
Alumnes de l’Escola Pia Sarrià participen al 
FerMun2020
La Conferència Mundial de Joves Visionaris Future-
casters es va celebrar a Ginebra del 8 al 10 de gener

Sagrado Corazón 
desenvolupa el 
programa de suport 
“MeOrienta”

Els alumnes de 1r de Batxillerat de l’Escola 
Pia Sarrià-Calassanç Víctor Díaz, Pablo 
Sánchez, Anna Corral, Tània Font, Martina 
Carbonell, Pau Arroyo, Maria Arenas i Alba 
Maranillo participen al FerMun2020, la 
Conferència Mundial de Joves Visionaris 
Futurecasters, celebrada a Ginebra del 8 
al 10 de gener.

El “Model United Nations” o MUN és una 
simulació educativa d’una conferència de 
les Nacions Unides, en la qual els alumnes 
aprenen sobre diplomàcia i relacions 
internacionals. 

S’organitzen diverses conferències MUN 
arreu del món. L’Escola Pia de Sarrià-
Calassanç participa en diversos MUNs des 
de l’any 2016, amb alumnes de batxillerat 
dels grups d’excel·lència d’anglès que 
tinguin, a més, un nivell competencial 
satisfactori en llengua francesa. Segons 
Dani Sánchez, professor d’Anglès i MUN 
Director, “Participar en un MUN ajuda els 
alumnes a desenvolupar la competència 

L’escola Sagrado Corazón “Corazonistas” 
ha treballat aquests últims mesos en un 
projecte per a l’orientació acadèmica 
i professional dels alumnes, que 
desenvolupa en col·laboració amb els 
experts de la consultoria internacional 
Zeno Quantum.

Aquest projecte té com a objectiu 
solucionar un dels principals problemes 
que hi ha en el mercat laboral: la 
dissociació entre talent i coneixement. Per 
això, cal començar a treballar les habilitats 
i identificar el talent de l’alumne des de 
l’ESO, creant el seu ADN professional i 
orientar-lo acadèmica i personalment.

El programa s’anomena “MeOrienta” i 
té en compte l’alumne per situar-lo en 
el centre del seu procés d’orientació i 
convertir-lo en protagonista únic del seu 
futur. Compta amb  la implicació dels 
professors que comparteixen el dia a dia 
amb els alumnes i amb la col·laboració i 
implicació  dels pares en el procés com a  
potenciadors del futurs dels seus fills, per 
assegurar al màxim el camí acadèmic, fins 
assolir amb èxit el camp professional.

MeOrienta, identifica el  talent i el perfil 
personal de l’alumnat mitjançant un 
potentíssim 360º. Per dur a terme aquest 
anàlisi, a més d’entrevistes personals amb 
els alumnes i els pares, s’analitza l’històric 
acadèmic, els seus mèrits esportius, 
musicals, artístics i/o internacionals. Amb 
l’ajuda de la ciència i tecnologia avançada 
com el Big Data, Algoritmes o Intel·ligència 
Artificial, s’aconsegueix comparar “l’ADN 
professional” dels alumnes amb el de 
1.300 professions recollides a la base 
de dades. A més s’ofereix un esbós 
de l’itinerari acadèmic que asseguri als 
alumnes el camí fins arribar al seu camp 
professional.

oral i escrita en anglès i francès, a més de 
potenciar el pensament crític, la capacitat 
de treballar en equip i el lideratge”.

Enguany, el FerMun2020 acull a més de 
400 estudiants de 51 escoles i 23 països 
de tot el món. El tema de la conferència 
d’aquesta edició és “Tecnologia en favor 
del Desenvolupament”, i els estudiants 
debaten  sobre la manera d’aprofitar les 
tecnologies per avançar cap a l’assoliment 
dels 17 Objectius de Desenvolupament 
Sostenible de les Nacions Unides, 
i discuteixen, a partir de les seves 
perspectives i experiències culturals i 
personals úniques, de quina manera pot 
canviar el món el poder de la tecnologia. 
La Conferència inclou debats sobre el 
medi ambient, la ciberseguretat, les 
qualificacions digitals, la IA i l’educació, 
entre d’altres temes, així com un 
esdeveniment especial sobre la protecció 
de la infància en línia - COP KIDS - i una 
taula rodona de docents.

Els alumnes/delegats són membres d’un 
país i d’un comitè i han de defensar les 
diferents polítiques, atenent al punt de 
vista del país que representen. Com a 
preparació prèvia a la conferència MUN, 
els delegats han de fer recerca abans per 
tal d’establir quina serà la postura “oficial” 
a defensar des del punt de vista real del 
seu país. A cada conferència, els delegats 
debaten els diferents temes en sessions 
de varis dies en les que cal negociar amb 

delegats d’altres països i persuadir la 
cambra per tal d’obtenir aliats en les vota-
cions. La conferència es tanca a l’Assem-
blea general en la qual s’exposen totes les 
polítiques aprovades pels comitès i es duu 
a terme la votació final.

Els clubs MUN ofereixen una excel·lent 
oportunitat perquè els joves s’impliquin 
activament en la resolució de problemes 
actuals, alhora que aprenen a respectar i 
entendre els diferents punts de vista a es-
cala global. Aquesta diversitat és el que fa 
que l’ambient MUN sigui tan interessant i 
tan important per als joves. Aporta consci-
ència sobre la complexitat del món actual 
i fomenta la presa de decisions informada, 
el primer pas per resoldre els problemes 
del món.

Amb més d’un segle de trajectòria edu-
cativa –doncs aquest curs 2019/2020 
celebren el 125è aniversari- l’Escola Pia 
Sarrià-Calassanç destaca, entre d’altres 
coses, per la clara vocació cap a la for-
mació integral i per l’alt grau d’internaci-
onalitat. Els intercanvis, les estades i els 
programes d’integració escolar a l’estran-
ger formen part, des de fa anys, del pro-
jecte lingüístic del centre. Cada curs es-
colar, uns gairebé 450 alumnes gaudeixen 
d’aquestes experiències a través dels més 
de 20 programes que l’escola ofereix als 
seus estudiants a països com Anglaterra, 
Alemanya, França, Gal·les, Suècia, Suïs-
sa, Grècia i Canadà.

ESDEVENIMENTS INNOVACIÓ
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Imatges de la participació dels joves a la conferència


