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PRESENTACIÓ
L’Horitzó 2020 és una invitació
a seguir creixent com a persones
per superar noves fronteres en
la construcció d’un món més
just, solidari i humà.
Sabem que aquest repte ens interpel·la i ens demana el millor
de nosaltres mateixos. I a Jesuïtes Educació podem dir que sí,
que junts estem fent possible
l’escola del segle xxi.
Moltes gràcies a tots els educadors i educadores de la xarxa JE
per la vostra entrega, dedicació
i treball. Moltes gràcies també
a les famílies i als alumnes per
fer-nos confiança i pel vostre
compromís en la transformació
de l’escola.
Després de l’agosarat enlairament inicial, ens trobem ja en
òrbita. Ara reflexionem sobre
el moment actual de l’Horitzó
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per tal d’establir les prioritats
de la nova etapa.
Presentem a continuació els conceptes clau que ens portaran més
enllà de l’any 2020: un projecte
humanitzador, la nostra cultura
organitzativa, acompanyament,
sostenibilitat, avaluació i model educatiu.
L’astronauta de la portada mostra fins on podem arribar guiats
pels somnis… Complementant
els textos, proposem un recorregut visual per la nostra particular
història, la d’aquesta Terra tant
blava que un dia vam veure
des de l’espai.
La vida s’obre camí perseverant
amb determinació. Començant
als mars i als oceans, la vida s’ha
anat desplegant en successives
onades, en un constant batec
cíclic de donar i rebre.

sant
ignasi

pedagogia
ignasiana, 1993

Entrem per
aprendre,
sortim
per servir.

Com es relaciona
el professor
amb els deixebles,
com concep
l’aprenentatge,
com mobilitza
els alumnes
en la recerca de
la veritat, què espera
de cadascun d’ells,
la integritat i ideals
del professors; tots
aquests elements
tenen enormes
efectes formatius
en el desenvolupament
de l’estudiant.
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UN PROJECTE
HUMANITZADOR
El projecte de Jesuïtes Educació
és un projecte humanitzador, és
a dir, una crida a viure intensa
i profundament l’existència,
una voluntat d’arribar a ser el que
genuïnament som, d’esdevenir
més humans, més persones.
Avui des de diferents instàncies
s’alerta que el futur passa per
potenciar les persones, diferenciar-nos de les màquines apostant per allò que ens singularitza.
En aquest context parlem de les
4 Cs de la Companyia de Jesús:
el cultiu de la persona conscient,
competent, compromesa i compassiva. I només si cadascú
de nosaltres s’hi lliura en un
procés de redescoberta personal
i vocacional podrem viure tots
l’escola que volem.
El text de referència del jesuïta
José María Olaizola Samaritans,
mestres i testimonis, ens convida
a fer-nos conscients que «cada
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ésser humà és excepcional, diferent, amb les seves capacitats
i els seus límits».

cions que ens permetin avançar
garantint la viabilitat de la nova
escola.

L’educació ignasiana practica
aquesta personalització i inclusivitat per contribuir a descobrir
i fer créixer el projecte vital propi
de cada alumne.

La incertesa i la pèrdua de control
que tota transformació profunda
comporta han de reforçar la nostra acció compartida i la corresponsabilitat. Perquè esdevenir
més humans implica també reconèixer que jo sóc en la mesura
en què tu ets, que viure és viure
amb els altres fent comunitat.

Els pioners es transformen en
peregrins quan arriben al desert
i saben mantenir la calma confiant i treballant per fer realitat
el projecte compartit (la vida
sempre acaba trobant el camí).
L’etapa que iniciem compta amb
un doble impuls pedagògic
i evangelitzador. La pedagogia
ens ha de permetre guanyar
profunditat mentre que l’evangelització ens mostrarà el rumb
de la nostra travessa.
Ningú ha dit que serà fàcil. Intens, sí, apassionant, també... Ara
volem establir estructures i rela-

El treball en equip i la delegació
són altres elements que ens
permetran seguir endavant en
una acció positiva, engrescadora
i emprenedora.
Presentar-nos com un projecte
humanitzador implica, doncs,
facilitar que cadascú acompleixi
la seva particular missió: esbrinar
qui és (el clàssic Coneix-te a tu
mateix) per viure amb sentit
i plenitud amb els altres i pels
altres.
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principals
consells
Els sis consells
enunciats a la dreta constitueixen el
primer cercle de
Consells. El Consell
de directors és el
màxim òrgan de govern executiu de JE.
Existeixen també altres consells i equips
i, si s’escau, grups ad
hoc específics per
tractar temes concrets.

consell de directors
consell de la direcció general
consell d’escoles
consell de gerents

consell pedagògic

consell de pastoral

consells
d’etapes
Cadascuna de les
etapes educatives
disposa d’un mecanisme d’impuls
configurat per un
Director general
d’escola (organització i estratègia),
un Gerent (gestió)
i un Responsable
d’etapa (execució i
desenvolupament).
Es tracta de garantir
la coherència vertical i transversal
de la transformació
educativa.
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director

gerent

responsable d’etapa

LA NOSTRA CULTURA
ORGANITZATIVA
La vida s’organitza adaptant-se
amb flexibilitat i eficiència a
l’entorn sempre canviant. Així,
a Jesuïtes Educació presentem
una organització basada en quatre eixos al voltant de la nostra
xarxa: pedagogia-evangelització, projecte, participació
i persones.

Entre el patronat, que ens orienta, i les vuit escoles, que són els
centres de l’educació dels nostres
alumnes, trobem els consells,
òrgans de governança de la xarxa
JE que ens han de permetre assegurar, d’una banda, la fluïdesa i
la qualitat del debat intern i, de
l’altra, l’autonomia, la delegació,
la participació i la corresponsabilitat dels equips. Recordem-ho:
a la xarxa Jesuïtes Educació, tots
som protagonistes.
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ACOMPANYAMENT
La cultura organitzativa de JE
promou un model relacional basat en els vincles, és a dir, en les
relacions de qualitat sostingudes
en el temps.
Per fer realitat la força del Només
junts serà possible és necessari,
en primer lloc, el reconeixement
de l’altre en la seva riquesa.
Esdevenim aleshores visibles
i en mirar-nos i escoltar-nos des
de l’obertura, la nostra història
i singularitat es legitimen. Estem,
ara sí, en condicions d’oferir i
demanar, d’arribar a acords.
A mida que la complexitat de la
vida s’incrementa, les possibilitats d’interacció i de creixement
augmenten exponencialment.
Amb les experiències pilot hem
après que el desgast que ens
suposa als educadors resoldre
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la multitud de reptes plantejats
necessita una atenció especial.
Cuidem-nos i ajudem-nos
a fer possible l’Horitzó 2020.
Així, la nova política de direcció
de persones està enfocada a facilitar un servei més transversal
i integral de desenvolupament
vital i professional.
Perquè el nostre projecte de
transformació profunda de l’educació ens interpel·la, a educadors
i alumnes. Tots som cridats
a redescobrir-nos... A JE ens
constituïm en equips cada cop
més madurs, capaços d’innovar
i integrar la diferència, creixent i
aprenent plegats.

pla de comunicació
interna

desenvolupament vital
i professional

Per arribar més lluny
estem més a prop:
a JE apostem per
la comunicació.
Si volem millorar,
sumar esforços
i aconseguir els
nostres objectius,
és fonamental el
coneixement i el
diàleg.

Estem plenament convençuts que els educadors
són la clau de volta de
l’educació i qui fa possible
els aprenentatges significatius i de qualitat. El magis
ignasià ens convida a la
millora contínua: potenciem el talent dels nostres
educadors amb formació
i avaluació, oferim, entre
altres propostes, Trobades
de Vocació Professional
i Programes d’Incorporació
a les Experiències Pilot.
Es tracta de viure experiències personals-professionals per poder fer-nos
conscients i contemplar
d’on venim i on anem,
amb qui i per a què.

A la xarxa JE ja ens
hem posat en marxa
establint trobades,
en les quals entre
tots revisem els nostres canals i eines
participatives
i de comunicació,
així com la seva
efectivitat per proposar conjuntament
propostes de millora. El motiu? Establir
els punts de partida per emprendre
aquesta nova etapa
on la nostra comunicació interna tingui
una funció i visió
estratègica. Una etapa que promogui el
diàleg, l’eficiència i la
unió, respectant les
particularitats que
ens defineixen
a cada centre (recordem que Tots som
JE, units i diversos).

Amb l’Horitzó 2020 tots
ens transformem: acompanyem el canvi de mirada
i de marc mental necessaris
per viure el que volem que
visquin els nostres alumnes. Generem experiències
d’enfortiment vocacional,
d’aprofundiment en la missió compartida, de generació de vincles, de comprensió del Model Educatiu de
JE. És temps d’aprendre
i desaprendre, d’il·lusionar-se i crear proposta
educativa i evangelitzadora per als alumnes de les
nostres escoles.

.
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SOSTENIBILITAT
L’acompanyament té cura de les persones, tant dels educadors com dels
alumnes, que donen sentit profund a
les nostres escoles. El nostre compromís va més enllà i, seguint les directrius de les Nacions Unides, a people li
sumem també society i planet.
Així doncs, ens volem marcar un full de
ruta per mantenir-nos en el temps com
a institució de referència en la transformació educativa fixant-nos objectius
concrets, mesurables i avaluables.
En relació al projecte i la xarxa, ens
ocupem tant de la sostenibilitat interna
(humana i econòmica) com externa
(impacte en la societat i el medi ambient). Volem potenciar-ne els aspectes
positius i mitigar-ne els negatius envers
el nostre entorn.
Així, integrats dins de la Companyia, a
JE promovem, amb l’educació, un món
més just, esperonem el projecte vital
d’alumnes i educadors, i procurem ser
el més respectuosos possible amb el
planeta. Seguim cap el 2020 i més
enllà...
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AVALUACIÓ
Seguim el recorregut per la nostra història i identitat. Ens observem de ben a prop per conèixernos millor.
La pedagogia ignasiana formula
el seu sentit en el cicle experiència, reflexió i acció, i es completa
amb l’avaluació. Aquest és
el nostre compromís davant
de la nostra comunitat i de tots
aquells que segueixen el nostre
projecte amb interès.
Així, l’Enquesta de clima laboral
ens ha permès obtenir una radiografia detallada de la satisfacció
dels educadors de JE.
Destaquem l’alt compromís
i valoració del projecte, així com
un significatiu nivell d’esgotament dels equips. Ens cal millorar
l’escola activa, la comunicació
interna i l’acompanyament. Augmentar el grau de confiança
en les persones i la coherència en
la manera d’actuar resulten claus
en una organització amb identitat
jesuïta.
Després de l’esforç i l’impuls inicials, ara treballem per la sostenibilitat i la generalització de l’Horitzó: la incorporació de tothom,
el manteniment dels esforços
i l’extensió de la transformació
a totes les etapes.
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D’altra banda, subratllem la publicació, el febrer del 2017, de l’Informe final de l’Avaluació d’impacte de la Nova Etapa Intermèdia
(disponible a la web de l’H2020).
El seu enfocament ha estat centrat en mesurar els canvis
en la persona. Aquest enfocament i la formulació d’indicadors
representen una novetat en l’àmbit educatiu.
El tres grups de recerca, que han
treballat de manera coordinada
i han estat dirigits pel CETEI, ens
proporcionen una informació
de tendències, que resulten positives però que cal prendre com
a indicadors que cal seguir mesurant i avaluant.
Les innovacions educatives
realitzades promouen, en efecte,
persones més conscients, competents, compromeses i compassives. També hem avaluat la
creativitat dels alumnes,
i és en aquest aspecte on es
troben evidències de millora més
significatives.

algunes dades de l’enquesta

Conceptes amb puntuació més alta: Institució de prestigi 8,44 · Adequació treball a capacitats
i preferències 8,53 · Bona actitud de suport i col·laboració entre companys/es 8,15 · Orgull de
pertinença 8,56 · Motivació 8,03 · Conceptes amb puntuació més baixa: Temps suficient per fer bé la
meva feina 4,93 · Criteris de promoció clars i coherents 5,51 · Satisfacció amb el salari 5,85 · Conec
suficientment el projecte TQE 4,68 · Conec suficientment l’FP de la xarxa 4,51

algunes de les 10 conclusions de l’avaluació de la nei

3 Impacte directe en el model de persona adaptat a l’edat · 4 La importància de situar l’alumne
en el centre del procés d’ensenyament i aprenentatge · 6 Els resultats acadèmics es mantenen
en nivells alts · 7 Resultats positius en el clima d’aula, en la creativitat i en la importància del treball
cooperatiu · 8 Docents i famílies reforcen les tendències detectades · 10 Cal seguir avançant
decididament en l’avaluació per obtenir evidències futures
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EL MODEL EDUCATIU DE JE
Ens submergim en el nostre interior i descobrim que som llum en
moviment, pols còsmica, astronautes interestel·lars...
Continuem avançant i estenent
la nostra experiència d’innovació
educativa guiats pel Model Educatiu de JE (MEJE).
El model recull i actualitza el bo
i millor del paradigma pedagògic ignasià, envoltant-lo del coneixement actual neurobiològic,
psicològic, pedagògic i sociològic,
alhora que el contrasta amb altres experiències educatives
de la Companyia i altres agents
innovadors d’arreu del món.
Tots estem immersos en
aquest procés de transformació. Tots els educadors i educadores de les vuit escoles de la
xarxa estem fent un esforç per
crear les condicions del canvi
i respondre als reptes dels nostres temps.
L’avenç en la implantació de les
etapes transformades ens permet avaluar i reflexionar sobre
el model per integrar-ne millor els
submodels i formular nous marcs
que responguin a les necessitats
d’alumnes i educadors, i ens
ajudin a construir amb fermesa i
criteris compartits la transformació de la nostra oferta educativa.
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Avancem cap a l’Horitzó 2020
i més enllà. Reprenem la singularitat històrica dels jesuïtes en
educació i el model de persona.
Assentem i validem les intuïcions
que han resultat grans encerts
pel seu impacte educatiu i ens
desprenem d’allò no essencial.
Ens definim com una escola
avançada, inclusiva i evangelitzadora que facilita experiències
i contextos educatius formals i
no formals significatius per
a la descoberta i l’expansió del
projecte vital de cada persona.
Seguim viatjant, aprenem plegats.

les etapes educatives
Com ressaltem en aquest document,
i el dia a dia de les vuit escoles reflexa, tota la xarxa està immersa en
un procés de transformació. Ja sigui
en la creació de les condicions del
canvi, com en la preparació específica de les noves etapes. Recollim aquí
alguns dels trets que caracteritzen
aquestes últimes.
MOPI (Model Pedagògic d’Infantil)
Hem completat els tres cursos de
l’etapa i estem aprofundint en les
seves bases psicopedagògiques i
construint marcs importants com és
el cas de la Llengua. Definim el nostre segell propi a l’educació infantil.
PIN (Primària Inicial) Estrenem
aquesta etapa preparada des del treball conjunt de les vuit escoles. Té un
nucli central a Jesuïtes Casp i, com
a novetat en la fórmula d’extensió,
totes les altres escoles de la xarxa
de JE implementaran coordinadament alguns dels seus elements
essencials. Amb la PIN enllacem les
dues primeres etapes que han iniciat
la transformació, això ens ajuda a
traçar el desenvolupament de les línies verticals del MENA i a garantir la
seva harmonia, coherència i, alhora,
necessària diferenciació.
NEI (Nova Etapa Intermèdia) El juny
del 2018 tindrem la primera promoció que haurà viscut els quatre
cursos complets de l’etapa a les escoles pilot. Les primeres avaluacions
de procés (2015) i d’impacte (2017)
ens han permès tenir evidències per

prendre decisions en el camí de la
millora continuada. La revisió actual
també és sistèmica, ara configurem
la NEI des de l’aprenentatge fet (volem ser una organització que aprèn).
TQE (Tercer i Quart d’ESO) Autonomia, especialització i vocació
són aquí els tres conceptes clau en
l’evolució madurativa dels joves que
van camí del final de la secundària
obligatòria. El Tercer ha estat un curs
ple de reptes i de confirmacions pel
que fa a les finalitats de cadascun
d’aquests cursos. El Quart es preveu
apassionant amb nous escenaris
d’aprenentatge i amb major protagonisme encara del programa d’Orientació Vocacional i pels Estudis.
FP (Formació Professional) Impulsem el desenvolupament dels sis
essencials del model que han de caracteritzar l’etapa i, alhora, preparem
les experiències pilot per a dos cicles
de grau superior de Salut i Màrqueting i Publicitat. Al mateix temps,
creix l’oferta de formació professional virtual en aliança amb la UOC, i
comencem a treballar estretament
amb altres escoles d’FP d’EDUCSI.
Batxillerat Destaquem l’èxit de les
experiències innovadores del Batxillerat en xarxa, la sincronització de
continguts en diverses matèries
i la celebració d’activitats conjuntes
amb molt bona acollida per part dels
alumnes. Iniciem el disseny del que
volem que sigui la nostra aportació
singular a aquesta etapa.
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