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IPSE potencia l’educació integral
L’escola proporciona una formació acadèmica sòlida 
i rigorosa i educa en els valors cristians

b Els alumnes del centre destaquen per la seva capacitat 
crítica, empatia, respecte, esforç i treball en equip  

b

Al pati. Alumnes de primària de l’Escola 
IPSE participen en una activitat del centre.

J. M. II MONOGRÀFICS

Fundada l’any 1966, l’Escola 
IPSE (www.escola ipse.net) 
compta aproximadament amb 

uns 800 alumnes que cursen des de 
primer cicle d’infantil fins a segon de 
batxillerat. Mixt i concertat per la Ge-
neralitat de Catalunya des del segon 
cicle d’infantil, primària, ESO i batxi-
llerat, el centre ofereix una formació 
integral dins de la catalanitat i els va-
lors parroquials cristians.

A més de comptar amb la gent 
del barri, a l’escola, situada al car-
rer Casanova, 175 de Barcelona, en 
ple Eixample, hi estudien molts fills 
d’exalumnes i nois i noies els pares 
dels quals treballen a la zona. En els 
primers cursos de primària, secun-
dària i batxillerat, una gran part de 
l’alumnat ve recomanat per tercers, 
famílies d’alumnes o exalumnes.

“Potenciar la formació integral 
perquè tots els alumnes arribin al 
màxim nivell al seu ritme, de ma-
nera inclusiva, sense excloure ni 
seleccionar a ningú” és una de les 
premisses que distingeixen el pro-
jecte educatiu d’IPSE. Per aquesta 
raó, l’escola desdobla els grups de 
català, anglès i matemàtiques durant 

bona part de primària i afegeix el des-
doblament de castellà en tota l’etapa 
de secundària.

“Amb el projecte lingüístic que 
hem iniciat, un dels objectius pri-
mordials és que els nostres alumnes 
arribin a tenir l’anglès com una llen-
gua natural”, expliquen Pilar Ferran, 
titular i directora general de l’Escola 
IPSE; Patricia Salvador, titular adjun-
ta, i Saturnino Rodríguez, responsable 
parroquial del centre. “També poten-
ciem les ciències i les ciències so-
cials durant tot el currículum, i en 
són una mostra els últims premis 
en projectes de física i matemàti-
ques, per posar un exemple, que 
han obtingut els nostres alumnes 
de segon de batxillerat dels últims 
anys”, destaquen les mateixes fonts.   

ACOMPANYAMENT. A més de po-
tenciar l’educació integral de la perso-
na i proporcionar una formació acadè-
mica sòlida i rigorosa, l’escola aposta 
“per un acompanyament individual 
dels alumnes des de pàrvuls fins al 
batxillerat, així com per un continu 
diàleg amb les famílies”, exposen els 
representants del centre.  

Pel que fa a la seva naturalesa com 
a escola parroquial, Pilar Ferran, Pa-

tricia Salvador i Saturnino Rodríguez 
precisen que el centre ofereix “una 
educació d’arrel cristiana oberta”. 
“Els nostres alumnes, voluntària-
ment, participen en aquelles acti-
vitats proposades per la parròquia”, 
apunten. Al seu parer, “en una època 
com l’actual de societats líquides 
amb una realitat canviant, en què 
els nois i les noies estan molt ex-
posats, és molt important tenir pre-
sents aquests valors”.

PERSONES RESPONSABLES. 
Dispensar un ensenyament de qualitat, 
opinen, permet als alumnes de l’Escola 
IPSE adquirir “una sòlida preparació 
acadèmica i professional sense obli-
dar el valor de la pròpia personalitat 
com a éssers autònoms, madurs i 
responsables que participen de for-
ma activa en l’evolució i la transfor-
mació de la societat”.

Més enllà de la capacitat acadèmica 
que destaca en les proves de com-
petències bàsiques i èxit en l’accés a 
la universitat, els alumnes de l’Escola 
IPSE despunten “per la seva capaci-
tat crítica, empatia, respecte i altres 
valors, com l’esforç o el treball en 
equip”, afegeixen els responsables 
del centre de l’Eixample barceloní.M


