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SARRIÀ EDUCA

L’escola Pia de Sarrià celebra 125 anys 
d’història
La direcció del centre i una comissió especial creada per l’ocasió treballen 
aquests dies per tancar el programa d’actes de celebració

L’Escola Pia de Sarrià celebrarà aquest 
proper curs escolar 2019-2020 els seus 
125 anys d’activitat educativa. En aquest 
sentit, l’equip directiu del centre escolar 
i una comissió creada específicament 
per aquest motiu, ultima aquests dies 
un programa d’actes de celebració 
de l’esdeveniment que es presentarà 
públicament el dia 2 d’octubre. El director 
gerent de l’escola Pia de Sarrià, José 
Martín,  ha avançat a La Fada de Sarrià 
algunes de les iniciatives que es portaran 
a terme durant aquest curs escolar, on ha 
volgut destacar els actes que es faran la 
setmana del 27 de novembre –coincidint 
amb la festivitat de Sant Josep de 
Calassanç, patró de l’escola Pia– “amb 
una trobada d’exalumnes, oberta a totes 
les lleves, que desitjaríem que fos un gran 
esdeveniment. Una festa molt especial”, 
ha indicat.

“El llançament i presentació dels actes es 
farà el dia 2 d’octubre. Aprofitarem per 
fer-nos una fotografia aèria, amb alumnes, 
professors i treballadors de l’escola que 
en total, compto que serem unes 2.100 
persones”, ha explicat Martín. La posada 
en escena dels actes dels 125 anys tindrà 
un component molt especial: l’estrena 
d’una peça musical creada per a l’ocasió 
que en la seva lletra remarcarà la tasca 
de l’escola Pia i a la seva tornada conté 
el lema del curs present: 125 anys creant 
futurs.

Després, la previsió és que havent passat 
les festes de  Nadal, hi haurà l’acte central 
dels 125 anys, en un esdeveniment 
institucional que comptarà amb els 
responsables de l’Escola Pia de Catalunya, 
autoritats i la comunitat educativa.

“I clourem els actes programats el Dia de 
la Família, que serà enguany el 9 de maig. 
En aquest acte hi participa sempre l’AMPA 
de l’escola que hi està molt implicada. 
Aprofitarem aquest dia per fer la cloenda 
dels actes de celebració d’aquest 
aniversari i del que esperem que sigui un 
curs molt emotiu”, ha dit Martín.

Activitats durant el curs
Durant el curs, l’escola té previst fer 
altres iniciatives emmarcades en la 
celebració dels 125 anys però centrats 
en donar a conèixer i posar en valor 
el projecte educatiu, tot aprofitant la 
dinàmica pròpia de l’escola. Així, per 

exemple, es vol organitzar actes especials 
relacionats amb el treball cooperatiu, 
internacionalitat, la ciència i tecnologia 
i la música, per posar uns exemples. 
“I tenim clar com ho volem fer. D’una 
banda, voldríem portar aquestes trobades 
temàtiques al districte o a altres indrets 
de la ciutat, fora del recinte de l’escola. I 
voldrem comptar, també, amb exalumnes 
que han reeixit professionalment i s’han 
creat el seu futur en aquests àmbits. Per 
exemple, en l’àmbit científic i tecnològic 
tenim diferents exalumnes que són 
referents i volem que vinguin per explicar 
als alumnes i a les famílies com van fer el 
seu itinerari personal i com van fer del seu 
somni de futur, un present i una realitat”, 
ha manifestat Martín.

Coincidint amb l’efemèride, l’escola 
ha explicat alguns dels projectes de 
present i futur més immediat que en 
aquests moments són realitat. Un d’ells 
és el projecte institucional 15-97, que 
consisteix en la creació d’una xarxa 
d’exalumnes de les escoles Pia de 
Catalunya –hi ha 20 centres escolars al 
país– per tal de compartir experiències 
o senzillament per generar oportunitats 
laborals i professionals entre ells.

Un altre de les iniciatives, aquest molt 

més ambiciós, i que de fet arrancava 
el curs 2015-2016 i que ara és a les 
portes de la seva implementació final, 
és el projecte pedagògic SUMMEM –
aprenentatge interdisciplinari, cooperatiu 
i per competències–. “Hem configurat 
el nostre projecte educatiu i ho hem 
fet conjuntament tots els centres Pia 
de Catalunya. El projecte del treball 
és interdisciplinari i hem establert 8 
hores a la setmana per desenvolupar-lo. 
L’aprenentatge cooperatiu s’ha d’aprendre 
i els reptes que l’alumnat ha de resoldre els 
hi permet treballar de forma cooperativa, 
buscant solucions, on han de resoldre 
en pràctica coneixements lingüístics, 
matemàtics i tecnològics”, afirma. Martín 
destaca que la Generalitat de Catalunya 
els ha atorgat, amb el projecte SUMMEM, 
el certificat d’escola innovadora.

Finalment, Martín també ha volgut 
destacar el canvi estructural que el 
projecte pedagògic està suposant a les 
aules i que permet adaptar els espais 
a les necessitats pedagògiques del 
professorat. De fet, aquests dies s’està 
acabant la millora de la part central d’una 
de les plantes de l’edifici de l’escola Pia de 
Sarrià, aules que estrenaran els alumnes 
de cicle mitjà d’educació primària aquest 
proper curs escolar.

ANIVERSARI ESTADES

Dos alumnas de 1º de Bachillerato han 
decidido optar a los cursos de verano de 
Yale University y Harward University. Am-
bas universidades se encuentran entre 
las 6 mejores universidades en el ranking 
mundial. Los cursos a los que han accedi-
do son: Microeconomía, Debate y Oratoria 
en Harward y Relaciones Internacionales, 
debate y Liderazgo en Yale. 
 
Ambas alumnas han tenido que superar 
un minucioso proceso de selección que, 
sin duda les servirá a la hora de enfren-
tarse a próximos procesos de selección 
profesional. Entre los requisitos, además 
de las calificaciones académicas, nece-
sitaban mostrar una mentalidad intercul-
tural abierta a un mundo global así como 
un compromiso e interés personal por las 
áreas de estudio que desean cursar. Asi-
mismo precisaban demostrar un alto nivel 
de inglés a través del TOEFL o el Advance 
y presentar una carta de recomendación, 
entre otros requisitos.
 
Estas universidades ponen su foco en la 
persona, sus valores, su formación, nivel 
académico y su compromiso con la soci-
edad en cuestiones globales, actividades 
de voluntariado y deportivas.  

NOU CURS

El proper curs 2019-2020, que comen-
çarà a partir del 12 de setembre tindrà 
1.581.534 alumnes dels diferents ense-
nyaments –infantil, primària, ESO, bat-
xillerat, FP, de règim especial, centres 
d’adults, a distància-. Per poder atendre 
l’escolarització el Departament d’Educa-
ció compta amb una plantilla de 72.535 
docents, fet que suposa 670 places més 
que el curs passat.

Alumnas de 
Highlands School 
Barcelona eligen 
Yale & Harward para 
su formación de 
verano

Comença el curs 2019-2020 

José Martín, director gerent de l’Escola Pia de Sarrià, amb les instal·lacions al seu darrera.


