
 38 · lafadadesarria.com · Textos: Jordi Pardinilla Vilaplana i Redacció

SARRIÀ EDUCA

Premi Barcelona Innovació Educativa 
per al Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia
L’escola col·labora, en aquesta iniciativa, amb 
el CAP de Sarrià, el Districte, l’escola Dolors 
Monserdà-Santapau i la Residència Ergosr

El projecte Gener@ccions, del qual 
l’escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia 
n’és impulsora juntament amb el CAP de 
Sarrià, el Districte Sarrià-Sant Gervasi, 
l’escola Dolors Monserdà-Santapau i 
la Residència Ergos, ha rebut un dels II 
Premis Barcelona Innovació Educativa. 
El projecte és una prova pilot d’acció 
comunitària en què col·laboren l’entorn 
social (residències geriàtriques), l’educatiu 
(escoles) i el sanitari (CAP) per demostrar 
que el treball intergeneracional té un clar 
benefici en la salut de la gent gran.

En aquesta primera fase, el projecte 
s’inicia a la zona d’influència del CAP de 
Sarrià i la intenció és anar-lo traslladant 
a la resta del Districte. A finals de l’any 
passat, es presentava a les escoles i 
residències de la zona i se’ls convidava 
a participar-hi per, a partir del mes de 
gener d’enguany, començar les activitats 
amb les Residències. Actualment hi ha 
dotze aparellaments residència-escola 
funcionant. 

La proposta Gener@ccions a la 
comunitat educativa
El projecte Gener@ccions vol organitzar 
i sistematitzar l’intercanvi regular 
d’activitats amb la metodologia educativa 
APS que vinculin l’alumnat i les persones 
grans que viuen a les residències i 
col·laborar en la realització de l’estudi 
del seu impacte a través d’enquestes de 
qualitat de vida i percepció de la salut 

PREMIS EMPRENEDORIA

L’Escola Pia de Sarrià porta a terme des 
de fa 5 anys, conjuntament amb la Fun-
dació Escola Emprenedors, un programa 
d’emprenedoria per a alumnes d’Empresa 
de primer de Batxillerat. És un programa 
que cada escola adapta a les seves ne-
cessitats i prioritats i que facilita l’entitat 
formada per emprenedors i  empresaris 
de diferents sectors econòmics i profes-
sionals “amb l’objectiu de contribuir al 
desenvolupament dels joves del país”, se-
gons resa el web de la fundació.

El nom del programa és “Be an Entrepre-
neur” (ser un emprenedor) i es tracta d’un 
curs d’iniciació a l’emprenedoria que es 
treballa durant 13 setmanes (un trimes-
tre), –una sessió per setmana–, durant les 
quals els alumnes treballen en equip i de-
senvolupen un projecte empresarial des 
del seu inici. Tot el programa s’imparteix 
en anglès des del primer fins l’últim dia 
(presentació en públic) i les 13 sessions 
del programa les imparteix un membre de 
la fundació emprenedors. A l’Escola Pia hi 
dediquem una hora més a la setmana per 
aprofundir en els diferents aspectes del 
pla d’empresa.

“Aquesta fórmula ens va semblar molt in-
teressant perquè segueix una metodologia 
que dóna autonomia als nostres alumnes 
i incentiva aspectes com ara la creativitat, 
treball en equip i oratòria, entre altres be-
neficis”, explica Marta Tarafa, professora 
d’Empresa i Economia de Batxillerat de 
l’Escola Pia i coordinadora del programa 
a l’escola. “La setmana passada van ha-
ver de fer la presentació en públic dels 
treballs. I en anglès, que es com es tre-

balla en aquest cas. Vam tenir autèntiques 
sorpreses en les posades en escena dels 
projectes en el saló d’actes de l’escola”, 
diu Tarafa que afegeix que “des que co-
mencen el programa, la primera setmana, 
fins que el porten a la finalització, veus 
canvis substancials en els alumnes, amb 
un creixement personal notable i una de-
simboltura que no tenien. Tots s’hi impli-
quen molt i es nota”.

Aquest programa és obligatori pels 40 
alumnes, aproximadament, dels dos cur-
sos d’Empresa de 1r de Batxillerat de 
l’escola. En total es presenten unes 9 
o 10 propostes, cada any. La proposta 
guanyadora té l’opció de defensar-la en 
el concurs Star_Up School, de la pròpia 
Fundació, entre la totalitat de les esco-
les participants. Abans, i fora de l’horari 
lectiu, l’equip guanyador rep l’assessora-
ment d’un mentor que els ajuda en un en-
focament adequat pel projecte presentat.

“Hi he vist idees com ara mòbils submer-
gibles, xips als dits o USB dins de banya-
dors. No se’ls demana que estudiïn la vi-
abilitat de la proposta. Se’ls demana ima-
ginació, creativitat. I surten iniciatives molt 
interessants. Tampoc no es busca que 
guanyin perquè el propòsit inicial és que 
adoptin els hàbits que venen recollits en 
la metodologia de treball”, afirma Tarafa.

Cal dir que al Districte de Sarrià hi ha al-
tres escoles que treballen amb la Funda-
ció Escola Emprenedors com són Sagrat 
Cor, La Salle Bonanova Jesuïtes Sant Ig-
nasi i el col·legi Mary Ward.

L’Escola Pia de Sarrià manté l’aposta pel 
curs d’emprenedoria

Jornada de convivència al Sagrado Corazón
La setmana del 4 al 8 de març, els alum-
nes de 6è de primària, 4t d’ESO i 2n de 
Batxillerat del col·legi Sagrado Corazón 
(Corazonistas) van celebrar un dia de con-
vivència al voltant de la vocació.
La jornada va ser organitzada pel depar-
tament de Pastoral de l’Equip de Missió 
i Titularitat de la institució corazonista, 
membres del qual es van desplaçar al col-
legi per tal de realitzar aquesta activitat.

La iniciativa començava amb la reflexió “la 
vocació és un patrimoni de la persona i, 
per tant, de l’escola. Més encara: un dels 
objectius últims de l’escola hauria de ser 
ajudar als joves a buscar i trobar la seva 
vocació”. També, a través de les seves 
dinàmiques es va convidar als alumnes 
a plantejar-se el seu projecte de vida, el 
sentit vital i quin podria ser el camí que 
els faria més feliços i des del qual podran 

servir més i millor a la societat i a les per-
sones que els envolta. I, precisament, els 
van explicar que això és la vocació. 
Els alumnes es van mostrar propers a 
les dinàmiques que els suggerien entre 
les que hi havia, entre altres, textos per 
a llegir, meditacions, visualitzacions, di-
nàmiques d’interrelació, treball coope-
ratiu, treball personal... I d’aquest treball 
en van sortir unes conclusions: “Vocació 
és el principi d’un somni, d’un esforç, de 
lluita i constància”, “molts serem metges i 
salvarem moltes vides; altres ensenyarem 
valors i continguts als petits, serem exem-
ple per a molts joves; altres dedicarem la 
nostra vida al servei dels més necessitats; 
altres a la vida religiosa...”; “tots tenim una 
cosa en comú que són les ganes de donar 
el millor de nosaltres mateixos”, “m’estic 
preparant per ser un bon advocat; un que 
construeixi societat”.

abans, durant i després de les trobades i 
intercanvis. L’Aprenentatge Servei (APS) 
combina processos d’aprenentatge i de 
servei a la comunitat en un sol projecte 
ben articulat en què els participants es 
formen tot treballant sobre necessitats 
reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-
lo. El servei comunitari, per tant, promou 
accions en què l’alumnat aprèn l’exercici 
actiu de la ciutadania; experimenta i 
protagonitza accions de compromís cívic 
i posa en joc els seus coneixements i 
capacitats.

En l’actualitat el CAP de Sarrià té adscrites 
37 residències amb un miler de persones 
residents. L’objectiu és millorar la qualitat 
de vida d’aquestes persones i la seva 
percepció de salut. El projecte té tres 
fases: una de diagnosi, per quantificar 
l’impacte de les accions realitzades en la 
percepció de la salut i la seva repercussió 
en l’activitat sanitària; una d’anàlisi, per 
comparar les dades obtingudes amb 
d’altres d’anys anteriors, i una d’avaluació, 
per fer el retorn dels resultats obtinguts a 
tots els participants del projecte i prendre 
les decisions corresponents. 

L’objectiu en l’àmbit de la gent gran
Gener@ccions està en sintonia amb 
l’Estratègia sobre canvi demogràfic i 
envelliment, recentment enllestida per 
l’Ajuntament de Barcelona, que posa 
èmfasi en la convivència intergeneracional 
i el dret a la ciutat al llarg de la vida.

JORNADES

Fotografia que correspon al projecte.


