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Zürich Schule Barcelona ampliarà cursos amb la incorporació 
del Batxillerat
El centre, en ple procés d’integració a l’International Baccalaureate®, no vol 
perdre el seu caràcter familiar 
La Zürich Schule Barcelona (ZSB) és una 
escola que té una trajectòria de més de 50 
anys marcada per la qualitat de la forma-
ció que ofereix. Ho avala el fet que més 
d’un 20% del seu alumnat actual són fills 
d’exalumnes, per exemple. Però hi ha dos 
aspectes que fan de la Zürich Schule un 
cas especial: l’escola té una ubicació ge-
ogràfica privilegiada, situada a la part més 
alta de Barcelona - a escasos metres del 
Parc de Collserola i el parvulari al bonic 
parc de Santa Amèlia– i continua essent 
una escola de caràcter familiar. En ple pro-
cés per integrar-se en el sistema educatiu 
que ofereix l’ International Baccalaureate® 
(IB), Beat Macías, director de l’escola, ens 
rep a l’escola. Durant l’entrevista reconeix 
que el centre necessita ser més conegut 
a Sarrià.
 
L’última entrevista que vam fer-vos ens 
destacàveu el projecte d’incorporació 
a l’IB (Batxillerat Internacional)...
Aquest curs som escola sol·licitant i por-
tem dos anys treballant amb l’equip en 
formacions i analitzant la planificació, exe-
cució i reflexió que demana la nostra tasca 
educativa. En breu fem el primer simula-
cre de la implantació. Et destacaria, però, 
que aquest canvi per a nosaltres tampoc 
no ens ha afectat tant pel que fa la forma 
de treballar. L’IB es basa molt en el cons-
tructivisme, una filosofia de treball que no 
es cap invent ni cap moda; és un sistema 
metodològic que des de fa molts anys és 
reconegut per la seva qualitat i que ha es-
tat molt present en el nostre Projecte Edu-
catiu en aquests 51 anys de vida. 
 
El canvi principal quin serà?
Probablement el canvi més gran en la 
forma de treball intern és que cal docu-
mentar-ho tot. En aquest sentit, voldria 
dedicar un espai per a parlar dels mestres 
que estan invertint moltes hores per a po-
sar-se al dia pel que fa aquest sistema. 
L’IB presta formació continua obligatòria 
per cada professor, que ajuda als profes-
sional a créixer en el marc de l’equip del 
propi centre. És un model que està cons-
tantment investigant i que introdueix petits 
canvis de millora d’acord amb l’evolució 
de la societat. És bo perquè el professor 
no s’estanca. L’escola ha canviat amb la 
societat i ara es potencia molt el treball en 
equip.

 Sempre s’hi ha treballat, no?
Certament, però cal aprofundir en aquest 
tipus de treball, ja que el concepte és dife-
rent. Treballar en equip no consisteix úni-
cament en un grup de persones que tre-
ballen el mateix projecte simultàniament, 
sinó que implica tota una filosofia d’orga-
nització del treball. Per exemple, han de 
tenir un o diversos objectius comuns, d’un 
pla, una fita; les persones que formen part 
del grup interactuen, conversen, debaten, 
es coordinen, fan coses juntes i com a 
conseqüència d’aquesta interacció, tenen 
motivació. Es tenen en compte les habili-
tats i les destreses individuals que totes 
les persones tenim. En un equip de treball 
s’han de conèixer i utilitzar els punts forts 
de cada persona. Es comparteixen els 
èxits i els mèrits, però també es compar-
teixen dificultats i responsabilitats. El fet 
de compartir decisions fa que ens sentim 
més segurs en allò que fem. El treball en 
equip genera conclusions col·lectives que 
generen coneixement i la possibilitat de 
modificar les nostres opinions i certeses i 
els nostres esquemes de coneixement. En 
aquest sentit estem aprenent molt com a 
educadors a diari. 
 
Heu fet, fa poc, 50 anys i la vostra 
escola té una trajectòria reconeguda...
El curs passat vam tancar la celebració 
dels 50 anys. En veritat, estem contents 
pel fet que molts dels exalumnes que vam 

tenir porten ara els seus fills a la Zürich 
Schule. Com he comentat abans, prop 
d’un 20% d’alumnes actuals són fills 
d’exalumnes. Les decisions són emoci-
onals i en aquest cas, si has tingut una 
bona experiència d’infància i aprenentat-
ge vols el mateix pels teus fills.
 
Jo també ho penso; no és una qüestió, 
només, de tenir-hi empatia...
Home! Mira, ara et diré un fet. A la fes-
ta del 50è aniversari van venir exalumnes 
dels 60, 70 i 80. És curiós, si ho volem 
qualificar així, però cap d’ells o elles et di-
uen “no tinc feina”. La majoria estan ben 
posicionats, fent allò que els agrada. És 
molt important, no?
 
Crec haver-li sentit a dir que l’alemany 
discrimina...
(Riu). Efectivament, sí. Discrimina posi-
tivament. Amb l’anglès com a idioma in-
contestable per moure’s pel món, l’apre-
nentatge d’altres llengües estrangeres de 
pes internacional es consolida com una 
forma d’incrementar opcions laborals, 
culturals i d’intercanvi en general. L’ale-
many, la llengua materna més parlada a 
la Unió Europea ha guanyat en els últims 
anys gran espai en l’aposta educativa. 
Crec que amb el futur que ens tocarà viu-
re, l’alemany discriminarà en positiu. Però 
no només fem alemany, és clar. Els nos-
tres alumnes surten molt ben preparats en 
quatre idiomes: alemany, anglès, castellà 
i català.
 
Crec que feu bé en destacar-ho...
Els nostres alumnes han de sortir amb un 
altíssim nivell de català, castellà, anglès i 
alemany d’aquesta escola.. sense oblidar 
les ciències, aspecte que ens agrada des-
tacar sempre i que molts cops no valorem 
com a pares al escollir un centre… 
 
En aquest escenari, l’escola planteja 
créixer?
El pla estratègic de Zürich Schule pels 
propers 5 anys proposa créixer amb els 
estudis de Batxillerat ja que actualment 
oferim Educació Infantil, Primària i Secun-
dària (2 a 16 anys). Volem oferir també els 
dos cursos de Batxillerat en el marc in-
ternacional. Ho haurem de fer en un cen-
tre diferent perquè, com saps, tenim les 

instal·lacions que tenim i no és possible 
créixer aquí. 
 
No?!
És un tret diferencial, penso. Per a nos-
altres, el caràcter d’escola familiar genera 
un ambient diferent en el centre. Jo conec 
el nom i cognoms de tots els alumnes. En 
una societat cada vegada més imperso-
nal, potser l’escola petita tindrà un valor 
més gran. Ens agrada la nostra professió i 
estem a peu de canó. Som l’única escola 
en alemany de Sarrià i de les poques es-
coles internacionals de caràcter familiar. 
Els meus pares van fundar l’escola i nos-
altres volem continuar amb aquest bonic 
projecte. Volem continuar essent l’escola 
amb aquestes dimensions que ens dona 
proximitat: no arribem als 300 alumnes, 
amb més de 35 professors qualificats i 
una ràtio de 8 alumnes per professor. Al 
final, saps, jo veig nens i nenes feliços.
 
Creu que, essent l’única escola en 
alemany que hi ha a la zona, se’ls 
coneix prou?
Bona pregunta! Aquest any he vingut a 
viure a Sarrià i m’adono, precisament, que
l’escola necessita més presència a Sarrià. 
De fet, l’objectiu de l’entrevista és aquest. 
Portem 51 anys entre el carrer d’Ifni, 2 i 
l’Avinguda Pearson, 73 de Sarrià i Pedral-
bes i em dona la sensació que encara no 
se’ns coneix prou.
 
Esteu allunyats del nucli...
Estem ubicats en un entorn magnífic, da-
vant del Parc de Santa Amèlia i Collserola. 
És destacable i única la nostra ubicació. 
Podem dir que som l’escola més alta de 
Barcelona, i això comença a ser una va-
lor afegit, des del punt de vista de la sa-
lut. Hem tingut matriculacions d’alumnes, 
aquests últims anys, d’uns pares que han 
valorat la formació que es dona a l’escola 
i l’aire que respiraran els seus fills durant 
vuit hores, aquí, envoltats de natura. 
 
Però teniu alumnat de Sarrià, oi?
Sí, sí. Tenim molts alumnes que venen de 
Sarrià, de Barcelona i de fora de Barce-
lona, cobrim 8 rutes escolars. És desta-
cable que tenim alumnes de més de 30 
nacionalitats diferents a l’escola. Això és 
un potencial i una riquesa molt profitosa 
per a tota la comunitat d’aprenentatge de 
Zürich Schule.
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