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El futur a les teves mans

Jesuïtes  
Educació, 
transformem 
l’educació
Jesuïtes Educació és la xarxa que integra  
les escoles de la Companyia de Jesús a Catalunya.
El nostre model educatiu ofereix, en els quatre campus,  
una educació fonamentada en la pedagogia  
ignasiana, i s’inspira en els valors evangèlics,  
que han caracteritzat la nostra tradició educativa.  
El treball conjunt dels quatre campus de  
Formació Professional de la xarxa ens permet  
aprendre contínuament, compartir experiències  
i construir un model educatiu innovador, sòlid i rigorós.

www.formacioprofessional.com

Av. Mare de Déu de Bellvitge, 100-110
08907 L’Hospitalet
93 335 15 43
info.joan23@fje.edu
www.joan23.fje.edu

València, 680
08027 Barcelona
93 351 60 11 / 93 352 50 52  
info.clot@fje.edu
www.clot.fje.edu

Carrasco i Formiguera, 32
08017 Barcelona
93 602 30 00
fp.santignasi@fje.edu
www.santignasi.fje.edu

Finca Vallfonda s/n
Carretera d’Osca, km 107
Raimat. Lleida. 25111
info.claver@fje.edu
www.claver.fje.edu



METODOLOGIA
Treball a través de reptes i projectes intermodulars,  

vinculats a entorns professionals reals. Seminaris d’experts, per 
a l’assoliment conceptual propi del sector.  

Una metodologia basada en el desenvolupament 
competencial de l’alumne atenent a les necessitats 

actuals i futures de les empreses.

ACOMPANYAMENT
La figura del mentor agafa  

rellevància com a acompanyant de  
l’itinerari personal i professional  

de l’alumne, essent guia per a ell i l’equip on  
es desenvolpa l’aprenentatge.

 L’EQUIP DOCENT
Equip de professors experts que treballen conjuntament amb un 

mateix grup d’alumnes. Planifiquen, desenvolupen i avaluen en 
equip i acompanyen als alumnes en l’assoliment de competències 

tant tècniques com personals.

ESPAI FÍSIC
Sabem que l’espai físic condiciona l’aprenentatge.  

L’aula es transforma i es converteix en un espai  
que promou el treball col·laboratiu i el dinamisme  

propi de l’entorn professional.

L’ALUMNE
És el veritable protagonista del procés d’aprenentatge. 

D’una manera activa i participativa, aprèn a liderar el 
seu projecte vital i professional a partir del treball 

col·laboratiu i de l’acompanyament del mentor.

PER A  
QUIN MÓN  
VOLEM  
EDUCAR?
La societat actual està immersa en un canvi 
permanent, on les tecnologies i els fluxes 
d’informació han pres una importància 
cabdal. Al mateix temps, aquesta exigeix 
unes sòlides competències personals que 
permetin adaptar-se als entorns dinàmics i 
col·laboratius on té lloc habitualment 
l’activitat professional.

És cert que l’educació encara arrossega 
inèrcies del segle XX, però la realitat del 
segle XXI és diferent, i per tant, l’escola no 
pot seguir sent la mateixa. L’escola ha de 
saber donar resposta a les necessitats 
actuals i futures, pel que la nostra  
proposta educativa promou una 
transformació profunda tant  
a nivell metodològic, organitzatiu  
com d’arquitectura.

HORITZÓ 2020,  
EL PROJECTE  
DE JESUÏTES  
EDUCACIÓ
Tenim necessitat d’un model i d’un 
HORITZÓ de futur compartits. Avui, 
guanyar el futur ja no és una qüestió 
de planificació. La xarxa d’escoles 
jesuïtes desenvolupem una visió de 
futur compartida que ens condueix a 
un nou model d’ensenyament i 
aprenentatge.

                  CENTRAT EN EL  
              PROJECTE VITAL  
I PROFESSIONAL  
                      DE L’ALUMNE

                  UN  
     APRENENTATGE
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LEARNING 
BY DOING

LEARNING  
BY EXAMPLE

LEARNING 
TO BE

L’alumne s’incorpora a un equip, que 
és el context essencial del procés d’aprenentatge, 
entès com aprenentatge social, i en un plànol més 
ample, actuant amb la comunitat de referència, on 
créixer i comprometre’s.

L’acompanyament de l’alumne per 
orientar la seva experiència professional vers els 

entorns professionals, per estimular l’esperit 
emprenedor, ajudant-lo a crear el seu valor afegit 

com a professional integral.

Radicalitat en la 
metodologia: l’alumne aprèn 
fent, experimentant i passant a 
l’acció per afavorir el procés de 
reflexió, assimilació de continguts i 
avaluació (reflexió-acció). 
L’experiència i l’error són font 
permanent d’aprenentatge. 

Per tal de donar resposta a les necessitats actuals i futures de les empreses, la nova 
FP vol formar persones que esdevinguin professionals integrals, és a dir, persones que 

liderin el seu projecte vital, que han adquirit les competències del professional actual però 
també les del futur. Alumnes que han après de manera col·laborativa, per equips, capaços 

de planificar-se i gestionar el seu temps. Alumnes familiaritzats amb l’entorn professional 
escollit, que aprenen dins i fora de l’aula, a l’empresa i amb l’empresa, capaços de construir 

coneixement i d’adaptar-se als entorns canviants on s’incorporaran.

EMPRESES
El vincle amb l’empresa  

s’accentúa i pren sentit com  
a proveïdora de coneixement, 

d’escenaris d’aprenentatge reals,  
més enllà de l’estada pràctica dels 

alumnes. Participa activament en la  
millora dels aprenentatges i vetlla,  

juntament amb l’escola, per l’adequació 
competencial dels futurs professionals.


