mateix.

89

Línies estratÈgiquEs

DESCRIPTORS

ACCIONS

Línia Estratègica Espiritual

38

Determinar temps en l’horari setmanal/mensual/trimestral per propiciar experiències de
lideratge espiritual: programar temps per reflexionar, conèixer i tenir experiències sobre els
perquès de les nostres accions i el nostre projecte educatiu.

39

Cuidar el nostre màrqueting perquè presenti la vida dels nostres col·legis des dels nostres
perquès amb un missatge directe, innovador i divergent.

40

Acompanyar els membres de la comunitat educativa en el seu creixement espiritual i/o personal.

41

Descobrir els talents de cada persona perquè siguin la base dels nostres projectes curriculars
i generin experiències espirituals gratificants.

42

Afavorir temps per a la formació teològica, bíblica i carismàtica.

OBJECTIU ESPECÍFIC 3:
Generar experiències connectant vida i evangeli.
DESCRIPTORS
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Línia Estratègica Espiritual

40

Volem una escola connectada amb la realitat dels nostres alumnes, que generi experiències
de trobada amb un mateix, amb Déu i amb els altres i que estimuli la creativitat, el gaudi i
la passió.

41

Volem una escola que visqui una espiritualitat en la qual el disseny estètic, la música i
l’expressió corporal provoquin en la comunitat la connexió entre la pròpia vida i la seva
experiència espiritual.

42

Somniem una escola on es connectin vida i espiritualitat teresiana.

43

Volem fer de la nostra escola una comunitat que aprèn en relació amb l’entorn, que educa per
al desenvolupament i es capacita per posar en marxa accions de transformació social.

44

Busquem una escola on tots ens ajudem a créixer espiritualment com a comunitat educativa.

LÍNIA
PASTORAL

ACCIONS

Línia Estratègica Espiritual

43

Crear equips que redissenyin propostes d’aprenentatge espiritual des del nou paradigma.

44

Fer un nou plantejament de les nostres celebracions i accions de pastoral tenint en compte
els avenços del neuroaprenentatge, amb espais i recursos adequats.

45

Establir les diferents etapes de l’aprenentatge espiritual des de l’itinerari teresià.

46

Dissenyar projectes que sorgeixin de les necessitats de l’entorn i comportin l’experiència de
la transformació ("Design for change", aprenentatge i servei).
“
Establir acords o xarxes de col·laboració amb institucions locals (ONGs, associacions
solidàries…) amb les quals ampliar la nostra comunitat d’aprenentatge.
Afavorir experiències de voluntariat en els alumnes al llarg de la seva vida escolar.
Afavorir projectes de cooperació al desenvolupament i voluntariat mitjançant FundEO.
Redissenyar mitjançant "design thinking", alumnes i educadors, nous espais (sales,
capelles, oratoris…) per estimular la creativitat espiritual, l’expressivitat interior, la trobada
i la participació.
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