BATXILLERAT
Construeix

EL TEU FUTUR
Ciències. Salut i Tecnologia
Humanitats i Ciències Socials
1r Batxillerat · Curs 2020-21

2 / Col·legi Claret Barcelona

ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA COVID-19

4

CURRÍCULUM

8

HORARI

9

EQUIP DOCENT DE BATXILLERAT

12

PROCÉS D’AVALUACIÓ

13

QUÈ VOLEM ACONSEGUIR?

16

QUÈ ENS CAL?

17

DESPERTEM VOCACIONS

20

EDUQUEM EN VALORS

26

TREBALL DE RECERCA

28

PLA D’IMPULS DE LLENGÜES ESTRANGERES

29

NORMES D’ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT

32

NORMES DE CONVIVÈNCIA

34

COMUNICACIÓ

35

ELECCIÓ DELEGATS DE L’AMPA

37

BEQUES, AJUTS I ALTRES

37

LEMA DEL CURS

38
Curs 2020-21 · 1r Batxillerat \ 3

ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA COVID-19

Organització del dia a dia

1. Mesures de protecció i prevenció
A continuació us indiquem les mesures de protecció establertes per aquest curs per l’laumnat de Batxillerat.
En funció de l’estat de la pandèmia, aquestes mesures poden ser modificades, per això us recomanem que
al llarg del curs consulteu la informació del seu estat des del nostre espai web:

www.claretbarcelona.cat/ca/escola/infocovid-claret
Control de símptomes

La família/tutors han de verificar, abans d’anar a l’escola, l’estat de salut del seu fill/a i comprovar que no
tingui elevació de la temperatura superior a 37,5ºC ni la nova aparició de cap altre símptoma de la taula de
símptomes.

Taula de símptomes
>14 anys
Febre o febrícula
Tos
Dificultat per a respirar
Mal de coll
Alteració del gust o de l’olfacte
Vòmits i/o diarrees
Mal de cap
Malestar
Calfreds
Dolor muscular

No es pot anar a l’escola, si l’alumne:
aEs troba en aïllament perquè ha estat positiu per COVID-19.
aEstà en espera del resultat d’una PCR
aConviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.
aEs troba en període de quarantena domiciliària per haver estat
identificat/da com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada
de COVID-19.

Requisits d’accés al col·legi dels alumnes

aL’alumne ha de portar una mascareta posada, una de recanvi a la
motxilla i una altra que es quedarà a l’escola.
aA l’entrada de l’escola es farà el rentat de mans amb gel
hidroalcohòlic.
aLa situació epidemiològica actual requereix la implementació
d’una mesura addicional com és la presa de temperatura a
l’arribada a l’escola.

L’alumnat ha de dur cada dia:
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aMascareta posada (+ una de recanvi + una l’escola)
aAmpolla d’aigua
aGel hidralcohòlic

Organització de les entrades i sortides

aDividim els alumnes de forma que tenen accessos diferents en funció del curs.
aEs reservaran els ascensors per a les persones que presenten dificultats per a la mobilitat i el seu personal
de suport, si s’escau. L’ús serà esporàdic. La persona que en faci ús s’encarregarà de la seva desinfecció.
aEls alumnes han de baixar directament quan sigui la seva hora de sortida i no esperar-se a passadissos,
escales o espais comuns.
aCal evitar les aglomeracions a la sortida de l’escola. Els espais de sortida han de quedar lliures.

Grup

Accés entrada

Hora

Porta petita Sicília
Matí: 7.45-8.00
1r i 2n
Batxillerat Porta principal Sicília Tarda: 14.50-15.00

Grup

Accés sortida

Hora

1r i 2n
Batxillerat

Porta petita
Sicília

Migdia: 13.30
Tarda: 17.00

Servei de menjador

aEls alumnes de Batxillerat que ho desitgin poden fer ús del servei de menjador de l’escola.
aPer afavorir el compliment de les mesures de seguretat es faran els torns indicats en el requadre.
aEls alumnes estaran agrupats per grups classe amb el distanciament necessari entre classes.
aCom sempre, dins de l’escola, caldrà portar mascareta excepte en el moment de menjar.
aQuan acabin de menjar podran quedar-se al pati o sortir fora de l’escola. En cap cas podran pujar a les
aules fins l’hora establerta.
aNo es podran quedar a dinar a les aules.

Grup

Hora

Espai

Batxillerat

13.40h (aprox.)

Menjador petit del Cole vell

Educació Física

aL’escola d’acord amb l’Esportiu ha optat per mantenir l’Educació Física amb les mesures de seguretat i
higiene que estableix la normativa específica per equipaments esportius.
aEls alumnes hauran de dur posada la mascareta fins el vestidor i fer l’activitat mantenint l’aforament que
estableix la normativa.
aL’activitat física serà de baixa intensitat, tot i així es podran dutxar quan acabin l’activitat.

Reunions amb famílies i persones de fora del centre educatiu

aLes reunions de famílies seran telemàtiques, tant les reunions de grup classe com les reunions individuals
entre família i tutor o tutora.
aS’utilitzaran les eines necessàries per fer-les telemàtiques, preferentment el Meet de Google for Education,
i, en cas que no sigui possible, s’utilitzaran altres eines que permetin videotrucades com el Zoom, l’Skype, el
HangOut, etc.
aEn els casos en què les reunions no puguin ser telemàtiques, s’habilitaran des del centre educatiu altres
mecanismes de comunicació a través del telèfon mòbil.
aEn el cas excepcional d’haver de fer reunions presencials, aquestes tenen actualment un límit de 10 persones, i en les quals sempre caldrà aplicar totes les mesures de prevenció (mascareta, distància, rentat de mans,
neteja, desinfecció i ventilació de l’espai, etc.).
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Possibles escenaris a considerar

Adaptats a la situació
de cada moment

Davant els diferents escenaris que podem trobar aquest curs 2020-21, l’escola ha
preparat diferents respostes que us detallem, de manera genèrica, a continuació:
Si un alumne es troba confinat, sigui per precaució, per esperar el resultat de PCR, per malaltia o per altres
motius, l’escola es posarà en contacte amb la família, i s’avaluarà la situació en cada cas per donar resposta
i poder continuar amb l’activitat lectiva amb la màxima normalitat possible.
Les actuacions que l’escola ha preparat en funció dels diversos escenaris són:

Escenari “Docència 100% presencial”

En aquest escenari, l’escola operarà en modalitat presencial i complint amb totes les mesures de seguretat
que trobareu en el Pla d’Organització per l’Obertura.

Escenari “Etapa totalment confinada”

aPels alumnes situació 100% virtual, seguiment de les classes des de casa a través de videoconferència amb
un horari adaptat.
aEl docent confinat farà classes virtuals des de casa a través de videoconferència amb l’eina Google Meet en
l’horari adaptat.
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Escenari “Docent confinat i alumnes a l’aula”

aPels alumnes situació 100% presencial, per tant es mantenen les mesures d’higiene i seguretat ja
establertes.
aEl docent confinat farà classes des de casa a través de videoconferència amb l’eina Google Meet en l’horari
habitual. Aquesta situació requereix d’un docent extra per atendre l’alumnat a l’aula.

Escenari “Docent a l’aula i alumnes d’un grup i/o curs totalment confinats”

aL’escola preveu situacions de confinament de curta durada (10 dies) en aquells casos en que s’hagi diagnosticat la malaltia en un membre d’un grup de convivència.
aEn aquests casos, l’escola preveu posar en marxa per a l’alumnat afectat l’aprenentatge online amb seguiment de les classes des de casa a través de videoconferència, amb un horari reduït, mentre durin els dies de
quarantena.
aCom que aquesta situació esdevindrà en moments impossibles de predir, l’objectiu serà donar continuïtat al
treball curricular que estava fent aquell grup abans de l’inici de l’aïllament.
aMantindrem l’estructura de l’horari habitual reduint alguna hora de docència (per videoconferència).
aEl docent farà classes virtuals des de l’aula. Es connectarà per videoconferència amb l’eina Google Meet
amb els alumnes confinats.

Escenari “Docent a l’aula i alumnes parcialment confinats”

aPels alumnes no confinats situació 100% presencial, per tant es mantenen les mesures d’higiene i seguretat
ja establertes.
aPels alumnes confinats situació 100% virtual, seguiment de les classes des de casa a través de videoconferència amb l’horari habitual.
aEl docent farà classes a l’aula. Es connectarà per videoconferència amb l’eina Google Meet amb els alumnes confinats. Els ordinadors de les classes disposen de webcam i micro perquè els alumnes puguin seguir la
classe des de casa.

Podeu consultar totes les mesures generals de prevenció i seguretat des del web:
aGrups estables de convivència i mascareta
aRentat de mans
aPla de neteja, desinfecció i ventilació del centre
aProtocol d’actuació en cas de sospita o confirmació de COVID-19
aReunions amb famílies i persones de fora del centre educatiu

Coordinació COVID Claret:

Per a qualsevol informació relacionada amb el Covid-19 podeu contactar amb la coordinadora COVID de la
nostra escola: Rebeca Cangas (Secretaria) · infocovid@claretbarcelona.cat
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CURRÍCULUM

Recorregut acadèmic personalitzat

Una formació polivalent que posa
a l’abast dels estudiants
les eines necessàries per cursar estudis
superiors amb plenes garanties.

MATÈRIES COMUNES
Matèria
Català
Castellà
Anglès
Filosofia i
Ciutadania
Ciències per al Món
Contemporani
Educació Física
Tutoria
Treball de Recerca
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MATÈRIES DE MODALITAT

Hores
setmanals
2
2
3
2
2
2
1

Hores
setmanals
Matemàtiques
4
Biologia o Tecnologia In4
dustrial o Hist. Contemp
Economia i Empresa o
4
Química
Cultura Audiovisual o
4
Física
Pràctiques de Biologia i
Química, Física
Taller de Tecnologia
Matèria

HORARI
Organització del dia a dia
1r de Batxillerat A

8:009:00

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Mates / Mates
Socials

Filosofia

Filosofia

Física / Cultura
Audiovisual

Química

Química

Català

Biologia /
Tecnologia /
Hist.
Contemporània

Física / Cultura
Audiovisual

9:0010:00

Física / Cultura
Audiovisual

10:0011:00

Biologia /
Tecnologia/
Història Contem.

Biologia /
Tecnologia/
Història Contem.

Mates / Mates
Socials

Anglès

Mates / Mates
Socials

11:3012:30

Química

Mates / Mates
Socials

Anglès

CMON

Castellà

12:3013:30

Química

Castellà

Educació Física

Educació Física

CMON

13:3014:30

Tutoria

15.0016.00

Pràctiques Biologia i Física

16:0017.00

Pràctiques
Biologia i Física

Anglès

Biologia / Tecnologia/
Història Contem.

Taller Sketch Up/
Suport Dibuix
Tècnic

Català

Física / Cultura
Audiovisual

Suport Dibuix
Tècnic
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1r de Batxillerat B

8:009:00

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Mates / Mates
Socials

Anglès

CMON

Física / Cultura
Audiovisual

Economia

Física / Cultura
Audiovisual

Economia

Anglès

Biologia /
Tecnologia /
Hist. Contemporània

Biologia / Tecnologia/
Història Contem.

Mates / Mates
Socials

Castellà

Mates / Mates
Socials

9:0010:00

Física / Cultura
Audiovisual

10:0011:00

Biologia /
Tecnologia/
Història Contem.

11:3012:30

Economia

Mates / Mates
Socials

Filosofia

Filosofia

Anglès

12:3013:30

Economia

Educació Física

Català

Tutoria

Català

13:3014:30

Educació Física

15.0016.00

Pràctiques Biologia i Física

CMON

16:0017.00

Pràctiques Biologia i Física

Castellà
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Biologia / Tecnologia/
Història Contem.
Física / Cultura
Audiovisual

Taller Sketch Up/
Suport Dibuix
Tècnic
Suport Dibuix
Tècnic

aEn cas d’absència d’un professor, si és a primera hora del matí, els alumnes comencen a les 9 i
si és a última del migdia o de la tarda surten abans.
aEls alumnes que cursen matèries a distància a través de l’IOC, a les hores que els hi correspongui
treballar aquestes matèries podran fer-ho a l’aula 39, 39bis o a la biblioteca en funció de la
disponibilitat.
aEls alumnes que cursen Tecnologia Industrial i Dibuix Tècnic durant el segon i el tercer trimestre,
els dijous de 15:00 a 16:00, fan un taller per aprendre a utilitzar el software de disseny 3D SketchUp.

Horari pràctiques de laboratori i taller

aLes pràctiques de Química i el taller de Tecnologia s’integren a les hores de classe.
aLes pràctiques de Biologia i Física es faran els dilluns de 15:00 a 17:00 a partir del gener.
aLa realització de les pràctiques computarà a les qualificacions de les matèries de Química, Biologia,
Física i Tecnologia.
aEn períodes d’exàmens d’avaluació no hi haurà pràctiques.
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EQUIP DOCENT DE BATXILLERAT
Apassionats i dedicats a l’alumne

Equip directiu i de Coordinació:
Titular del Centre: Josep Sanz
Director: Vicenç Barceló
Cap d’Estudis de Batxillerat: Judith Pla
Coordinadors: Organització: Eduard Vázquez
Atenció a la Diversitat: Javier Riquelme
Comunicació: Pere Parés
Convivència: Núria Pedraza

Equips de tutors:
1r BAT A
1r BAT B

Glòria Pujol
Pere Parés

2n BAT A
2n BAT B

Anna Clavaguera
Roger Vilarrúbia

Professorat no tutor
Matèria

Docent

Matèria

Docent

Matemàtiques
Matemàtiques CCSS
Català
Castellà
Anglès
CMC
Filosofia

Judith Pla/Robert Vilella
Joan Esteban
Glòria Pujol
Eduard Vázquez
Pere Parés
Andrea Fernández
Oriol Ràfols

Química
Física

Tecnologia Industrial
Economia
Biologia

Albert Martínez
Joan Esteban
Pere Parés /
Roser Ferrer
Thais Soler
Mercè Fitó
Anna Clavaguera

Història Contemporània

Roger Vilarrúbia

Suport Dibuix Tècnic
IOC

Roser Ferrer

Educació Física

Cultura Audiovisual

Ignacio Cantos

Equip de Pastoral: Josep Sanz, Oriol Ràfols i Lluís Llaquet
Orientació Psicopedagògica: Mercè Fitó
Comunicació: Núria Rofin, Pere Parés, Lluís Llaquet
Administració: Jordi Canal i Cristina Albert
Consergeria: Anna Ferrando i Mari Carmen Mena
Secretaria: Miguel Angel Sánchez i Rebeca Cangas
Menjador: Jordi Canal i Cristina Albert
Biblioteca: Núria Rofin i Montse Cobo
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PROCÉS D’AVALUACIÓ
Acompanyament personalitzat
Seguiment de l’alumne i del grup-classe
L’equip docent realitza un seguiment constant a fi i efecte de que l’alumne assoleixi l’autonomia i els hàbits
necessaris per a créixer com a estudiant i com a persona.
ACOMPANYAMENT DIARI
L’equip docent recolza i fa un seguiment, dia a dia,
d’aprenentatge.

dels alumnes durant les activitats

AVALUACIÓ COMPETENCIAL
Valorem l’assoliment de la competència personal i social per ajudar els nois i noies a avançar en
el seu creixement personal.
SEGUIMENT SETMANAL
L’equip de tutors es reuneix setmanalment per valorar l’evolució del curs.
ACTUACIONS DE MILLORA
Cada 6 setmanes, l’equip docent realitza les sessions d’avaluació per proposar accions de millora
individuals i de grup.
TREBALL CONJUNT:
Periòdicament, realitzem reunions amb les famílies de tota la classe i reunions famílies-alumnepersona tutora.

Seqüencia d’avaluació de les matèries
Es fa una valoració continua amb exàmens trimestrals de quasi totes les matèries. També es fan exàmens
globals a final de curs amb un model similar a les proves PAU.
1a PRE

1a AVAL

2a PRE

2a AVAL

3a PRE

3a AVAL

GLOBAL

Mates
obligatori
i opció a
2 globals
addicionals

Matemàtiques

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Biologia

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Física / CA

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Química / ECO

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Anglès

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Filosofia

Observ

Nota

Observ

Nota

Observ

Nota

SÍ

Català

Observ

Nota

Observ

Nota

Observ

Nota

SÍ

Castellà

Observ

Nota

Observ

Nota

Observ

Nota

SÍ

C Món

Observ

Nota

Observ

Nota

Observ

Nota

Ed. Física

Observ

Nota

Observ

Nota

Observ

Nota

Sessió:
29 gener

Exàmens: Sessió:
5-10 març 27 abril

DATA

Exàmens:
Sessió:
21-26
16 octubre
novembre

Exàmens:
2-5 juny

Exàmens:
15-19 juny
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aSi l’alumne té alguna avaluació suspesa haurà d’anar obligatòriament a l’examen global.
aL’alumne/a que en l’avaluació final ordinària, al juny, suspèn alguna matèria, disposarà d’una nova
convocatòria a primers de setembre (Avaluació Extraordinària) i haurà de realitzar aquesta prova
obligatòriament.
aFinalitzada l’Avaluació Extraordinària, si queden suspeses una o dues matèries, l’alumne/a passa a 2n curs
de Batxillerat, i haurà de recuperar aquestes matèries durant el proper curs. Si, per contra, queden suspeses
més de dues matèries, l’alumne/a ha de restar a 1r de Batxillerat un any més.

Perspectiva de l’avaluació final
Exàmens globals de matèries de 1r de Batxillerat
MODALITAT CIÈNCIES I TECNOLOGIA

MODALITAT CIÈNCIES SOCIALS
Català
Castellà
Filosofia
Mates cursades

Totes aquelles matèries amb algun bloc suspès
(Educació Física i Ciències per al Món Contemporani poden ser-ne excepcions)
Cal triar 0,1 o 2 de modalitat d’entre les aprovades

aEls criteris d’avaluació són accessibles a la pàgina web de l’escola.
aRespecte la qualificació de les matèries, l’aprovat de les matèries requereix una qualificació de 5.
aLa qualificació de les matèries en cada avaluació es farà amb un decimal, i, a final de curs, s’arrodonirà
per obtenir una nota sense decimal.

En acabar l’etapa: càlcul de notes
En acabar l’etapa del Batxillerat, l’alumne/a ha d’obtenir:
Nota final BAT = 10 % Treball de Recerca + 90 % Conjunt de Matèries
Conjunt de Matèries = mitjana aritmètica de totes les matèries de Batxillerat

aCal tenir totes les matèries aprovades per a obtenir el títol de batxillerat.
aLa menció de “matrícula d’honor” podrà ser atorgada a alumnes que hagin obtingut una qualificació
igual o superior a 9,00. El centre educatiu en pot concedir una per cada vint alumnes, per tant, en el
nostre cas si hi ha més de 3 alumnes amb qualificació superior o igual a 9 s’otorgaran per ordre de nota.
aEls estudiants de batxillerat amb “matrícula d’honor” tindran gratuïtat de taxes de matrícula el primer
curs de universitat en les universitats públiques catalanes.
Aquesta gratuïtat de matrícula no és incompatible amb l’obtenció d’altres ajudes previstes en la convocatòria
de beques del Ministeri d’Educació.
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Avaluació de les matèries que es cursen a L’IOC (Institut Obert de Catalunya)
El batxillerat a l’IOC presenta peculiaritats respecte la forma tradicional dels
centres presencials. La principal diferència és la flexibilitat. Per tal de facilitar
l’adaptació a les circumstàncies personals, el batxillerat a l’IOC:
aNo es regeix per les normes de pas de curs establertes de forma general
ni s’estableix cap límit de convocatòries per superar les matèries i completar el batxillerat.
aSegueix un sistema semestral, més flexible, i no anual.
Sistema semestral
aLes matèries s’organitzen i es cursen en mòduls semestrals anomenats “blocs”. La matrícula també és
semestral.
aEl primer semestre va de setembre a gener; el segon, de febrer a juny.
aL’avaluació dels blocs semestrals es fa a partir de les activitats d’avaluació i dels exàmens que es fan al
final de cada semestre.
aLes matèries del batxillerat podran constar d’un sol bloc, que es cursa durant un sol semestre, o de dos
blocs, que es cursen en dos semestres i s’avaluen per separat.
Sistema d’avaluació
L’avaluació dels aprenentatges a l’IOC és una avaluació contínua al llarg de tot el procés formatiu.
Hi coexisteixen 2 nivells d’avaluació del rendiment dels alumnes:
aL’avaluació contínua: A partir de les activitats diàries.
aL’avaluació final: Examen final obligatori per a l’alumne. Es realitza al final del semestre. Es desenvolupa
de forma obligatòriament presencial, tot i que també es podrà fer telemàticament quan així s’estableixi.
Enguany, degut a la situació de pandèmia, s’ha adaptat el sistema d’avaluació. De moment s’aplicarà
aquest primer semestre i possiblement, també al segon.
aMatèries de modalitat i específiques d’idiomes: Avaluació contínua (60% de la nota) + Examen final telemàtic (40% de la nota i han de treure mínim un 3,5 perquè els hi conti l’avaluació contínua).
aResta de matèries específiques: Avaluació contínua (100% de la nota. No hi ha examen)
Seguiment de l’alumne
L’Institut Obert de Catalunya ha de posar a disposició dels centres, de manera periòdica, la informació
referent al seguiment i l’avaluació de les matèries que l’alumne cursa a distància, perquè el col·legi pugui
incorporar-la als documents oficials d’avaluació. El col·legi ha assignat a l’Eduard Vázquez com a professor responsable del seguiment i suport de l’alumnat que cursi alguna matèria a distància. L’Eduard es
coordina periòdicament amb l’IOC.
El centre, a través del coordinador, l’Eduard Vázquez, és el responsable de la gestió de les proves de les
matèries de l’IOC que han d’aplicar-se de manera presencial i que posteriorment es retornaran a l’IOC per
corregir-les.
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QUÈ VOLEM ACONSEGUIR?
Desenvolupem les potencialitats dels alumnes
1. Com alumnes
Quin és l’objectiu acadèmic amb que comencem el segon de Batxillerat?
aAprovar el curs actual
aAprovar l’etapa del Batxillerat
aAprovar les proves PAU
aAconseguir una determinada “nota de tall”
aAccedir al estudis que es vol
aPreparar-se adequadament per afrontar primer de carrera amb garanties
I si no assolim algun d’aquest objectius? És un fracàs?
aCal que tinguem objectius adaptats a la realitat de cada alumne.
aTenir clar de quina situació partim, què volem aconseguir, ser conscient de què cal, i fer l’esforç
necessari i constant per assolir-ho
aLa clau per fer un bon Batxillerat és ser constant en la feina ben feta per tal d’assolir una bona
formació personal i acadèmica.

2. Com escola
Aprofundir en la maduració personal treballant:
aL’autoconeixement de les pròpies capacitats, interessos i
limitacions.
aL’autoexigència, per assolir constància i esforç.
aL’autonomia per superar les dificultats i els reptes que es
plantegin.
aLa capacitat crítica per analitzar la realitat.
Assolir una sòlida formació acadèmica, adquirint continguts i desenvolupant competències i capacitats.
Anar més enllà de l’escola:
aGaudint del que fan, despertant la passió i la curiositat per
les coses i pel món que ens envolta, despertant alhora la seva
vocació.
aPromovent una actitud d’implicació amb els problemes que
pateix part important de la humanitat, a través de projectes de
voluntariat, solidaris i de convivència.
L’objectiu prioritari és formar persones compromeses amb sí
mateixes i amb el món que ens envolta a partir dels valors.
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Potenciar un aprenentatge
SIGNIFICATIU, partint de
l’EXPERIMENTACIÓ i el
CONEIXEMENT de l’actualitat i
dels reptes globals.

QUÈ ENS CAL?
Coordinació d’accions i esforços
Per aconseguir els objectius, ens calen uns requisits fonamentals que hem d’aportar
tant els alumnes, com els professors i les famílies, amb una tasca conjunta.

ALUMNES

PROFESSORS

FAMÍLIES

ALUMNES
1. Acceptar que ells son els primers responsables dels seus estudis.
S’ha de fer front a la realitat i no fer servir atenuants per eludir
responsabilitats.
2. Implicar-se en l’estudi:
• Actitud a classe: tenir la predisposició i col·laboració correcta
pel desenvolupament eficaç de la matèria, i estar concentrat,
actiu i participatiu per l’aprofitament òptim dels coneixements
impartits.
• Ritme de treball a casa: treballar amb regularitat, autonomia
per a portar el control de les matèries a curt i mig termini. I tenir
iniciativa per cercar recursos i vèncer les dificultats.
• Deures a casa: realitzar les tasques proposades pel docent
que permeten aprendre les habilitats necessàries en la
matèria.
• Estudi a casa: elaborar materials que permetin una visió
panoràmica de la matèria i una optimització de l’estudi i la
preparació dels exàmens.
3. Contribuir a mantenir el bon ambient del grup-classe:
• Cal un compromís amb els requisits abans esmentats de
respecte, cordialitat, sinceritat, confiança, ajuda, col·laboració,
serietat i exigència.
• També cal un compromís amb aspectes com la puntualitat, les
absències relacionades amb exàmens, ...
• És necessari un compromís amb el grup-classe per fer equip i
contribuir a assolir els objectius del grup i, en qualsevol cas, no
obstaculitzar-los.
4. Analitzar els resultats obtinguts i buscar la resposta idònia.
• Sinceritat i realisme per valorar els resultats acadèmics
obtinguts, així com les pròpies capacitats, interessos i
limitacions.
• Esperit de superació davant les dificultats.
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PROFESSORS
1. Com a professor de la matèria:
aVetllar per la qualitat de la docència i la tasca pedagògica.
aImplicar-se en el procés d’aprenentatge de l’alumne.
aImplicar-se en el procés d’aprenentatge del grup.
2. Com a equip docent:
aPotenciar el bon ambient del grup.
aAportar un sistema d’avaluació que afavoreixi el treball continu
i l’elaboració i globalització dels continguts.
aFer un seguiment acurat de l’alumne i del grup-classe, encaminat a potenciar el seu progrés.
3. Com a persones tutores amb l’alumnat:
aFomentar la seva maduració personal i l’autonomia, i afavorir
el coneixement de la seva realitat (capacitats, limitacions, interessos).
aOrientar en l’aspecte acadèmic i professional.
4. Com a persones tutores amb el grup-classe:
aPotenciar l’ambient adequat en el grup.
aAnar més enllà de les assignatures i matèries: apropar futurs
estudis i professions i reconèixer el món global.
aEl primer dia a l’alumnat se li demana el compromís d’aportar
una actitud activa i positiva amb el grup, ser puntual, ...
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FAMÍLIES
1. Acceptar que el vostre fill és el primer responsable dels seus
estudis.
Derivar responsabilitats demostra falta de confiança en les seves
capacitats i no l’ajuda en el seu creixement personal.
2. Implicar-se en la vida del vostre fill també com a estudiant:
aEstar atents a la organització del seu temps. És responsabilitat
dels pares que els seus fills tinguin una vida ordenada, amb un
espai i un temps clar i definit per l’estudi.
aSer al seu costat en la seva vida com a estudiant. Mantenir viu
l’interès i la comunicació, estar atents per observar el progrés,
saber com ho viuen, ajudar-los en les dificultats i angoixes, i marcar els límits necessaris.
aSer al seu costat en la seva millora personal. Mantenir la
comunicació en els diferents àmbits de la vida dels fills, conèixer
com viuen a casa però també conèixer com viuen amb els amics.
S’estan fent grans i cal observar el procés que van fent, aportar el
punt de vista i trobar estones per valorar amb ells l’activitat a les
xarxes socials, la imatge personal, les relacions que estableixen,
...
L’evolució en aquests diferents àmbits incideix en la seva maduració i progrés com a persona i té molta relació i incidència en el seu
progrés com estudiant.
3. Contribuir a mantenir el bon ambient del grup-classe, afavorint
l’actitud responsable del vostre fill:
aEstar atents als retards, a les absències a exàmens.
aHem d’estar segurs de que el nostre fill juga un paper positiu
dins del grup-classe. De cap manera hem de permetre que interfereixi en el progrés de la resta de companys.
4. Analitzar els resultats obtinguts i buscar la resposta idònia
aDescobrir i acceptar les seves capacitats, interessos i limitacions.
aPromoure l’esperit de superació davant les dificultats.
aCercar l’equilibri entre exigència i suport, atenent al coneixement de la realitat del fill.
5. Participar en la formació del coneixement dels àmbits
professionals
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DESPERTEM VOCACIONS

Aprenentatge motivador
APRENEM FENT

1. Les pràctiques de laboratori en el Batxillerat Científic-Tecnològic
Considerem que són prioritàries, es realitzen pràctiques de laboratori tant a 1r com
a 2n de Batxillerat amb l’objectiu de treballar el vessant experimental, imprescindible en l’aprenentatge de les ciències.
Fins l’any passat totes les pràctiques es feien en les tardes no lectives. Aquest any
ho hem canviat, les de Física i Biologia es continuen fent en tardes no lectives, però
el taller de Tecnologia i les pràctiques de Química estan integrades a les hores de
classe.

2. Projectes de tecnologia STEAM (Science, Technology Engineering Arts &Maths)
És un mètode d’ensenyament actiu que promou l’aprenentatge interdisciplinar a
través de projectes. Seguint aquesta metodologia, dins del taller de Tecnologia, els
alumnes dissenyen i construeixen el seu propi dispositiu o aparell mitjançant plaques Arduino, tot adquirint o entrallaçant coneixements de matèries diverses com
la Física i la Programació.

3. Participació en el programa Educatiu STEAM x Change
Programa educatiu dins la matèria de Ciències pel Món Contemporani. El seu objectiu és contribuir a que els alumnes entenguin i valorin la ciència com un agent transformador social, i reconeguin el mètode científic com a eina d’aprenentatge i anàlisi
que capacita per a prendre decisions lliures basades en la informació i l’evidència.

4. Participació en lligues de debat en Català i en Anglès
En aquestes lligues diversos equips d’estudiants s’enfronten dialècticament sobre
un tema polèmic i d’actualitat. Els participants aprenen a parlar en públic, a treballar
en equip i a saber defensar o rebatre un tema concret. També aprenen a ser bons
oradors.

5. Participació en el Programa: Miniempreses de Junior Achievement.
Programa per fomentar l’emprenedoria a través de la creació d’una miniempresa
real en totes les seves etapes. També s’aprèn a dissenyar un producte, el com fabricar i elaborar estratègies de màrqueting i publicitat necessàries per a vendre’l.
Durant les portes obertes de l’escola, els alumnes tenen la possibilitat de
vendre de manera real un producte concret i seguir tot el procés empresarial fins el
càlcul i repartiment dels beneficis (o pèrdues).
Formant part del programa hi ha un concurs en el que es tria la millor miniempresa a nivell estatal. Hem guanyat el concurs diverses vegades i quasi sempre hem quedat, com a mínim, finalistes.
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6. Revista Claret
La revista Claret està dirigida, redactada i gestionada per alumnes de secundària.
Cada setmana publica notícies d’actualitat, entrevistes i articles.
Els alumnes de cultura audiovisual de batxillerat són els encarregats de la direcció,
gestió i redacció dels articles, en col·laboració amb els alumnes de secundària de
l’escola. El diari compta amb el suport i la tutorització d’un periodista professional a
fi i efecte de que els estudiants puguin aprofitar al màxim la seva experiència.
L’objectiu del diari és molt ampli: és una eina per fomentar l’esperit crític, per lluitar contra la desinformació i
les fake news, per aplicar les competències digitals, per afavorir la llibertat d’expressió, per treballar el llenguatge i per potenciar el treball en equip, etc.

7. Setmana del coneixement
Coincidint amb la celebració de la Setmana de la Ciència a Catalunya, tercera setmana de novembre, duem
a terme un conjunt d’activitats de divulgació científica, com xerrades divulgatives, tallers científics, visites a
empreses, centres de recerca i museus, una fira d’experiments, etc. En paral·lel a les activitats pròpiament
científiques, es desenvolupen activitats relacionades amb l’emprenedoria, el màrqueting i la comunicació.
Ateses les circumstàncies, els criteris que seguirem aquest any per planificar les activitats són els següents:
aLes activitats i sortides es realitzaran preferentment a l’escola i si es requereix de desplaçament es
prioritzaran aquelles en que es pugui anar a peu, evitant el transport públic.
aPrioritzarem les activitats en format virtual.
aS’intentarà evitar al màxim la coincidència de diferents grups de convivència, per tant, si cal, la mateixa
activitat es repetirà en hores i dies diferents.
En tot cas, la realització d’una activitat sempre estarà subjecta a la normativa sanitària vigent i en cas de cancel·lació sempre garantirem el retorn de
l’import. Degut a la situació de pandèmia és complicat fer una planificació
prèvia i precisa d’aquestes activitats, ara bé, durant la primera setmana
de novembre us comunicarem totes les activitats previstes per aquesta setmana i que la pandèmia permeti fer.
Enguany els alumnes que cursen l’assignatura d’Economia realitzaran tot un
seguit d’activitats on line amb estudiants del School Sabel (Munic) i de GO!
Atheneum De Ring (Lovaina). Desenvoluparan competències emprenedores
mitjançant tallers pràctics. Se’ls demanarà que s’enfrontin a reptes reals i que
busquin solucions reals davant d’aquests reptes, a més de desenvolupar plans de negoci i altres habilitats clau
en l’emprenedoria. També s’acostumaran a treballar en equip, milloraran la seva creativitat i els dots d’organització i cercaran diferents sistemes de negociació. Els alumnes també posaran en pràctica les seves habilitats
socials i les competències lingüístiques ja que hauran d’afrontar el repte de desenvolupar conjuntament projectes amb socis d’altres països en anglès en lloc de la seva llengua materna.
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8. Setmana de l’orientació

Al febrer, organitzem unes jornades d’orientació, en aquestes col·laboraran antics
alumnes del col·legi, ara universitaris que ens oferiran una visió de la realitat de les
seves facultats. També, en aquestes jornades les principals universitats catalanes
ens explicaran la seva oferta formativa; i, alhora, convidem a pares i mares de l’escola, com a professionals de diferents sectors, a que ofereixin la visió de l’experiència concreta del seu lloc de treball i itinerari vital.
Durant el curs organitzem visites a universitats, a centres de recerca, i a empreses
de tots els sectors (Seat, Betevé, Roche...) per connectar els alumnes amb el món
professional i acadèmic.
Esperem que la situació de pandèmia hagi canviat a partir del segon trimestre i puguem desenvolupar totes aquestes activitats amb normalitat.

9. Setmana de les lletres i les arts

Com a novetat d’enguany i amb l’ànim de millora contínua, coincidint amb la setmana de Sant Jordi (19-23 d’abril) volem organitzar un conjunt de propostes relacionades amb la literatura i les arts: visites d’escriptors, rutes literàries, recitals poètics.
Totes aquestes activitats culminarien amb la celebració dels Jocs Florals el dia de
Sant Jordi.
La diada de Sant Jordi és un dia molt especial pels alumnes de batxillerat perquè
són ells els organitzadors. Els nois i noies, organitzats en comissions, s’encarreguen
de la presentació, promoció, decorats, actuacions i de tot el que cal per dur a terme
l’acte.
Durant la celebració es farà el lliurament dels Premis Literaris en totes les llengües
del centre i també dels diplomes de les Proves Cangur. A més a més, entre lliurament i lliurament podrem gaudir d’actuacions musicals i de coreografies de dansa
realitzades pels alumnes de 3r, 4t d’ESO i Batxillerat.

Els alumnes de 2n de Batxillerat aprofiten aquesta celebració per acomiadar-se dels companys de 1r de batxillerat i de 3r i 4t d’ESO amb els que durant 15 anys han estat convivint en l’escola.

10. Pràctiques a infantil

Els divendres a la tarda, aquells alumnes que volen ser mestres tenen la
possibilitat de fer pràctiques a les aules de P3, P4 i P5.
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APRENEM FORA DE L’AULA
Durant tot l’any es realitzaran activitats per aprofundir en aspectes concrets de
les matèries vinculats al seu currículum.
La realització d’aquestes activitats dependrà de la situació de la pandèmia en
aquell moment. Degut a la situació és complicat fer una planificació prèvia i
precisa d’aquestes activitats.

Comunicació de les activitats i sortides
Les sortides es comunicaran amb antelació als alumnes i a les famílies a través de circulars que
trobareu a EducamOS i a través del correu. Podeu consultar-les al calendari del web de l’escola.
Als alumnes també se’ls hi comunicarà mitjançant el Telegram, un nou canal de comunicació que
engeguem aquest any.

DESCOBRIM EL MÓN
L’alumnat de 1r de Batxillerat realitzarà, si és possible, un viatge cultural a Ginebra. Consisteix en una estada de tres dies en aquesta ciutat emblemàtica,
centre d’interès social, cultural i financer en l’àmbit mundial per la presència de
nombroses organitzacions internacionals.
Volem acostar la realitat del món exterior a les aules i així despertar vocacions
i orientar millor el futur professional dels alumnes.
Degut a la situació actual de pandèmia no sabem si enguany podrem realitzar
el viatge. Si a partir del mes de gener la situació es normalitza intentarem organitzar-lo pel mes d’abril o maig.
El plat fort de Ginebra és la visita al CERN. Degut a l’elevada demanda de visitants, normalment hi ha moltes dificultats per trobar dates disponibles. Si
veiem que això ens condiciona molt el viatge us proposarem altres alternatives.
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ESTIMULEM EL TALENT

Programes de cap de setmana i estiu
A l’escola incentivem al màxim la participació en aquest tipus de programes ja que són una oportunitat única
d’aprofundir en l’àmbit de coneixement i ajudar els alumnes a descobrir la seva vocació.

a) Bojos per la ciència

Programa d’excel·lència de la Fundació Catalunya La Pedrera que estimula el talent i
vocacions científiques entre els joves de batxillerat de Catalunya oferint-los l’oportunitat
treballar en centres de recerca i institucions de prestigi internacional, així com posicionar-se per
possible carrera professional. L’edició 2020 ofereix 12 cursos en diferents àmbits de la ciència
recerca (Nutrició, Medicina, Economia, Matemàtiques, Química, Física, Bioenginyeria, Biomedicina...)

les
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i la

b) I tu? Jo Bioquímica

Curs d’Iniciació a la Bioquímica i Biologia Molecular adreçat a estudiants de 1r i 2n de batxillerat que es
realitza durant el mes de juny. Es combinen xerrades sobre els temes capdavanters de la Bioquímica i Biologia
Molecular d’interès en la nostra societat amb pràctiques de laboratori.

c) Programa Explainers

Programa que facilita a l’alumnat una formació específica de com comunicar ciència de manera creativa i
propera, centrant-se en els continguts de CosmoCaixa. L’alumnat s’acostarà a la ciència de manera experiencial. La necessitat de ser compresos els farà augmentar tant la motivació com l’efectivitat de l’aprenentatge.
aOrganitza: CosmoCaixa; adreçat a: Alumnat de 4t ESO, 1r i 2n de Batxillerat
aActivitat trimestral amb inscripcions a inici de trimestre. Enguany començarà al gener. Sessions de formació
prèvies a diferents institucions universitàries a part del mateix CosmoCaixa, ESIC, IQS, La Salle Campus
a6 sessions de 3 hores en dissabtes o diumenges al matí o a la tarda.

d) Taller de Física de Partícules a la UB

Xerrades sobre la física de partícules, impartides per investigadors del CERN.
Estudi de dades reals produïdes a l’LHC per part dels estudiants assistents. Els resultats es combinen amb els
obtinguts per altres grups d’arreu del món a través de videoconferència.

e) Olimpíades catalanes d’àmbits de coneixement (Química, Matemàtiques, Física, etc)

Les olimpíades són concursos de caràcter acadèmic que tenen com a objectiu estimular l’estudi de les
diferents àrees i relacionar els estudis fets a secundària i batxillerat i els que faran un cop siguin a la universitat. Cada universitat organitza les seves olimpíades i estableix les dates i la normativa.

f) Jocs Florals Escolars

Els Jocs Florals Escolars es celebren a tot Barcelona i s’inicien, en una primera fase, amb la participació de
l’alumnat en els Jocs Florals que es fan en el seu centre educatiu. Els treballs seleccionats a cada centre participen en els Jocs Florals Escolars del Districte. En aquesta segona fase, un jurat mixt format per sis escriptors/es i sis docents seleccionen un treball per cada gènere i categoria d’entre tots els presentats; els escollits
passen a la fase final dels Jocs Florals Escolars de Barcelona. Finalment, els guardonats a Barcelona passen
a la fase final de Catalunya.
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g) Programa ARGÓ UAB:

Cursos d’estiu
Amb l’objectiu d’apropar els estudiants de Batxillerat al món universitari d’una manera amena i atractiva,
i ajudar-los en la seva orientació acadèmica. Aquests cursos estan impartits per professorat de la UAB
experts en diferents disciplines: Biologia, Història, Ciències de la Comunicació, Enginyeria, Matemàtiques,
Nanotecnologia, Psicologia, Traducció i Interpretació, Veterinària, entre d’altres.
Estades d’Estiu
El Programa Argó ofereix Estades d’Estiu a la UAB per a estudiants de 1r de batxillerat. Aquestes estades
permeten a l’alumnat apropar-se a l’àmbit universitari i al camp de recerca que desitgin conèixer, comptant
amb l’assessorament del professorat universitari.

Programes i concursos en horari lectiu
a) Proves Cangur

La prova CANGUR és una activitat matemàtica d’abast europeu que aplega el mateix dia un gran nombre de
nois i noies amb l’única finalitat de gaudir fent problemes.
Tant en la participació com en la preparació prèvia de les proves es resolen uns tipus de problemes en que
es prioritzen el raonament lògic-matemàtic, l’enginy i les estratègies de resolució de problemes que sovint a
l’aula, dins de la programació general, no tenim l’oportunitat de treballar-les amb la profunditat necessària.
Els alumnes fan sessions de treball amb l’ajut de professors de Matemàtiques del col•legi per preparar-se per
a les proves.

b) Concursos d’emprenedoria.

Cada any diferents institucions proposen concursos d’emprenedoria. L’any passat vam participar en el concurs “TZOH Challenge”. Aquest concurs va ser proposat per Aigües de Barcelona i The Zone Of Hope, per
desenvolupar iniciatives/projectes disruptives i creatives al voltant de la gestió sostenible i responsable dels
recursos a les escoles.

c) Activitats del Programa Recerca en Societat del PCB

Aquest programa ofereix prop de 40 tallers durant el curs escolar a fi i efecte de que els estudiants puguin
veure i viure de primera mà la recerca que es desenvolupa al PCB i la seva relació amb conceptes del seu propi
currículum educatiu. Els tallers estan conduïts per investigadors i en els que els alumnes participen de manera
activa en experiments vinculats als seus projectes de recerca, tot seguint el mètode científic i amb tècniques i
instrumentació habituals als laboratoris.

d) Activitats IDIBAPS (Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer)

L’IDIBAPS organitza nombroses iniciatives per a fomentar la cultura científica entre la ciutadania, donar a
conèixer el treball que es fa en la institució i sensibilitzar als alumnes sobre la importància de la recerca biomèdica per a la societat.

e) Presentació dels Treballs de Recerca a diferents universitats i institucions

L’any passat van obtenir premi:
aEls plàstics en el medi marí: 3r premi en la 1a edició dels Premis Santander-UB de Treballs de Recerca de
Batxillerat de la Facultat de Ciències de la Terra.
aNanopartícules de plata i el seu ús com a bactericides. Menció honorífica als Premis de Batxillerat de la
Societat Catalana de Química.
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EDUQUEM EN VALORS

Per créixer com a persona, fer pinya amb els companys i ser solidaris amb el món

Les activitats es divideixen en tres eixos principals:

1. Activitats de desenvolupament personal

Es treballen aspectes com l’autoconeixement, organització del temps d’estudi i de lleure, emocions i
afectivitat, autoregulació i hàbits de vida saludable, etc.
aTaller de Tècniques d’estudi a l’inici de curs
aXerrades de diferents àmbits: entre altres, es farà una xerrada sobre hàbits saludables encarada a
la reflexió sobre la nostra activitat diària pel que fa a les hores de son, la dieta, les hores d’estudi, d’oci
i la petjada ecològica que generem.

2. Activitats de convivència i participació

L’objectiu és contribuir a crear un ambient positiu en el grup classe i d’implicació i col·laboració en la
dinàmica del centre. Es treballen aspectes com la relació amb els altres, participació al centre, habilitats
socials, resolució de conflictes, habilitats comunicatives, valors per viure en democràcia...
aJornades de convivència a l’inici de curs
aDinàmiques de cohesió de grup a l’hora de tutoria
aTaller de Fronteres invisibles: dinàmica en format joc de taula creada pels “trucaires” de l’AEiG
Rudyard Kipling. L’objectiu és generar debat entorn el racisme i les dificultats que experimenten les
persones migrades que volen aconseguir el permís de residència.
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Programa Herois
És un projecte per millorar la convivència i la prevenció de l’assetjament
escolar. Els alumnes de 1r de batxillerat han de convertir-se en els referents o “superherois”, pels alumnes de 1r d’ESO que seran els “herois”,
per aconseguir-ho els alumnes de 1r de batxillerat preparen diferents
“missions” pels alumnes de 1r d’ESO i després les realitzen conjuntament. En aquestes missions es treballen els valors de respecte, assertivitat i empatia, amb l’objectiu de donar eines i suport als alumnes de
primer d’ESO per poder actuar quan vegin o detectin un problema de
convivència o d’assetjament.
aComentaris de fragments audiovisuals
aOrganització de la diada de Sant Jordi
aFestivitats escolars: Gimcana de Sant Antoni M. Claret, Celebracions d’Advent-Nadal, Celebració
de la Festa de Carnaval, Jornades de portes obertes, Diada de Sant Jordi, Celebració de la Festa de Fi
de Curs

3. Activitats solidàries i de transformació social

L’objectiu final és ser actius en la transformació i millora de la societat i del món.
aContinuïtat dels programes de voluntariat que es realitzen a 4t d’ESO.
aTómbola solidària per recaptar diners pels apadrinaments.
aL’Altra Barcelona. Els alumnes visiten alguns espais de Barcelona on poden palpar la realitat
d’algun dels col·lectius més desfavorits de la nostra ciutat amb l’objectiu de prendre consciència de la
situació d’injustícia social i desvetllar en ells el sentiment de solidaritat.
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TREBALL DE RECERCA (TR)

Fomenta la investigació, l’argumentació i l’expressió

El Treball de Recerca pretén:
aDesenvolupar capacitats generals per a la recerca, l’argumentació i l’expressió.
aPotenciar l’autonomia de l’alumnat, és a dir, la capacitat d’organització, la constància en la feina, la
iniciativa i l’esperit crític.
Per aconseguir-ho, l’alumnat ha de desenvolupar un conjunt d’activitats, estructurades i orientades a la investigació sobre un àmbit escollit i acotat en l’espai i el temps. És desitjable que tingui un caràcter interdisciplinari,
tot i que pot estar centrat en una àrea concreta.
Per tal d’acompanyar-lo en aquestes tasques, l’alumnat rebrà orientació i assessorament individual mitjançant
una persona tutora del TR.
El Treball de Recerca al col·legi Claret de Barcelona s’inicia al final del 1r trimestre de 1r de Batxillerat, i acaba
al final del 1r trimestre de 2n de Batxillerat.
Les universitat catalanes acostumen a tenir programes d’assessorament per a l’alumnat de batxillerat que
realitza treballs de recerca.
ETAPA 1: Informació, orientació i elaboració de propostes de TR
ETAPA 2. De la proposta al projecte. Lliurament del projecte i assignació del TR i
del tutor del TR
ETAPA 3: Realització del TR
ETAPA 4. Lliurament de memòria provisional del TR
ETAPA 5: Lliurament de la memòria definitiva del TR i preparació de la
defensa oral

Desembre i gener
Gener i febrer
Març, abril, maig, juny, juliol, agost i setembre
Octubre
Novembre

Distincions i premis dels Treballs de Recerca

En els últims 8 anys, 12 alumnes han obtingut la distinció PAU. I durant el curs 2019-20 dos alumnes van
ser premiats amb el seu Treball de Recerca: en Fernando Enríquez va obtenir la Menció honorífica als Premis
de Batxillerat de la Societat Catalana de Química pel seu treball “Nanopartícules de plata i el seu ús com a
bactericides” i la Meritxell Vallvey va obtenir el 3r premi en la 1a edició dels Premis Santander-UB de Treballs
de Recerca de Batxillerat de la Facultat de Ciències de la Terra amb el treball “Els plàstics en el medi marí”
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PLA D’IMPULS DE LLENGÜES ESTRANGERES
Preparats per un món globalitzat
ANGLÈS
Auxiliars de conversa
Al batxillerat, continuem amb l’acompanyament d’auxiliars de
conversa.
Es realitzen tasques acadèmiques de consolidació i millora
de l’anglès, especialment a nivell oral, com una activitat més
dins la potenciació de l’anglès en el centre.

Som centre examinador oficial Trinity per l’anglès

Oferim la possibilitat d’acreditar el nivell d’anglès del vostres fills a l’escola gràcies a un conveni amb el Trinity
College London. L’acreditació del Trinity College és reconeguda internacionalment per certificar el nivell competencial en l’ús i el domini de l’idioma. Els exàmens es podran realitzar a l’escola en dues jornades. En una
primera jornada es realitzaran les proves de Reading i Writing i en una segona jornada les proves de Speaking
i Listening.
L’escola proposarà als alumnes interessats la possibilitat de fer una preparació
específica per a la prova tant a les classes d’anglès curriculars, com, també,
opcionalment, a nivell extraescolar.
El 100% dels alumnes del curs 2018-19 presentats a les proves van aconseguir
acreditar el nivell d’anglès demanat. Els alumnes del curs 2019-20, degut a la
pandèmia realitzaran les proves del 7 al 16 d’octubre de 2020. Posteriorment,
aquesta tardor realitzarem una reunió informativa per explicar, amb tot detall, el
funcionament de les acreditacions per a aquells alumnes o familiars que vulguin acollir-s’hi.

Programa d’intercanvi de conversa amb parelles lingüístiques

És una oportunitat única de millorar l’expressió oral de l’anglès i incrementar el coneixement de la cultura britànica a través de xerrades setmanals entre estudiants del nostre col•legi i estudiants de col•legis anglesos.
Cadascun dels participants tindrà assignat un company anglès de la mateixa edat i cada setmana mantindran
una conversa d’uns 40 minuts de durada; la meitat de la conversa serà en anglès i l’altra meitat en castellà. Les
sessions es faran des de casa en l’horari que sigui més convenient per als dos interlocutors.
La conversa tindrà lloc a través la plataforma Spellian i utilitzarà els seus propis recursos didàctics, als quals
els estudiants participants podran accedir a través d’internet. El format dels recursos, especialment dissenyats perquè la conversa sigui amena i interessant, variarà cada setmana. Alguns exemples de les activitats
existents són: role play, discussió d’articles, fotos, etc.
És important destacar, que el nostre col•legi ofereix aquest servei sense cap cost addicional, quan realment no
és així en les escoles del nostre entorn que també l’ofereixen.
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Batxillerat DUAL
Doble titulació del Batxillerat estatal i nord-americà
IMMERSIÓ
LINGÜÍSTICA
APRENENTATGE
DIGITAL

Programa extraescolar que permet a l’alumnat estar matriculat a l’escola i, simultàniament, en un High School als EUA, cursant ambdós estudis alhora. Això és possible a
través de la col·laboració amb Academica Corporation.
La directora del programa Batxillerat dual a l’escola és l’Elisabeth Lynch.
Els alumnes que cursen el Batxillerat Dual poden, si ho requereixen, anar
els divendres de 13.30h a 14.30h a l’espai tutoritzat (aula 22, 4t ESO B). És
un espai que facilitem per atendre consultes. També es pot utilitzar com a
“study hall”, ja que permet la utilització de portàtils propis i emprar l’espai
com aula d’estudi. El primer dia d’aquest espai serà el divendres 4 d’octubre. Periòdicament, l’Elisabeth convocarà a l’alumnat a reunions de seguiment. La primera reunió va ser el 22 de setembre.
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NORMES D’ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT

Fomentem el respecte i el compromís

Comunicació absències i retards
Alumnes que han d’arribar més tard del que és habitual justificadament
aLa família ho ha de justificar a través d’EducamOS indicant-ne el motiu.
aSi no és possible, podrà fer-ho a l’agenda, en les pàgines finals, en l’apartat “Relació Família-escola.
Absències i retards”. L’alumne ha de mostrar-la a Consergeria a l’entrar a l’escola.
aEn últim cas, es podrà trucar a Consergeria.
aEn qualsevol dels casos anteriors, l’alumne s’incorpora a la classe que li correspon per horari.
Alumnes que no poden assistir a l’escola tot un dia
aLa família ho ha de justificar amb antelació a través d’EducamOS indicant-ne el motiu.
aSi no és possible, podrà fer-ho a l’agenda, en les pàgines finals, en l’apartat “Relació Família-escola.
Absències i retards”. L’alumne/a ha de mostrar-la a Consergeria a l’entrar a l’escola.
aEn últim cas, es podrà trucar a Consergeria.
Alumnes que han de sortir de l’escola abans que acabi l’horari lectiu
aLa família ho ha de justificar a l’agenda. Cal fer-ho en les pàgines finals de l’agenda, en l’apartat Relació
Família-escola. Absències i retards.
aL’alumne ha d’ensenyar la justificació al docent de l’hora que acaba, que la signarà.
aL’alumne ha de mostrar-la a Consergeria abans de sortir del centre, i es deixarà registre a EducamOS.
Alumnes que disposen d’un horari especial
aAquest horari serà establert i consensuat entre els tutors i la família.
aL’escola farà un carnet per a l’alumne/a on es detallarà l’horari individual. La família el signarà.
aL’escola plastificarà el carnet i el lliurarà a l’alumne.
aL’alumne enganxarà el carnet a la darrera pàgina de l’agenda.
aL’alumne ha de mostrar-lo a Consergeria a cada entrada i sortida fora de l’horari habitual.

Absències a exàmens
Amb l’objectiu de garantir una bona dinàmica escolar, l’equip docent ha aprovat unes pautes de funcionament
pel que fa a la repetició d’exàmens o proves puntuables per a l’avaluació d’aquells alumnes que no les han
pogut realitzar amb la resta del grup-classe.
Absència en les hores de classe prèvies a un examen
Si un alumne preveu que no podrà assistir a les classes anteriors a un examen, les del mateix dia o de la tarda
anterior, ho farà saber amb antelació i ho justificarà adequadament al professor corresponent i a la persona
tutora per tal de valorar la realització de l’examen amb el grup.
Si un alumne no assisteix a les classes anteriors a un examen, sense comunicació ni justificació prèvia, no farà
la prova amb el grup en aquell moment.
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L’aplicació d’aquesta mesura té en compte que en les hores prèvies l’alumne pot no estar en bones condicions
per preparar l’examen, i que en el moment de la prova pot no trobar-se en condicions òptimes per realitzar-la.
També té com a objectiu evitar mals entesos i haver de realitzar interpretacions segons la situació concreta
de cada cas.
Donat l’enrenou que suposa l’absència als exàmens, es demana, pel bé del propi alumne i per a l’organització de l’etapa, que la família intenti programar les visites mèdiques de manera que siguin compatibles amb l’agenda de l’alumne/a. Recordeu que els exàmens s’anuncien amb força temps d’antelació.
Absència injustificada en un examen
Si un alumne no es presenta a un examen i no ho justifica acreditant la documentació necessària, la qualificació que li correspon és 0.
Absència justificada en un examen
El professor de la matèria corresponent, juntament amb la persona tutora i el cap d’estudis, decidiran si cal
una nova convocatòria de l’examen o si se’n pot prescindir donada l’avaluació contínua. Si es considera necessària una nova convocatòria n’establiran la nova data procurant reproduir les condicions que havia de tenir
l’alumnat: setmana d’exàmens, ...
Només es contemplarà la possibilitat d’una convocatòria d’exàmens d’incidències una vegada l’alumnat que
ha faltat a un examen hagi aportat la justificació i la documentació adient que acrediti, amb objectivitat, la
“força major” que ha impedit fer l’examen. Cal que en aquesta justificació la família deixi constància que estaven assabentats dels exàmens que queden pendents.
Si l’alumne està malalt
És important garantir que l’alumne pugui realitzar els exàmens en condicions òptimes. Per aquest motiu, quan
un alumne estigui malalt amb febre o mostri altres símptomes que no li permetin estar a l’escola durant tot
l’horari lectiu, cal que es quedi a casa fins que es trobi bé. No pot venir a l’escola a fer únicament l’examen ja
que ell mateix en surt perjudicat i, a més, hi ha la possibilitat de contagi de la malaltia als seus companys.
El procés a seguir serà el mateix que en el cas d’una absència justificada a un examen.
Hi ha un seguit de casos en què l’escola no es planteja repetir els exàmens. És important que tant l’alumne
com la família en siguin conscients. Aquest són:
a) Viatges i sortides familiars
Quan un alumne falti a un examen parcial per un viatge o sortida familiar, l’alumne haurà de realitzar l’examen pendent conjuntament amb el global d’avaluació.
En el cas de faltar a l’examen global, haurà d’assistir a l’examen de recuperació de l’avaluació per examinar-se dels continguts pendents. En cas de suspendre aquest examen, ja no podrà realitzar una altra
recuperació del trimestre.
b) Absències als exàmens globals i proves extraordinàries
Els exàmens globals i les proves extraordinàries, al ser proves de finals de curs i, donades les limitacions
del calendari no permeten canvis.
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NORMES DE CONVIVÈNCIA

Fomentem el respecte i el compromís
Els alumnes de Batxillerat estan obligats a la mateixa normativa de conducta i convivència que la resta de
companys del Col·legi i fins i tot han de destacar per la seva actitud exemplar respecte dels seus companys
d’altres cursos.
Els tutors i professors vetllaran pel seu acompliment i actuaran amb fermesa per erradicar aquelles conductes
que atemptin contra la convivència i el respecte.
Material i instal•lacions
aEl bon tracte del material, així com el bon ús de les instal•lacions, són una mostra de respecte i companyonia
i faciliten la convivència.
Vestuari i aspecte personal
aÉs important promoure en els nostres alumnes la necessitat de mantenir una imatge neta i cuidada, així
com educar-los en l’adequació de la roba i el calçat a les diferents situacions, tot respectant l’estil propi.
aEn aquesta línia, no està permesa l’assistència a l’escola amb samarretes amb dibuixos i/o inscripcions
ofensives ni amb pantalons de xandall. Tampoc està permès mostrar de forma ostensible la roba interior, els
escots exagerats o els pantalons curts o faldilles minimalistes. Amb les consideracions oportunes a les fluctuants manifestacions de la moda, els alumnes i les alumnes hauran de mantenir una imatge acurada en el
vestir. L’escola intervindrà quan consideri que algú supera aquests límits.
Dispositius mòbils
aEl Col·legi utilitza i promou l’ús dels mòbils com una eina educativa per a la realització d’activitats i projectes, però és conscient de la necessitat de fer-ne un ús racional i responsable. És per això i per tal de fomentar
les relacions entre els companys que els alumnes hauran de fer-ne ús en els espais i moments indicats pel
professorat.
aÉs un deure dels educadors treballar amb els alumnes la necessitat d’actuar amb cura i respecte a la intimitat dels altres a l’hora de fer-ne i difondre imatges o vídeos a les xarxes socials. Recordem que fotografiar
o filmar sense el consentiment exprés de la persona va en contra del dret a la intimitat i constitueix un fet
denunciable amb conseqüències legals.
Servei de menjador
aEls alumnes de Batxillerat poden fer ús del servei de menjador en diferents opcions: diària, alguns dies a la
setmana o dies esporàdics.
Tabac
a La normativa legal existent prohibeix fumar als recintes escolars. L’incompliment d’aquesta norma serà,
doncs, motiu de comunicació a les famílies i en cas de reincidència l’alumne serà sancionat segons es
contempla a la Normativa d’Organització i Funcionament del centre.
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COMUNICACIÓ
Sempre connectats
Per tal de facilitar l’intercanvi d’informació de manera àgil i ràpida, l’escola contempla diversos canals de
comunicació entre les famílies i l’escola.
Com a norma general, el tutor és la persona de referència tant pels vostres fills com per a les famílies. És
a ell o ella a qui heu de recórrer per qualsevol dubte, problema i/o consulta. Aquesta comunicació la podeu
realitzar via correu electrònic, via telefònica, o, també a través de l’agenda escolar.
Aquest curs preveiem que augmentaran la quantitat de comunicacions entre famílies i escola, especialment
les referides a absències i retards. Per aquest motiu, us demanem que, per a tot allò que pugueu, utilitzeu les
eines telemàtiques i, concretament, la plataforma EducamOS.
Tal com hem explicat en l’apartat Normes d’assistència i puntualitat, les absències i retards us demanem que
els gestioneu a través de la plataforma EducamOS. En cas de no ser possible, sempre disposeu de l’agenda
escolar i, en últim cas, podeu trucar a Consergeria.
Per a tot allò relacionat amb la COVID, cal que contacteu amb:
Coordinadora COVID: Rebeca Cangas · infocovid@claretbarcelona.cat
La major part d’informacions les rebreu per correu i en tindreu una còpia disponible a l’apartat de Circulars de
la plataforma EducamOS:

Accés a Educamos

A nivell didàctic, de la mateixa manera que la comunicació entre
docents i alumnes es realitza presencialment a l’aula, les matèries
disposen d’un entorn virtual d’aprenentatge (EVA) en el que l’alumnat i els docents estableixen la comunicació.

Aquest any i després de l’experiència obtinguda el curs passat en els mesos de confinament, des del Col·legi Claret s’ha apostat per la implantació d’una solució integrada de comunicació i de col·laboració amb els
alumnes, G Suite for Education, que Google ofereix als centres educatius i que comprèn eines de correu electrònic, calendari, paquet ofimàtic, plataforma virtual d’aprenentatge (Classroom) i videoconferència, a més
d’altres serveis que Google permet afegir al paquet principal per adaptar-lo a les necessitats dels centres i
usuaris.
A més a més, continuarem disposant de l’espai virtual d’emmagatzematge gestionat per One Drive de
Microsoft, al qual s’accedeix a través de la plataforma EducamOS, que li permetrà gaudir gratuïtament online
de totes les eines que ofereix l’Office 365.
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COMUNICACIÓ

Sempre connectats
Informació a la xarxa
Podeu seguir les notícies i l’actualitat de l’escola a través de les xarxes socials, només cal que us hi subscriviu:

Facebook
@claretbcn

Twitter
@claretbarcelona
Youtube
Claret Barcelona

Instagram
@claretbcn

Web
www.claretbarcelona.cat

Quinzenalment, rebreu per correu informació de les notícies més destacades de l’escola.
Recordeu que podeu trobar el menú del menjador a la pàgina web del col·legi, a l’apartat: Serveis / menjador.

Petició o canvi en les vostres dades
Per a qualsevol canvi respecte les vostres dades, cal dirigir-se a: suport.tecnic@claretbarcelona.cat

Accés a la galeria de fotos de l’escola

Podeu accedir a les fotos que l’escola realitza a través de la plataforma EducamOS. Al menú lateral de la
columna esquerra aneu a: Els meus llocs de treball / Docents+Famílies / Galeria de fotos
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ELECCIÓ DELEGATS DE L’AMPA
Família i escola

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del col•legi Claret de Barcelona demana la vostra implicació i la
participació activa per tal de col•laborar amb l’escola en la seva tasca formativa. Té com a finalitats:
aCol·laborar amb el Col·legi en tot allò que l’integra i l’envolta
aAconseguir un diàleg permanent Família-Escola
aPromoure i donar suport a tota classe d’activitats que es desenvolupen dins i fora del Co·legi.
La mare o el pare delegat de cada curs té com a funcions:
aFacilitar la comunicació i la col·laboració entre totes les mares i tots els pares del curs i l’escola.
aTractar periòdicament amb les tutores i els tutors o la Cap d’Estudis diferents aspectes de la marxa
del curs.
aAssistir a les reunions de mares i pares delegats.

BEQUES, AJUTS I ALTRES
Us informem que, com cada any, podeu sol·licitar a la Secretaria del centre, ajuts i beques. A continuació us
detallem concepte i dates aproximades d’algunes d’elles:
aAjuts per a llibres de text i material didàctic: Aquests ajuts van dirigits als alumnes de Primària i
Secundària, la convocatòria acostuma a sortir al Setembre.
aBeques de Menjador: Van dirigides als alumnes d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació
Secundària, normalment surt primera convocatòria al Juny i segona convocatòria al Setembre.
aBeques Batxillerat: Aquestes beques van dirigides als alumnes de Batxillerat i la convocatòria acostuma a sortir al Setembre.
Per a més informació podeu passar per la Secretaria de l’escola en l’horari habitual o consultar la informació
detallada a la nostra web en el moment en que surtin les convocatòries.
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LEMA DEL CURS

El demà és avui

Soc el planeta Terra, la casa on tots els humans hi habiteu, i et dic a tu: M’ajudes? Perquè comprenguis la
meva petició t’invito a fer una passejada per totes les meves contrades:
Mira els camps llaurats, sembrats i conreats. No deixis d’admirar com neixen i creixen les plantes, que donen
fruits de tota mena per servir d’aliment per a tu i per a
tots els humans d’arreu el món.
Para atenció als boscos, a la fauna i flora: la seva gran
biodiversitat aporta recursos molt importants per a
la conservació de les espècies, afavoreix la salut de
les persones i regula problemes ambientals. Pensa en
les conseqüències de la sequera o de la crema dels
boscos de l’Amazònia i d’altres llocs...
Contempla el mar, les platges, els rius, els llacs, els
aiguamolls...: els éssers que hi viuen s’hi poden reproduir i créixer. ¿No t’ha passat mai pel cap de col·laborar amb alguna entitat que treballa per evitar que
els peixos hagin d’emigrar a altres regions a causa de la degradació ambiental que pateixen?
Gaudeix de l’aigua cristal·lina de les fonts: recorda que l’aigua potable és un bé escàs en el nostre planeta, tot i
ser un element indispensable per a la salut de les persones, hi ha molts pobles que encara no en tenen...
Mira la teva ciutat, els carrers per on passeges, la casa on vius, el col•legi on vas, els parcs on jugues... i
pregunta’t: ¿què puc fer perquè tots aquest elements que son el lloc on jo visc, siguin més habitables i acollidors per a tothom i ofereixin llocs d’esbarjo i de trobada?
Em fa mal la contaminació produïda per tants residus, molts d’ells no biodegradables: residus domiciliaris i
comercials, residus clínics, electrònics i industrials... Molts dels meus espais -tant de terra com de mar- se
m’estan convertint en dipòsits immensos de porqueria... Tu em podries donar un cop de mà: només cal que
redueixis els residus i en reciclis una mica més...
Ho saps prou bé: com que els meus recursos són limitats demano que sàpigues donar valor a les coses que
tu (i altres no poden tenir): com ara la roba, el menjar, les joguines, el paper... perquè molt sovint per descuit
les converteixes en escombraries. Veig que la major part de paper que es produeix i fas servir es desaprofita
i no es recicla.
(...)

Podeu llegir el text complet de presentació en el següent enllaç:
Presentació lema curs 2020-21
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Us agraïm la confiança que heu manifestat tenir en el nostre centre.
També us donem les gràcies per la vostra implicació
en el repte que tenim entre mans:
el creixement personal dels vostres fills i filles.
L’equip docent
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