Batxillerat
Ciències i Tecnologia
Humanitats i Ciències Socials

DESCOBREIX EL BATXILLERAT AL CLARET BARCELONA

T’acompanyem en el procés d’aprenentatge per tal 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.

ET PREPAREM PER A UN FUTUR CANVIANT

DESPERTEM LA TEVA VOCACIÓ

EDUQUEM EN VALORS

ITINERARIS ADAPTATS A LA TEVA APOSTA ACADÈMICA
Un Batxillerat a la teva mida
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Francès

Dibuix Tècnic

MATÈRIES
COMUNES

Economia i
empresa

Química

Història de l’Art

Cultura
Audiovisual

Llengua catalana i literatura / Llengua castellana i literatura
Anglès / Filosoﬁa / Ciències per al món contemporani (1r)
Història (2n) / Educació Física (1r)
Treball de Recerca / Tutoria

Física

CANVIS FUTURS EN LA
TRIA ACADÈMICA

Matèries optatives
a l’IOC (Institut Obert de Catalunya)

Matèries de modalitat
Matèries especíﬁques

CLARET ORIENTA

Et connectem amb el món universitari i professional

TAULES RODONES

1

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

MOSTRA D’UNIVERSITATS

2

Organitzem un saló de l’ensenyament a petita escala, on les
principals universitats catalanes expliquen la seva oferta
formativa.

CENTRES DE RECERCA I EMPRESES CAPDAVANTERES

3

Realitzem visites a universitats, centres de recerca, empreses
de tots els sectors (Seat, Betevé, Roché, etc.) per apropar-vos
a l’entorn laboral.

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 comunitat amb antics alumnes per
seguir creixent, aprenent i
formant-te.

ANGLÈS I FRANCÈS 360º

Oberts al món: Et preparem per al món global on vivim

Impulsem l’aprenentatge de la llengua estrangera fent especial
èmfasi en l’eﬁcàcia comunicativa.
Acreditació d’anglès i de francès: som centre examinador oﬁcial de Trinity College per acreditar el vostre
nivell d’anglès. També us preparem per als exàmens
oﬁcials de francès: DELF Junior.
Programa de parelles lingüístiques: Us oferim la
possibilitat de conversar a través d’una plataforma
on-line durant una hora a la setmana amb alumnes de
la mateixa edat d’una escola anglesa.
Auxiliars de conversa: En totes les hores de classe
disposem de docents nadius de parla anglesa que us
ajuden en el vostre aprenentatge.

BATXILLERAT DUAL

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,
simultàniament, en un High School als EUA,
cursant ambdós estudis alhora.

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 camí
i a superar amb èxit els teus objectius.

TUTORIES INDIVIDUALS

SEGUIMENT SETMANAL

AVALUACIÓ CONTINUADA

REUNIONS PERIÒDIQUES
AMB LES FAMÍLIES

Tu et ﬁxes la ﬁta a aconseguir i
l‘escola posa els mitjans humans i
tècnics per acompanyar-te en
aquest procés.

Fem ús de les noves tecnologies per reforçar la comunicació constant i immediata. Tot aquest acompanyament ens permet aconseguir un ambient de cordialitat, de respecte i d'afecte entre alumnes i professors,
imprescindible per a un bon aprenentatge.

“Si camines sol, aniràs més ràpid. Si camines acompanyat, arribaràs més lluny”

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

EQUITAT
Les taxes d’aprovat a 1r i 2n de
Batxillerat al Claret superen el
95%.
Les taxes d’aprovat a 1r i 2n de
Batxillerat a Catalunya són de
l’ordre del 80%.

100%

D’aprovats a
les PAU els
últims anys

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.

Nota mitjana
d’admissió a la
universitat

10,6 14
sobre

EXCEL·LÈNCIA
Nota mitjana d’accés a la Universitat

7,9

CLARET

CATALUNYA

7,3

*Dades de l’any 2020-2021

DISTINCIONS I PREMIS DELS TREBALLS DE RECERCA
CATALUNYA

12 alumnes amb Distinció PAU els últims 7 anys

90%

Accés estudis
universitaris en
1a o 2a opció

APRENEM FENT

Experimentem i construïm un món millor!

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.

PRÀCTIQUES SETMANALS AL LABORATORI
Per fomentar el vessant experimental en l’aprenentatge de les ciències.

PRÀCTIQUES A EDUCACIÓ INFANTIL
Per a l’alumnat que vol ser mestre.

REVISTA CLARET

Pràctiques periodístiques per a l’alumnat interessat en el món de la comunicació.

LLIGUES DE DEBAT EN CATALÀ I EN ANGLÈS
Diversos equips d’estudiants s’enfronten dialècticament sobre un tema polèmic i d’actualitat.

PROJECTES STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts&Maths)

L’alumnat de Tecnologia projecta, dissenya i
construeix dispositius entrellaçant coneixements
de matèries diverses.
REPTES I CONCURSOS
Per reforçar les soft skills: l’agilitat, la creativitat, la
iniciativa, la proactivitat i el treball en equip.
PROJECTES INTERDISCIPLINARIS
L’alumnat participa en programes d’aprenentatge, innovació i competició, on posa en pràctica els
coneixements de matèries diverses.

TALLERS, XERRADES I TALENT

Experimentem, vivim i descobrim la ciència, les arts, l’emprenedoria i la comunicació

Octubre - Novembre

Abril

Tot l’any

Cicle d’activitats de divulgació de diferents àmbits:
economia,
comunicació,
ciència i tecnologia.

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

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

CLARET DIVULGA

CLARET ARTS I LLETRES

ESTIMULEM EL TALENT

DESCOBRIM EL MÓN
T’apropem la realitat del món exterior

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

VIATGES CULTURALS
GINEBRA: L’alumnat de 1r de Batxillerat realitza 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 mundials.
CATALUNYA NORD: L’alumnat de 2n de Batxillerat realitza 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.

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 de Bèlgica.
Durant el mes d’octubre rebem a l’escola 30 alumnes belgues durant 5 dies i realitzem activitats educatives, culturals i lúdiques. I al mes de febrer, l’alumnat de l’escola que cursa l’assignatura d’Economia de l’empresa a 1r de Batxillerat viatja a Bèlgica una setmana i són acollits
a l’escola de Lovaina per a realitzar tot tipus d’activitats.

EDUQUEM EN VALORS

Ens impliquem amb el món que ens envolta

APRENEM A SER CIUTADANS ACTIUS

FEM DE LA CLASSE UN EQUIP

Promovem una actitud d’implicació amb el
món que ens envolta a través de projectes de
voluntariat, solidaris i convivències.

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.

Programa Herois
És un programa per millorar la convivència i la prevenció de l’assetjament
escolar.

L’Altra Barcelona

Visitem espais de Barcelona on
palpar la realitat de col·lectius més
desfavorits de la ciutat.

Ambient
Positiu

Implicació
i col·laboració

Habilitats
Socials

Resolució de
conﬂictes

Programes de voluntariat

Tutela per Sant Jordi, Campanya de
Reis “Cap nen sense joguina”, el Gran
Recapte, etc.

Tómbola Solidària
Activitat per recaptar diners per a la
campanya d’apadrinaments que fem
juntament amb l’ONG Enllaç Solidari.

SOM SOLIDARIS

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

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

