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ET PREPAREM PER A UN FUTUR CANVIANT

DESPERTEM LA TEVA VOCACIÓ

EDUQUEM EN VALORS

T’acompanyem en el procés d’aprenentatge per a que puguis descobrir la teva vocació i assolir les habilitats, 
coneixements i valors que et permetin ser una persona responsable, lliure i equilibrada, capaç de construir i 
d’encarar el teu projecte personal de vida.

DESCOBREIX EL BATXILLERAT AL CLARET BARCELONA



ITINERARIS ADAPTATS A LA TEVA APOSTA ACADÈMICA
1r de Batxillerat a la teva mida 



ITINERARIS ADAPTATS A LA TEVA APOSTA ACADÈMICA
2n de Batxillerat a la teva mida 

CONEIXEMENTSCANVIS FUTURS EN LA
TEVA TRIA ACADÈMICA

COMBINACIONS A MIDA MÀXIMA NOTA D’ADMISSIÓ

Les matèries de modalitat i optatives que proposem en els diferents itineraris,  han estat triades i dissenyades amb molta cura:

Per permetre: Per aconseguir màxims: Per poder fer:Per aconseguir:

pels estudis posteriorsa les PAU



TAULES RODONES
Antics alumnes universitaris i professionals de diferents 
sectors venen a l’escola i ens ofereixen una visió de la seva 
realitat acadèmica i professional.

PROGRAMA SOCIS X 1 DIA
Participem en programes com Socis x 1 dia en el que els 
alumnes coneixen el dia a dia d’una empresa i com-
parteixen una jornada laboral del sector en que els 
agradaria treballar en un futur.

CENTRES DE RECERCA I EMPRESES CAPDAVANTERES
Fem visites i tallers a universitats, a centres de recerca i 
a empreses de tots els sectors: Aeroport, Betevé, 
Naturgy, TV3, Roche Diagnostics, ICO, PCB etc. Partici-
pem en el Projecte de Vida Professional de Barcelona 
Activa.

Aquesta connexió constant augmenta la motivació i us ajuda a identificar la vostra vocació per fer una bona tria a l’hora 
de construir el vostre itinerari universitari i professional.

COMUNITAT ALUMNI

Un cop acabis els estudis a 
l’escola, podràs fer xarxa i comu-
nitat amb antics alumnes per 
seguir creixent, aprenent i 
formant-te.

CLARET ORIENTA
Et connectem amb el món universitari i professional

OPTATIVA DE RECERCA I ORIENTACIÓ
Dediquem una hora  la setmana a l’orientació acadèmi-
ca i professional.

CONNEXIÓ AMB EL MÓN PROFESSIONAL

Xerrades  i tallers d’antics alumnes amb trajectòries 
professionals destacades.



 

Impulsem l’aprenentatge de la llengua estrangera fent especial èmfasi en l’eficàcia comunicativa.

ACREDITACIÓ D’ANGLÈS I FRANCÈS
Som centre examinador oficial de Trinity College per poder 
acreditar el vostre nivell d’anglès a l’escola. També us prepa-
rem per als exàmens oficials de francès: DELF Junior.

AUXILIARS DE CONVERSA
En totes les hores de classe disposem de docents de suport 
nadius de parla anglesa i francesa que us ajuden en el vostre 
aprenentatge.

Al Claret oferim un programa extraescolar que permet la 
doble titulació del Batxillerat estatal i nord-americà. 

L'alumnat pot estar matriculat a l’escola i, simultània-
ment, en un High School als EUA, cursant ambdós estu-
dis alhora. 

ANGLÈS I FRANCÈS 360º
Oberts al món: Et preparem per al món global on vivim

PROGRAMA DE PARELLES LINGÜÍSTIQUES
Us oferim la possibilitat de conversar a través d’una platafor-
ma on-line durant una hora a la setmana amb alumnes de la 
vostra edat d’una escola de Londres.

BATXILLERAT DUAL

LLIGUES DE DEBAT EN ANGLÈS
Per aprendre a saber defensar o rebatre un tema polèmic i 
d’actualitat, a parlar en públic i a ser un/a bon orador/a en 
anglès.

PROGRAMES INTERNACIONALS ERASMUS+ I MISTI SPAIN 
En el programa MISTI, alumnat de 4t curs del MIT (Massachu-
setts Institute of Technology), col·laboren en els projectes 
STEAM de l’escola.



 

Aquí teniu una mostra dels projectes que estem duent a terme:

SUSTAINABILITY CHALLENGE
Elaborem un disseny fet íntegrament amb materials reciclats 
i/o deixalles que doni solució a una necessitat i que es pugui 
aplicar i desenvolupar a l’escola o a la ciutat.

YIELDING ENTREPRENEURIAL SKILLS
Desenvolupeu projectes emprenedors a partir d’un ODS 
(Objectius de Desenvolupament Sostenible) per fomentar la 
iniciativa emprenedora i la creativitat. El projecte es realitza 
dins el programa Erasmus+ permetent compartir i conèixer 
altres experències europees.

PROJECTES TRANSVERSALS I GLOBALITZADORS
Afavorim que puguis aprendre de manera autònoma, col·laborant amb un equip i aplicant els mètodes
de recerca més apropiats en cada cas.

iFest COUNTDOWN
Dissenyem prototips de productes per donar resposta als 
reptes proposats per diferents empreses tot elaborant-ne un 
model de negoci.

EYP (EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT)
Realitzeu debats i resolucions en anglès a partir dels reptes a 
què s’afronta la Unió Europea (canvi climàtic, refugiats, etc.). El 
projecte culmina en una trobada de tres dies amb alumnat de 
tot Catalunya i es fa una simulació del funcionament del Parla-
ment Europeu.

Projectes significatius per a l’alumnat amb un 

enfocament transversal i globalitzador que impulsi

l’educació per al desenvolupament sostenible i la

ciutadania local i global.



 

PROXIMITAT, CONFIANÇA I CORRESPONSABILITAT
Treballem conjuntament i amb estreta col·laboració amb les famílies

Som un equip de professors apassionats per la nostra feina, propers i atents, que t’ajudem a definir el teu 
camí i aconseguir  els teus objectius.

Fem ús de les noves tecnologies, com el Telegram, per reforçar la comunicació constant i immediata. Tot aquest acom-
panyament ens permet aconseguir un ambient de cordialitat, de respecte i d'afecte entre alumnes i professors, impres-
cindible per a un bon aprenentatge.

Tu et fixes la fita a aconseguir i l’escola posa els mitjans humans i tècnics per acompanyar-te

Ràtios de 25-30 alumnes per classe

30% de l’alumnat prové d’altres 
escoles

TUTORIES INDIVIDUALS
Reunions tutor/a-alumnat per coordinar la tasca 
educativa de l’escola i de la família, recolzant el 
projecte personal de cada alumne/a.

REUNIONS PERIÒDIQUES AMB LES FAMÍLIES
Les reunions es realitzen trimestralment i s’hi 
tracten temes d’àmbit acadèmic i formatiu, ens 
serveixen per aconseguir els nostres objectius 
comuns.

SEGUIMENT SETMANAL
L’equip de tutors/es es reuneix cada setmana per 
valorar l’evolució del curs.

AVALUACIÓ CONTINUADA
Valorem el progrés de l’alumnat de forma conti-
nuada i global tenint present l’assoliment de les 
competències del Batxillerat.



L'alumnat pot estar matriculat a l’escola i, simultània
ment, en un High School als EUA, cursant ambdós estu

Les taxes d’aprovats a 1r i 2n de Batxi-
llerat al Claret superen el 95%.

Les taxes d’aprovats a 1r i 2n de Batxi-
llerat a Catalunya són de l’ordre del 
80%.

AULA D’ESTUDI
Una tarda a la setmana teniu a la vostra disposició una aula d’estudi, amb un 
ambient tranquil per treballar, on us ajudem a organitzar-vos i a resoldre 
dubtes i preguntes de les diferents matèries.

CODOCÈNCIA
En algunes assignatures i amb l’objectiu de poder incrementar l’atenció indivi-
dualitzada que rep l’alumnat, hi ha dos docents a l’aula.

TALLERS
De Tècniques d’estudi i de Control de l’ansietat davant dels exàmens.

AULES HÍBRIDES
Càmeres per al cas que estigueu lesionats/des o malats/es però us trobeu 
prou bé per seguir les classes des de casa.

7,3

CATALUNYA

100%
D’aprovats a 

 

les PAU els 

 

últims anys

 

PREMIS DELS TREBALLS DE RECERCA I CONCURSOS

EQUITAT I EXCEL·LÈNCIA
Construïm un camí cap a l’èxit

90%
Accés estudis 

universitaris en 
1a o 2a opció

DISTINCIONS PAU
En les darreres PAU (2022) un 10% del nostre alumnat va obtenir una distinció 
PAU (més de 9 en la Fase General)

Nota mitjana
d’admissió a la

universitat

10,1sobre14
A CAT 9,1sobre14



Incorporem a 1r de Batxillerat optatives de caire pràctic i experimental, en un entorn més competencial i 
contextualitzat.

BIOLAB
Identificareu problemes, elaborareu hipòtesis, realit-
zareu investigacions fent dissenys experimentals, 
recopilant i analitzant dades de manera objectiva i 
significativa, comunicant resultats i traient conclu-
sions.

APRENEM FENT
Experimentem i construïm un món millor!

LABORATORI QUÍMIC
Us ajudem a assimilar els conceptes treballats a l’aula 
visualitzant-los amb l’experimentació, i a conèixer com 
es treballa en un laboratori apropant les situacions 
reals d’un laboratori d’investigació.

PROJECTES STEAM (Science, Technology, Enginee-
ring, Arts&Maths)
Aplicarem el disseny 2D i 3D, la programació i  l’elec-
trònica per presentar propostes creatives als proble-
mes plantejats a classe, que s’engloben dins l’àmbit 
dels ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible).

PROGRAMA AMGEN
Investigadors postdoc venen a l’escola i condueixen 
sessions experimentals sobre temes de genètica i 
biotecnologia utilitzant instrumental d’última genera-
ció subministrat per l’empresa biofarmacèutica 
Amgen.

REPTES GLOBALS
Participarem en tot tipus de reptes i concursos d’eco-
nomia, comunicació, ciència i tecnologia per reforçar 
les soft skills: l’agilitat, la creativitat, la iniciativa, la 
proactivitat i el treball en equip. Alguns d’ells són: 
Repte Emprèn i SteamxChange, Reimagina la Ciència, 
Young Business Talent, Miniempreses, etc.



Volem que siguis el protagonista del teu aprenentatge, generant sintonia amb les teves motivacions i reforçant 
les habilitats de parlar en públic, treballar en equip i ser resolutiu.

EMPRÈN ERASMUS +
Participem en el programa Erasmus+ de la UE que 
dona l’oportunitat de realitzar projectes conjunts amb 
altres escoles europees.

APRENEM FENT
Experimentem i construïm un món millor!

PRÀCTIQUES A EDUCACIÓ INFANTIL 
Si voleu ser mestres teniu la possibilitat de fer pràcti-
ques a les aules d’Infantil de l’escola.

LLIGUES DE DEBAT EN CATALÀ I EN ANGLÈS
Apreneu a ser bons oradors/res debatent sobre un 
tema polèmic i d’actualitat. Participem, en català, a la 
lliga de debat de la Xarxa Vives d’Universitats; en 
anglès, a la lliga d’AMCO; i, en castellà, al torneig 
TDXperience.

REVISTA CLARET
Si esteu interessats/des en el món de la comunicació i 
el periodisme, podeu fer tallers d’escriptura, de recer-
ca d’informació, de podcast de ràdio i de fotografia.

CREACIÓ LITERÀRIA
Practiqueu l’escriptura creativa per conèixer de prime-
ra mà com s’ha d’abordar la creació d’un text literari i 
despertar l’interès per la literatura.

TREBALL DE RECERCA
És un treball individual on potenciem la col·laboració 
amb les universitats per cotutoritzar els Treballs de 
Recerca i tenim l’ajuda dels millors mentors/res, que 
són antics alumnes experts/tes en diferents àmbits.



TALLERS, XERRADES I TALENT
Experimentem, vivim i descobrim la ciència, les arts, l’emprenedoria i la comunicació

ESTIMULEM EL TALENT

Participació en programes que 
proposen les universitats i 
institucions de recerca de 
Catalunya per incentivar les 
vocacions i el talent.

Tot l’any

CLARET ARTS I LLETRES

Cicle d’activitats relacionades 
amb la literatura i les arts, que 
culmina amb la celebració dels 
Jocs Florals Claret el dia de 
Sant Jordi.

Abril

CLARET DIVULGA

Cicle d’activitats de divulgació 
de diferents àmbits: economia, 
comunicació, ciència i tecnolo-
gia.

Octubre - Novembre



VIATGES CULTURALS

Volem despertar en tu la curiositat pel món que t’envolta per tal que gaudeixis del teu procés d’aprenentat-
ge i puguis orientar millor el teu futur professional.

ERASMUS +

És un programa d’intercanvi finançat per la Unió Europea, en el qual l’alumnat desenvolupa projectes 
innovadors d’emprenedoria conjuntament amb una escola europea. 

El mes d’octubre rebem a l’escola uns 30 alumnes europeus durant 5 dies i realitzem activitats educati-
ves, culturals i lúdiques. I al mes de març, l’alumnat de l’escola que cursa l’assignatura d’Economia de 
l’empresa a 1r de Batxillerat viatja una setmana completant l’intercanvi.

DESCOBRIM EL MÓN
T’apropem la realitat del món exterior

GINEBRA: L’alumnat de 1r de Batxillerat realitzareu un viatge cultural a Ginebra. Consisteix en una 
estada de 3 dies en aquesta ciutat emblemàtica, centre d’interès social, cultural i financer en l’àmbit 
mundial per la presència de nombroses organitzacions internacionals.

CATALUNYA NORD:  L’alumnat de 2n de Batxillerat viureu l’experiència d’un viatge de 3 dies per la 
Catalunya Nord, un territori amb estrets llaços històrics, culturals i lingüístics amb el Principat. Les 
comarques del Rosselló, el Conflent i el Vallespir van ser l’escenari principal del gran exili republicà a la 
fi de la Guerra civil, l’any 1939.



El respecte, la cooperació i la solidaritat són valors Claret que l’alumnat de la casa viu des de les etapes inicials i 
que afavoreixen una acollida excepcional dels companys/es que provenen d’altres escoles. Es treballen aspectes 
com l’autoconeixement, l’organització del temps d’estudi i de lleure, les emocions i l’afectivitat, l’autoregulació i 
els hàbits de vida saludale.

FEM DE LA CLASSE UN EQUIP I CREIXEM COM A PERSONES
Ambient positiu i d’implicació  i col·laboració en la dinàmica del centre

JORNADES DE CONVIVÈNCIA
Dedicarem els tres primers dies de curs a fer unes jorna-
des de convivències per fomentar el vincle grup-classe.

DINÀMIQUES DE COHESIÓ DE GRUP
Durant tot el curs farem dinàmiques de cohesió de grup 
a l’hora de Tutoria.

ORGANITZAR I LIDERAR ACTIVITATS ESCOLARS
Organitzeu la Diada de Sant Jordi i participeu en l’organit-
zació i desenvolupament de la gincana de Sant Antoni 
M.Claret, de les jornades de portes obertes i de la festa 
de Final de Curs.

TALLERS DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL
Treballarem les conductes de risc, els hàbits saludables, 
l’educació afectivo-sexual i l’assertivitat, etc.



Promovem una actitud d’implicació amb el món que ens envolta a través de projectes de voluntariat, solida-
ris i de convivència.

APRENEM A SER CIUTADANS ACTIUS I SOLIDARIS
Ens impliquem amb el món que ens envolta

PROGRAMA HEROIS
L’alumnat de Batxillerat sou els referents (superherois i 
superheroïnes) dels nois/es de l’ESO que són els herois i 
heroïnes i treballeu els valors del respecte, l’assertivitat i 
l’empatia.

L’ALTRA BARCELONA
Visiteu espais de Barcelona on palpar la realitat de col·lec-
tius més desfavorits de la ciutat. 

PROGRAMES DE VOLUNTARIAT
Participem a la “Tutela” per Sant Jordi, la Campanya de Reis 
“Cap nen sense joguina”, el Gran Recapte, etc.

TÓMBOLA SOLIDÀRIA
Recaptem diners per a la campanya d’apadrinaments que 
fem juntament amb l’ONG Enllaç Solidari.

Volem formar persones amb ganes de transformar el seu entorn amb iniciativa i actitud solidària

DONEM LA PARAULA
Coneixereu a través del cinema i d’un espai de trobada i 
diàleg, la realitat dels joves menors no acompanyats que 
arriben a Catalunya.

RESPECTE I IGUALTAT DE GÈNERE
Fareu tot tipus d’activitats per fomentar el respecte i la 
igualtat de gènere.



Programa
Herois

Programes de
voluntariat

Col·legi Claret Barcelona
Sant Antoni Mª Claret, 49

08025 Barcelona

Tel. 93 208 18 30
Fax. 93 208 18 31

info@claretbarcelona.cat
batxillerat@claretbarcelona.cat

www.claretbarcelona.cat


