
Batxillerat
 

Ciències. Salut i Tecnologia 
Humanitats i Ciències Socials
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Volem aprofundir en la maduració personal,  
treballant l’autoconeixement, l’autonomia i la  
capacitat crítica per analitzar la realitat. 
 
Volem formar persones amb ganes de transformar 
el seu entorn amb iniciativa i actitud solidària. 

L’adolescent és el 
protagonista  

dels seus aprenentatges

QUÈ VOLEM 
ACONSEGUIR?

“
”

Potenciem les habilitats  
socials i d’interacció entre els 

alumnes i amb els docents

La nostra escola promou la formació integral de 
l’alumnat i el prepara a participar activament en la 
transformació i millora de la societat.

TREBALL EN
VALORS

CARÀCTER
EMPRENEDOR

Potenciació de 
la iniciativa i la  
creativitat per 
encarar nous 

reptes.

Accions de 
millora del 

nostre entorn 
més proper, 
tan al barri 

com a la  
ciutat.

ATENCIÓ
INDIVIDUAL

Suport  
individualitzat 

segons el  
nivell  

maduratiu i 
els hàbits de 

l’alumnat.



CIÈNCIES  I  
TECNOLOGIA

MATÈRIES COMUNES
1r Batxillerat

Català
Castellà 
Anglès 

Filosofia i ciutadania 
Educació Física 

Ciències per al món contemporani
Tutoria 

Treball de recerca

HUMANITATS I  
CIÈNCIES SOCIALS

ITINERARIS PERSONALITZATS
adaptats als interessos individuals i a l’orientació universitària 

Itineraris específics per a estudis 
com ciències de l’activitat física i 
l’esport, psicologia, ...

Matemàtiques

Biologia

Química

Física

Francès

Matemàtiques CC.SS

Cultura Audiovisual

Francès

Història Contemporània*

* Assignatures que només es cursen a 1r de Batxillerat

**Assignatures que només es cursen a 2n de Batxillerat

Geografia**

Possibilitat d’escollir qualsevol 
matèria ofertada per l’IOC.   
(Institut Obert de Catalunya)

Dibuix Tècnic

Història de l’Art**

Economia i empresa

Pràctiques de laboratori  

MATÈRIES COMUNES
2n Batxillerat

Català
Castellà 
Anglès 

Història de la Filosofia 
Història 
Tutoria 

Treball de recerca



Pràctiques 
de laboratori
Realització de pràctiques de  
laboratori a 1r i 2n de Batxillerat 
amb l’objectiu de desenvo-
lupar el vessant experimental, 
imprescindible en l’aprenen-
tatge de les ciències. 

TRETS 
DIFERENCIALS

Eines digitals
Utilització del dispositiu digital com una eina  
d’aprenentatge. Diverses eines ens hi ajuden, 
com la plataforma Educamos, canal de comuni-
cació entre escola i família. Accés gratuït a  
l’Office 365 online.    

SUPORT CONTINUAT 
Cada 6 setmanes, l’equip docent realitza 
sessions d’avaluació per proposar accions 
de millora individuals i de grup.

SEGUIMENT SETMANAL
L’equip de tutors i l’equip docent es  
reuneixen per valorar l’evolució del curs.

TREBALL CONJUNT 
Periòdicament, realitzem reunions amb les 
famílies i reunions individuals. 

AVALUACIÓ COMPETENCIAL
Valorem l’assoliment de competències 
personals i socials per ajudar a l’alumnat a 
avançar en el seu creixement personal. 

L’equip docent realitza un seguiment constant  
perquè l’alumne assoleixi l’autonomia i els  
hàbits necessaris per a crèixer com a persona i 
com a estudiant. 



Acreditació anglès i francès

Docents nadius de par-
la anglesa col·laboren 
en el projecte multi-
lingüe i en les activitats 
de llengua anglesa de 
totes les etapes del 
col·legi.

Native speakers

Impulsem l’aprenentatge de la llengua estrangera 
com si fos una llengua materna, fent especial èmfasi 
a la part oral, d’escolta i de parla. 

Orientació universitària
Un dels pilars de les activitats de tutoria és l’orientació 
universitària. Amb aquest suport i guiatge l’alumnat 
augmenta la seva motivació i troba més fàcilment el  
camí cap als futurs estudis i la seva futura professió. 

BATXILLERAT DUAL
 

Els nostres alumnes adherits 
poden obtenir la  

doble titulació de Batxillerat 
espanyol i nord-americà.

Anglès: som centre examinador oficial Trinity 
per l’anglès.   

Francès: oferim el francès com a segona llen-
gua estrangera i preparem els alumnes pels  
exàmens oficials DELF Junior.



Equitat i excel·lència*

Les taxes d’aprovat a  
1r i 2n de Batxillerat al  
Claret superen el 90%

Les taxes d’aprovat a  
1r i 2n de Batxillerat a  
Catalunya són del 67%

100%
d’aprovats a  
les PAU els  
últims anys

Qualificació mitjana a les PAU

CLARET 7,2

6,7CATALUNYA

* Dades extretes de les estadístiques dels últims 10 anys 

Nota mitjana  
accés univesitat 
alumnes Claret 10sobre14

Accés estudis 
universitaris en 

1a o 2a opció90%

Distincions i premis dels Treballs de Recerca

9 alumnes amb Distinció PAU els últims 6 anys

OBJECTIUS 
ASSOLITS



CLARET 
AL MÓN

“Els mestres em van ajudar a refermar les bases es-
sencials de la meva personalitat i a adquirir valors 

fonamentals com la constància, l’esforç, el sacrifici, la 
curiositat, l’ambició i l’amistat. Valors que han con-

tribuït molt positivament al desenvolupament del meu 
trajecte personal i professional.”  

Ignasi Pardos  
Enginyer Aerospacial, Agència Espacial Europea

“El meu pas pel Claret m’ha aportat dos clars 
valors que aplico plenament en el dia a dia de la 
meva professió com a metge: l’altruisme, estima 
i ajuda als altres, i la voluntat de treball i esforç 

per fer bé les coses.” 
 

Francesc Bas  
Metge, Hospital Universitari de Bellvitge

“Cada dia aplico els valors de generositat (envers 
els meus companys) i responsabilitat (envers els 
meus clients) a la meva feina. No podria fer-ho si 
el Claret no m’hagués transmès aquests valors i 
m’hagués ajudat a convertir-me en un profes-

sional competent.” 
 

David Llonch Santos 
Audit Assistant, Ernst & Young (EY)



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

HORARI 
Matins: de 8.00 a 13.30. Un dia a la 
setmana de 8.00 a 14.30. 
Tardes: dilluns i dimecres de 15.00 
a 17.00.

QUOTA MENSUAL
Escola: 347€


