
Els seus 350 estudiants –en bona part fills
d’ex alumnes- gaudeixen d’un projecte
educatiu que passa per una sòlida capa-

citació acadèmica, pel treball en els valors
personals i socials i per una estreta col·labo-
ració amb les famílies.

L’objectiu és col·laborar en la construcció
personal de l’alumne a partir d’un treball el
més personalitzat possible. 

Per a aconseguir-lo,  l’escola Gran Capità
utilitza una metodologia activa i inclusiva,
que promou el treball col·laboratiu i imple-
menta diferents agrupacions de treball, ja si-

gui per al reforç o per a l’ampliació dels apre-
nentatges. També es porten a terme activi-
tats de participació de les famílies a la vida de
la classe del seu fill (llibre viatger, explicació
d’experiències professionals o personals...),
activitats de col·laboració entre cursos (pa-
drins de lectura, activitats intercicles, etc.),
xerrades i assessorament per part d’antics
alumnes...

En el seu currículum es potencien les
llengües estrangeres, de tal forma que s’in-
trodueix l’anglès des del parvulari i es treba-
llen assignatures totalment en anglès (com
l’Educació Plàstica a Primària) o parcial-
ment (com el Coneixement del Medi a Pri-
mària i les Ciències Naturals a l’ESO). Tam-
bé s’introdueix l’aprenentatge del francès
des de 5è de Primària.

Complementàriament, el centre partici-
pa en projectes com el Sharing to Learn
('Compartint per aprendre'), organitzat per
la Generalitat, en el qual participen els seus

alumnes amb el suport de language assis-
tants de l’American School de Barcelona, di-
rigit a la potenciació de l’expressió oral en
anglès.

L’ús de la tecnologia és un altre punt fort
del col·legi, ja que totes les aules tenen 
pissarres digitals, ordinadors, connexió a In-
ternet i materials digitals.  Les noves tecnolo-
gies s’integren al treball diari a l’aula,  a l’hora
que s’incorporen noves assignatures, com la
Robòtica, al currículum ordinari.

S’ha de destacar també el valor formatiu
de les seves activitats complementàries (am-
pliació horària), que al llarg de tot el curs per-
meten enriquir i aprofundir en els aprenen-
tatges escolars.

Són molt diverses: anglès en infantil, in-
formàtica,  robòtica a l'ESO, tallers numèric i
d’expressió en tota l’escolaritat, de cartogra-
fia, tècniques d’estudi, segona llengua es-
trangera des de cicle superior, taller cívic so-
cial, orientació acadèmica i  professional, etc.

Conscienciació 
mediambiental

Un altre element a destacar és la cons-
cienciació mediambiental dels alumnes. La
I.E. Gran Capità forma part de la Xarxa d’Es-
coles Sostenibles de Sant Joan Despí i comp-
ta amb una Comissió Mediambiental for-
mada per alumnes, pares i professors que ca-
nalitza les actuacions que en la direcció de la
sostenibilitat desenvolupa el centre any rere
any. Junt amb  actuacions energètiques o de
reducció de residus, últimament s’ha ende-
gat amb èxit el seu petit hort escolar en el  que
participen de forma activa els alumnes d’In-
fantil i Primària. 

Altres activitats que es porten a terme són:
- Escoles de Natura - Colònies: Organitza-
des  pel mateix centre des de fa més de 30
anys, l’equip docent  fixa  els objectius i
dissenya  les activitats que seran més  útils
per a aprofundir en els aprenentatges cu-
rriculars.

- Campanyes Solidàries: Organitzades des
de la Comissió de Valors del Centre. Les
darreres que s'han fet han estat una reco-
llida de fons per a la Marató de TV3 (ta-
llers, berenars, cinema), recollida d’ali-
ments per al Banc d’aliments i recollida
de roba i calçat en col·laboració amb
l’ONG local Solidança.

- Participació al Projecte Aula Actual: En
col·laboració amb l'AA.VV. del barri,
destinat a l’orientació acadèmica i pro-
fessional dels alumnes de Secundària i a
l’assessorament de les famílies.

- Participació en diversos programes edu-
catius de la població: Els alumnes partici-
pen en les diferents activitats que es des-
envolupen a la població organitzades per
l'Ajuntament:  l’hort, teatre en anglès, les
vinyes, observació d’ocells, plantes sin-
gulars, etc.

Com a resultat d’aquest funcionament,
els seus alumnes obtenen uns resultats força
bons en les avaluacions externes de Primària
i Secundària i continuen amb èxit els seus es-
tudis post-obligatoris.

Majoritàriament són persones autòno-
mes, responsables, reflexives i inquietes, amb
ganes de continuar desenvolupant les seves
capacitats i competències en el futur.

Entre ells ens podem trobar tot tipus de
perfils, des d’investigadors, professors, en-
ginyers, economistes, metges, procuradors,
advocats, psicòlegs, petits empresaris ... a tot
tipus de professionals independents i magní-
fics especialistes en diferents oficis. 

www.grancapita.com

Fundada l'any 1967 i
dirigida pels quatre
germans Bujalance
Morales, fills dels
fundadors del centre, la
Institució Educativa Gran
Capità és una escola
concertada, situada a la
localitat de Sant Joan
Despí, que ofereix una
línia d’educació infantil,
primària i secundària
obligatòria i també un
servei d’acollida per als
nens menors de tres anys.

I.E. Gran Capità, una escola que fomenta les llengües 
estrangeres, l'ús de la tecnologia i el medi ambient


