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Impulsa, impulsa, impulsa, impulsa…Dijous al vespre, el terme impulsa vaser trending topic al col·legi SagratCor Sarrià. Aquest va organitzar l'ac-te "Impulsa" per compartir amb les fa-mílies d’alumnes, exalumnes, professo-rat i personal no docent la transformacióeducativa que està portant a terme performar els ciutadans del segle XXI. “Estracta de formar persones íntegres, ambvalors, compromeses amb la societat,però amb una bona preparació en l'àm-bit professional”, va declarar la directoradel centre, Pilar Clarasó (Clarín).

La trobada, celebrada al camp de fut-bol de l'escola, va comptar amb l’assis-tència de personalitats com Enric Puig,secretari general de la Fundació EscolaCristiana de Catalunya, representantsd’Inspecció educativa, membres de laFundació Nexe i diferents empresaris icol·laboradors del col·legi, com la Fun-dación Ricardo Fisas.Durant l’acte, presentat pel periodis-ta Rafa Vilasanjuán i l’alumna de 5è deprimària Míriam Mayoz, el president delpatronat de la Fundació Sagrat Cor, DavidVila, va destacar que la societat actualestà en procés de canvi i les necessitats

Sagrat Cor Sarrià impulsa
una revolució educativa
El col·legi reuneix un miler de persones a l'acte 'Impulsa' que aborda els canvis
educatius que porta a terme per preparar els seus alumnes per afrontar el futur

educatives estan canviant. “Els centreseducatius no poden quedar al marged’aquests canvis i el Sagrat Cor Sarrià im-pulsa una nova etapa per afrontar el futurdonant resposta a les demandes professi-onals i socials. Per fer-ho hem apostat pelprojecte Impulsa, un pla estratègic ques’ha gestat amb la participació de tota lacomunitat educativa i que s’anirà desen-volupant al llarg de cinc anys englobantdiferents eixos”. Alhora, el president delPatronat va agrair, en nom de la comuni-tat educativa, “la implicació de les famí-

Famílies i exalumnes
van assistir a l'acte de
presentació d'Impulsa,
el pla estratègic del col·legi

EIXOS

Potenciar
el millor de
cada alumne
El col·legi Sagrat Cor Sarrià
impulsa un pla estratègic basat
en diferents eixos per aconseguir
potenciar el millor de cada
alumne. Entre aquests eixos
destaquen: Missió i valors, que
són l’essència de l’educació de
l’escola; Innovació pedagògica,
basada en diferents metodologies
per motivar l'alumnat tot atenent
les intel·ligències múltiples;
Relacions internacionals,
per promoure l’aprenentatge
de les llengües i afavorir les
experiències d’intercanvi cultural;
i Qualitat i excel·lència educativa,
entre altres.

lies, el personal i els col·laboradors delcentre en aquest repte d’una gran entitatque segueix creixent i renovant-se per se-guir sent un referent en l’àmbit educatiu”.A continuació el president de l’Ampa,David Baulenas, va destacar la complici-tat de la direcció, el Patronat i l’Ampa enaquest gran projecte global, “necessariper adaptar-nos als nous temps i poten-ciar la qualitat de l’escola”. La professo-ra de Sagrat Cor Sarrià, Susana Tuset, vasubratllar la implicació de tot el profes-sorat “que hem hagut de desaprendre

per tornar a aprendre”, i va remarcarque “la innovació educativa no és unamoda, és un indicador de qualitat”.
ELVALORDELA INCLUSIÓLa intervenciómés esperada –i posterior-ment la més aplaudida– va ser la de Car-men Pellicer, teòloga, pedagoga, escrip-tora i presidenta de la Fundació Trilema.Pellicer, impulsora i guia de tot el procésde renovació pedagògica que porta a ter-me el col·legi Sagrat Cor Sarrià, va desta-car la necessitat de gestionar el canvi perpreparar els alumnes per als reptes delfutur. “Cal revisar què i com necessitenaprendre avui els nostres alumnes per-

què desenvolupin un pensament crític,rigorós i creatiu”. L’experta en innovaciópedagògica va dir que “cal ensenyar perconstruir i viure en un futur diferent, iper això són necessaris canvis en el cur-rículum, en les metodologies i en la for-ma d’avaluar”. Alhora va remarcar un delsgrans valors de Sagrat Cor Sarrià: l'apostaper la inclusió educativa. “La inclusió ésuna inversió en humanitat”, va insistir.L’acte va !inalitzar amb l'actuació delsCastellers de Barcelona, les construccionshumanesdelsquals–vaconcloureClarín–,simbolitzen que “és gràcies a l’impuls detots compodem aconseguir grans !ites”.

Les directores
pedagògiques
treballen amb la
FundacióTrilema

Sagrat Cor Sarrià
va ser fundat el 1846
i avui compta amb
2.000 alumnes

Sagrat Cor Sarrià
inicia una nova
etapa tenint present
la societat actual
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