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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’alumnat 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:

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
aEs troba en període de quarantena domiciliària per haver estat
identificat/da com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada
de COVID-19.
aEls alumnes que tinguin la pauta completa de la vacuna de la COVID-19 no han de fer quarentena en cas que siguin contacte estret
d’un positiu.

Requisits d’accés al col·legi dels alumnes

aL’alumne ha de portar una mascareta posada i una de recanvi a la
motxilla.
aA l’entrada de l’escola es farà el rentat de mans amb gel
hidroalcohòlic.

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

Organització de les entrades i sortides

aDividim els alumnes de forma que tenen accessos diferents en funció del curs.
aEs reserven 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.

Grup

Accés entrada

1r i 2n
Batxillerat

Porta petita Sicília
Porta principal

Hora

Grup

Accés sortida

Porta principal Sicília
Matí: 7.50-8.00
1r i 2n
Tarda: 14.50-15.00 Batxillerat Porta petita Sicília

Hora
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.

Grup

Hora

Espai

Batxillerat

13.40h (aprox.)

Menjador petit del Cole vell

Reunions amb famílies i persones de fora del centre educatiu

aLes reunions de famílies poden ser telemàtiques o presencials, tant les reunions de grup classe com les
reunions individuals entre família i tutor o tutora.
aEn cada moment es valorarà el millor format atenent a l’evolució de les condicions sanitàries i a l’objectiu i
el nombre d’assistents a la reunió.
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.
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Adaptats a la situació
de cada moment

Càmeres a les aules per seguir les classes des de casa
aLes classes disposen de càmeres per poder seguir les classes des de casa tant en el cas que algun alumne
s’hagi de confinar per contacte estret com en el cas que estigui lesionat o malalt, ja sigui per Covid o per qualsevol altre malaltia però estigui en condicions de seguir el curs.
aL’alumne ha d’informar-ne al tutor a través de Telegram. El tutor és qui s’encarrega de comunicar-ho a
l’equip docent.
aNo es farà servir la càmera en cap altre cas o situació.

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

MATÈRIES DE MODALITAT

Hores
setmanals

Català

2

Castellà

2

Anglès

3

Filosofia i Ciutadania

3

Història

3

Tutoria

1

Matèria
Matemàtiques
Biologia o Tecnologia
Industrial o Geografia
Economia o Química o
Història de l’Art
Cultura Audiovisual o
Física

Hores
setmanals
4
4
4
4

Treball de Recerca
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HORARI

Organització del dia a dia
2n de Batxillerat A
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

8:009:00

Biologia /
Tecnologia /
Geografia

Mates / Mates
Socials

Mates / Mates
Socials

Física /
Cultura
Audiovisual

Física /
Cultura
Audiovisual

9:0010:00

Anglès

Filosofia

Castellà

Química / EOE /
Història de l’Art

Biologia /
Tecnologia /
Geografia

10:0011:00

Castellà

Anglès

Biologia /
Tecnologia /
Geografia

Filosofia

Història

Mates / Mates
Socials

Filosofia

Català

Mates /
Mates Socials

11:3012:30

Català

Història

Biologia /
Tecnologia /
Geografia

12:3013:30

Química / EOE /
Història de l’Art

Física /
Cultura
Audiovisual

Física /
Cultura
Audiovisual

13:3014:30

Tutoria

15.0016.00

Química / EOE /
Història de l’Art

Història

Aula d’Estudi

16:0017.00

Química / EOE /
Història de l’Art

Anglès

Aula d’Estudi
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2n de Batxillerat B

8:009:00
9:0010:00

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Biologia /
Tecnologia /
Geografia

Mates / Mates
Socials

Mates / Mates
Socials

Física /
Cultura
Audiovisual

Física /
Cultura
Audiovisual

Història

Filosofia

Química / EOE /
Història de l’Art

Biologia /
Tecnologia /
Geografia

Català

Filosofia

Mates / Mates
Socials

Anglès

Castellà

Mates /
Mates Socials

Història

10:0011:00

Filosofia

Català

Biologia /
Tecnologia /
Geografia

11:3012:30

Castellà

Anglès

Biologia /
Tecnologia /
Geografia

Química / EOE /
Història de l’Art

Física /
Cultura
Audiovisual

12:3013:30

Física /
Cultura
Audiovisual

13:3014:30

Tutoria

15.0016.00

Química / EOE /
Història de l’Art

Anglès

Aula d’Estudi

16:0017.00

Química / EOE /
Història de l’Art

Història

Aula d’Estudi
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aEn cas d’absència d’un professor, si és a primera hora del matí, i es coneix amb suficient
antelació, 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 o a la biblioteca en funció de la
disponibilitat.

SUPORT EDUCATIU i ACOMPANYAMENT
Entre tots els camí és molt més fàcil
Aula d’estudi de Batxillerat
Els dijous, de 15 a 17 h, posem en marxa una aula d’estudi dirigida als alumnes de batxillerat.
Es tracta d’un espai al centre on, atenent als diversos ritmes d’aprenentatge dels alumnes de Batxillerat, els
professors els ajuden a organitzar-se en les seves tasques i a resoldre els diferents dubtes i/o preguntes
que tinguin.
Un aula amb un ambient tranquil per treballar i amb una ràpida, eficient i personalitzada atenció per part dels
professors.
L’aula disposa de professors especialistes per donar suport:
aEn les matèries que s’imparteixen a distància a través de l’IOC: Dibuix Tècnic, Història de l’Art, Llatí etc.
aEn les matèries on els alumnes acostumen a tenir més dificultats: Matemàtiques, Física, Química i Castellà.

Codocència

En algunes assignatures i amb l’objectiu de poder incrementar l’atenció individualitzada que rep l’alumne
implementem el model de la codocència, amb dos o més professors a l’aula.
Durant l’any acollim a estudiants que estan realitzant el Màster per ser professor que també ens ajuden en
aquesta tasca.
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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
1r BAT C

Roger Vilarrúbia
Thaïs Soler		
Anna Clavaguera

2n BAT A
2n BAT B

Albert Martínez
Pere Parés

Professorat no tutor
Matèria

Docent

Matèria

Docent

Matemàtiques

Robert Vilella /
Joan Esteban

Química

Albert Martínez

Matemàtiques CCSS

Judith Pla

Física

Joan Esteban

Cultura Audiovisual

Roser Ferrer

Català

Glòria Pujol

Tecnologia Industrial

Thaïs Soler

Castellà

Eduard Vázquez

Economia

Mercè Fitó

Anglès

Pere Parés

Biologia

Anna Clavaguera

Geografia

Roger Vilarrúbia

Història

Roger Vilarrúbia

Història de l’Art

Anna Riba

Filosofia

Oriol Ràfols

Suport Història de l’Art
IOC
Suport Dibuix Tècnic
IOC

Eduard Vázquez
Roser Ferrer

Equip de Pastoral: Josep Sanz, Oriol Ràfols i Roser Ferrer
Orientació Psicopedagògica: Mercè Fitó
Comunicació: Núria Rofin, Alexandra Torras, Pere Parés
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: 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

VALORACIÓ 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
aEl segon de batxillerat s’estructura en dos blocs (dos quadrimestres), a diferència del primer, que
s’estructura en tres blocs (tres trimestres).
Primer bloc: Setembre-desembre
Segon bloc: Gener-maig
aLa divisió del curs en quadrimestres ens permet acostar als alumnes a la manera de fer de la majoria d’universitats catalanes.
aEl volum de continguts que es treballen en un quadrimestre és superior i això els ajuda a globalitzar, sintetitzar i per tant també els prepara de cara a l’examen de selectivitat en què s’hauran d’examinar del contingut
de tot un curs acadèmic.
aExàmens globals a final de curs amb un model similar a les proves PAU. En les matèries comunes i en Matemàtiques l’examen global és obligatori. L’examen de Filosofia és opcional. Per a les matèries de modalitat
l’examen global és opcional, podent-se presentar a un màxim de 2 matèries de modalitat. Si l’alumne té alguna
avaluació suspesa d’alguna de les matèries, s’ha de presentar obligatòriament a l’examen global.
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1a PRE
DATES

1a AVAL

Exàmens:
Exàmens:
27-29 octubre 10-13 gener

2a PRE
Exàmens:
21-23 febrer

2a AVAL

GLOBAL

Exàmens:
2-5 maig

Exàmens:
16-19 maig

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 fa amb un decimal, i, a final de curs, s’arrodoneix
per obtenir una nota sense decimal.
aL’alumne que en l’avaluació final ordinària, al juny, suspèn alguna matèria, disposa d’una nova convocatòria a final de juny (Avaluació Extraordinària) i ha de realitzar aquesta prova obligatòriament.
aFinalitzada l’Avaluació Extraordinària, si l’alumne obté el títol de Batxiller, ha de realitzar les proves
PAU al setembre.
aPer conèixer en més detall els criteris d’avaluació de Batxillerat podeu consultar el document “Criteris
d’Avaluació de Batxillerat” que està penjat a la pàgina web de l’escola, a la secció https://www.claretbarcelona.cat/ca/estudis/batxillerat, en l’apartat de Documents.
aEls alumnes amb matèries suspeses de primer de batxillerat faran l’examen de recuperació el 31 de
gener en primera convocatòria i el 4 d’abril en segona convocatòria.

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% mitjana aritmètica de totes les
matèries 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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Valoració competencial. Competència personal i social
Atenent al nostre objectiu d’una formació global dels alumnes, a més a més de l’àmbit acadèmic es valoren
també les seves competències personals i socials.
La maduresa dels nois i noies de 16 a 18 anys fa que en aquest període prioritzem les competències vinculades a l’aprenentatge autònom, a l’organització que els cal per continuar aprenent tant en l’entorn de futurs
estudis com en la seva vida professional i també en consolidar les relacions interpersonals.
Concretament, en l’àmbit competencial s’avaluen 3 aspectes:
aAprofitament de les activitats d’aprenentatge a classe. Desenvolupar i consolidar hàbits d’atenció i concentració. Valorar l’esforç i la superació, i el treball tant individual com cooperatiu. Gestionar la disciplina
com a base indispensable d’un aprenentatge eficaç. Aconseguir un desenvolupament personal equilibrat
amb una actitud d’escolta, de participació i de diàleg.
Ítems d’observació. Grau d’implicació en les activitats de classe, parar atenció, prendre apunts, si s’escau,
aprofitar les activitats i les estones de treball, participar i col·laborar amb el grup.
aTreball autònom a casa. Tenir un ritme de treball individual i d’organització i actuar amb autonomia i
responsabilitat davant l’estudi.
Ítems d’observació. Grau d’implicació en el treball a casa, realitzar les tasques encomanades, lliurar-les en
el termini establert, realitzar tasques complementàries de reforç i/o consolidació, elaborar material d’estudi propi a partir dels apunts, del material proporcionat pel docent i de les activitats fetes.
aMaduresa i relació amb les persones. Ser conscient de les pròpies possibilitats i limitacions, gestionar
l’aprenentatge amb esperit crític davant dels errors, anar millorant les capacitats físiques, emocionals i
intel·lectuals, saber treballar en equip i gestionar conflictes i situacions mitjançant les habilitats socials
basades en una actitud cooperativa, col·laboradora, assertiva, solidària, inclusiva i crítica per contribuir al
bé comú.
Ítems d’observació. Grau de correcció, respecte i consideració amb els companys i amb tot el personal
de l’escola, respectar el material, ser puntual, mostrar-se respectuós, tolerant i educat, acceptar i complir
la normativa escolar com la utilització correcta dels mòbils i altres dispositius digitals, implicar-se en la
convivència i millora de l’escola, col·laborar activament en la creació d’un ambient positiu de grup i en la
millora de l’escola.

Butlletins de qualificacions i valoracions de la Competència personal i Social
aEl seguiment avaluatiu de l’alumne es pot consultar al Campus Virtual de l’escola, en la secció Butlletins.
aSi l’evolució de la pandèmia permet tornar al format presencial per les reunions de famílies també us
lliurarem el butlletí en paper.
aEn les preavaluacions, els butlletins de qualificacions venen acompanyats de la valoració de la Competència personal i social. En les avaluacions només informem de les qualificacions de les matèries.
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Avaluació de les matèries que es cursen a L’IOC (Institut Obert de Catalunya)
Sistema semestral d’avaluació
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.
Seguiment de l’alumne
aL’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.
aEl 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.
aEl 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.

Carnet Horari IOC
aEls alumnes que cursen matèries a l’IOC, a les hores en què no tinguin classe presencial, poden romandre al centre o marxar cap a casa.
aSi es queden al centre, l’escola posa a la seva disposició les aules 39, 24 i la Biblioteca amb les condicions adequades perquè puguin cursar la matèria a distància.
aEn el cas de que vulguin marxar a casa se’ls farà un carnet amb el seu horari que han de signar les famílies i que l’alumne ha d’ensenyar a Consergeria cada vegada que marxi i entri de l’escola.
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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, com a mínim, la nota suficient per poder cursar la carrera preferida.
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
a) Ens esforçarem en 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.
b) Procurarem que l’alumne:
aAssoleixi una sòlida formació acadèmica, adquirint continguts i
desenvolupant competències i capacitats.
aDesenvolupi competències comunicatives mitjançant la utilització de diferents llengües.
aDesenvolupi l’esperit de recerca i innovació
aDesenvolupi les competències digitals i de recerca i gestió d ela
informació.
aFomenti els valors d’empatia i assertivitat en les relacions interpersonals i els entorns de treball col·laboratiu.
c) Vagi més enllà de l’escola:
Potenciar un aprenentatge
aGaudint del que fan, despertant la passió i la curiositat per
SIGNIFICATIU, partint de
les coses i pel món que ens envolta, despertant alhora la seva
l’EXPERIMENTACIÓ i el
vocació.
aPromovent una actitud d’implicació amb els problemes que pa- CONEIXEMENT de l’actualitat i
dels reptes globals.
teix 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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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.
aDeures a casa: realitzar les tasques proposades pel docent que permeten aprendre les habilitats necessàries en la
matèria.
aEstudi 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 afavoreix 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).
aAjudar a assolir els valors que els faran créixer com a persones.
aAtendre les necessitats emocionals de l’alumne i ajudar-lo a obtenir eines per gestionar l’estrès, l’ansietat i
potenciar les pròpies habilitats i qualitats, etc.
4. Com a persones tutores amb el grup-classe:
aPotenciar l’ambient adequat en el grup.
aAnar més enllà de les assignatures/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, etc.

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. Fent 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 algunes de les pràctiques es feien en les tardes no lectives.
Aquest any ho hem canviat, i totes les pràctiques 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, la Programació o el Disseny Industrial.

3. Participant en tot tipus de reptes i concursos d’economia, comunicació i ciència
Els reptes o concursos serveixen per reforçar el que s’anomenen les soft skills: l’agilitat, la creativitat, la iniciativa, la proactivitat i el treball en equip.

4. Participació en lligues de debat AMCO 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, a parlar en públic i ser bons
oradors.
La participació a la lliga de debat és voluntària i és una activitat que es desenvolupa
dins de l’assignatura d’anglès.
La lliga de debat l’organitza AMCO, que és l’empresa que implementa a l’escola la
metodologia AMCO d’aprenentatge de l’anglès.
Si en voleu conèixer més detalls podeu consultar la següent pàgina web: https://
www.amconews.es/eventos/amco-debate-league/
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5. Fent pràctiques a infantil
Els divendres a la tarda, aquells alumnes que volen ser mestres tenen la possibilitat
de fer pràctiques les aules de P3, P4 i P5.

CLARET DIVULGA
Cada any, la darrere setmana d’octubre i les dues primeres de novembre, celebrem
el Claret Divulga que consta d’un extens programa d’activitats de diferents àmbits
(economia, comunicació, ciència i tecnologia): xerrades, tallers, visites a centres de
recerca i a empreses amb tecnologia puntera, mostra d’experiments científics, etc.
Aquest cicle divulgatiu està molt proper en dates a la Setmana de la Ciència, un esdeveniment d’àmbit europeu que té per objectiu divulgar la ciència i la tecnologia.
Durant aquestes dates, un gran nombre d’entitats i institucions d’arreu organitzen
activitats amb l’objectiu de fomentar l’interès envers la ciència, facilitant alhora el
coneixement dels darrers avenços científics i tecnològics de manera atractiva i
propera.

CLARET ARTS I LLETRES
Durant el mes d’abril organitzem un conjunt de propostes relacionades amb la literatura i les arts: visites a biblioteques, centres culturals, al teatre, xerrades d’escriptors, rutes literàries, museus, etc.
Totes aquestes activitats culminen 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 fa 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 podem 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 a l’escola.
Els treballs guanyadors dels Jocs Florals Claret participen en els Jocs Florals Escolars del Districte de Gràcia.
Un jurat 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 de Barcelona. Finalment, els guardonats de Barcelona passen a la fase final de Catalunya.
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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.

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.
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DESCOBRIM EL MÓN
L’alumnat de 2n de Batxillerat realitzarà, els dies 8, 9, 10 de novembre un viatge
cultural a les ciutats de Toulouse i Carcassone. Un viatge que combina la història
i l’art amb la ciència.
Programa
08/11/2021 Barcelona - Toulouse
aSortida des de l’escola amb autocar en direcció França i destinació Toulouse. Cap a les 13.00h arribarem a aquesta bonica ciutat. Trasllat a l’hotel i dinar
lliure.
aPer la tarda descoberta del barri històric de la ciutat amb una visita guiada
de dues hores amb un guia local.
aL’enorme Place du Capitole, es troba al cor del casc antic. Està 		
envoltada per alguns dels històrics edificis de façana rosa que li van
donar a Tolosa el sobrenom de “Ciutat Rosa”. Entre ells destaca el 		
Capitole, seu de l’Ajuntament i del Théâtre du Capitole.
aLa Basílica de San Sernín, declarada Patrimoni de la Humanitat, és
un dels monuments romànics més grans de França.
aLa catedral de Toulouse, el Pont Nuef creuant el riu Garona, etc.
aFins l’hora de sopar temps lliure per visitar la ciutat.
aSopar i allotjament a l’hotel.
09/11/2021 Toulouse
aEsmorzar a l’hotel
aDedicarem el matí a la visita d’un dels espais més importants dedicats a
la ciència aeronàutica, la Cité de l’Espace. Inaugurada el juny de 1997, ens
deixarà veure i visistar models a escala real del coet Ariane 5, l’estació espacial MIR, i mòduls de la nau Soyuz. Disposa de dos planetaris, un d’ells equipats amb pantalla semiesfèrica de 600m2, un cinema IMAX i 3D, etc. i està
equipada amb nombroses exhibicions, algunes interactives, per exemple, per
preparar el llançament d’un coet, ajudar amb el seu vol o posar un satèl·lit en
òrbita.
aTarda lliure oer continuar visitant la ciutat.
aSopar i allotjament a l’hotel.
10/11/2021 Toulouse - Carcassone - Barcelona
aEsmorzar i sortida cap a Carcassone
aVisita guiada de dues hores per la Cité de Carcassonne i el seu Castell.
Carcassonne és una preciosa localitat medieval situada al sud de França, a
mig camí entre Perpinyà i Toulouse. És la ciutat fortificada més gran que es
conserva a Europa. Va ser declarada el 1997 Patromini de la Humanitat per la
Unesco. Una ciutat màgica, repleta de monuments per visitar i de racons per
descobrir.
aDinar lliure i a l’hora convinguda iniciarem el cami de tornada a Barcelona,
després d’haver gaudit d’un viatge ple de ciència i història.
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ESTIMULEM EL TALENT I LES VOCACIONS
Les universitats i institucions de recerca de Catalunya proposen un gran ventall de programes, tallers i activitats per incentivar les vocacions en els àmbits de les ciències socials, naturals i exactes, així com en l’àmbit
tecnològic,, fomentar l’emprenedoria i la creativitat, detectar el talent, afavorir l’afició per diferents àmbits de
coneixement i apropar el món universitari i laboral als estudiants.
Aquests programes i activitats es classifiquen en dos grups, els que són de caràcter voluntari ja que la majoria
es desenvolupen fora de l’horari lectiu (en caps de setmana i estiu), i els que es fan en horari lectiu i que per
tant s’inclouen dins de la programació del curs.

ACTIVITATS DE CARÀCTER VOLUNTARI

Des de l’escola incentivem al màxim la participació en aquest tipus d’activitats, els animem a participar-hi, els
informem, els assessorem, els ajudem en el procés d’inscripció i elaborem les cartes de recomanació per a
que siguin admesos.

a) Bojos per la ciència (ciències socials, naturals i exactes)

El programa Bojos per la ciència ofereix deu cursos diferents en col·laboració amb centres de recerca i institucions d’excel·lència a nivell internacional de Catalunya. Els cursos consisteixen en sessions teorico-pràctiques que es duen a terme durant diferents dissabtes durant l’any. Els estudiants treballen als propis centres
de recerca juntament amb investigadors pioners en el seu camp. D’aquesta manera poden experimentar com
es treballa en un centre de recerca internacional, fet que els permetrà guanyar experiència pràctica en les
últimes metodologies d’avantguarda, així com posicionar-se per a una possible carrera professional dins de
les branques científiques, socials o tecnològiques que hagin escollit. Per últim, també aprendran a presentar i
comunicar la ciència, tot fomentant el rigor i l’esperit crític que requereix la recerca.
L’edició 2021 va oferir 10 cursos en diferents àmbits de la ciència i la recerca (Nutrició, Medicina, Economia,
Matemàtiques, Química, Física, Bioenginyeria, Biomedicina, etc.).

b) Programa Explainers

En aquest programa, alumnes de 4t d’ESO i de Batxillerat, presents en els diferents mòduls del Museu de Cosmocaixa, actuen com a suport per a resoldre les preguntes del públic envers els continguts científics exposats,
promovent un millor aprofitament de la visita.
Els alumnes reben una formació prèvia a diferents institucions universitàries: CosmoCaixa, ESIC, La Salle
Campus, IQS i EUSS.
Els alumnes Explainers explicaran durant 3 hores coneixements de física, biologia, astronomia i neurociència
als visitants del CosmoCaixa (sales “Univers”, “Bosc inundat”, ...). El programa dura 8 setmanes. L’alumne pot
escollir la franja horària que més li convingui del dissabte o diumenge.

c) Olimpiades catalanes d’àmbits de coneixement (Economia, 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.
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d) Fem Química al Laboratori

Programa que vol contribuir a complementar la formació dels alumnes de batxillerat, tot posant al seu abast
alguns dels recursos amb els que compta la Facultat de Química de la Universitat de Barcelona.
Es realitzaran quatre pràctiques: “El racó del fred”, “Identifiquem analgèsics”, “Il·lumina l’escena del crim” i una
a triar entre “Reaccions a petita escala” i “Més clar que l’aigua”.

e) Taller de Física de Particules

El taller està estructurat en xerrades sobre la física de partícules, impartides per investigadors i l’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.

f) Dissabtes de la Física

Una part de les nostres vides està lligada amb la tecnologia derivada dels principis de la física. No serà hora,
doncs, de conèixer aquests principis?
Els Dissabtes de la Física volen ajudar a aquest objectiu amb una sèrie conferències que tracten de temes ben
diferents. S’adrecen a estudiants de batxillerat que tinguin interès pels temes científics, especialment per la
física.

g) Dissabtes de les Matemàtiques

El Departament de Matemàtiques de la Universitat Autònoma de Barcelona organitza els Dissabtes de les
Matemàtiques per mostrar quina és la presència de les matemàtiques en el món actual i compartir la passió
per aquesta ciència.

h) 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.

i) 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: Economia, Biologia, Història, Ciències de la Comunicació, Enginyeria,
Matemàtiques, Nanotecnologia.
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.

ACTIVITATS INCLOSES DINS DE LA PROGRAMACIÓ DEL CURS

Per a l’escola els nostres alumnes són prioritaris i sabem que la participació en aquestes activitats és una
oportunitat única per a que puguin aprofundir en l’àmbit de coneixement que els interessa i, d’aquesta manera,
descobreixin la seva vocació.
És per això, que cada any programem algunes d’aquestes activitats dins el currículum de les matèries, algunes incloses en el cicle CLARET DIVULGA i d’altres repartides al llarg de l’any.

a) Programa Young Business Talent

Young Business Talents és un programa educatiu de simulació empresarial que permet practicar prenent tot
tipus de decisions dins d’una empresa.
A través del simulador l’alumne dirigeix una empresa: analitza, planifica, executa i controla. L’essencial són els
plans que estan formats per un conjunt de decisions. Les decisions són el que s’introdueix en el simulador. El
Young Business Talents et permet emular amb precisió el que ocorre en el món empresarial.

b) Programa Amgen #TransferCiència

Participem en el Programa Amgen #TransferCiència. És una iniciativa que impulsa la Fundació Catalana per
a la Recerca i la Innovació (FCRi) i l’empresa nord-americana Amgen, que és una companyia biofarmacèutica
dedicada al desenvolupament i producció de medicaments biològics.
El programa té per objectiu transferir coneixements de ciències, i en especial, de genètica i biotecnologia, als
alumnes de batxillerat mitjançant investigadors post doc.
L’investigador dur a terme classes magistrals on es fomenta sobretot el debat actiu amb l’alumnat, la discussió, l’intercanvi d’idees i la seva aplicació a la vida quotidiana. També condueix dues sessions experimentals
tipus “hands on” sobre un tema de genètica vinculat amb la biotecnologia.

c) 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 pera
les proves.

d) 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.

e) 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.
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f) Tallers ARGÓ de la UAB

Activitats organitzades pels diferents departaments de la universitat per a fer conèixer les disciplines d’estudi
de manera lúdica (xerrades, taules rodones, jocs, gimcanes...)
L’objectiu dels tallers és apropar els estudiants al món universitari d’una manera amena i atractiva, i ajudar-los
a l’orientació acadèmica.
Els tallers tenen una durada d’un hora i mitja, diferents dies a la setmana, de dilluns a divendres i es distribueixen al llarg de tot el curs.

g) Tallers STEAM UPC

Els centres docents de la UPC organitzen, al llarg del curs, un ampli ventall de tallers gratuïts i pràctics, en
grups reduïts, conduïts per professorat i personal investigador de la UPC.
Alguns exemples són; taller de llançament de coets, pràctiques amb un simulador de vol, experiments low cost
de física a l’atmosfera, taller de robòtica industrial i de mecànica orbital etc.

h) Tallers a La Salle Campus Barcelona

Tallers formatius i experiencials per despertar vocacions que permeten als estudiants descobrir i experimentar
a través d’exercicis pràctics.
Els tallers estan englobats en 5 àrees de coneixement; Arquitectura i Edificació, Business & Management, Art
Digital i Animació, Enginyeria i Informàtica i Enginyeries TIC i Tecnologies

ORIENTEM

Connexió amb el món universitari i professional
CLARET ORIENTA
Durant el mes de febrer oferim espais d’intercanvi amb professionals
de diferents sectors i antics alumnes universitaris.
Fem taules rodones amb universitaris i professionals de diferents sectors. Durant uns dies venen a l’escola antics alumnes universitaris que
ofereixen una visió de la realitat de les seves facultats, també convidem
a pares i mares de l’escola, com a professionals de diferents sectors,
que ofereixen la visió de l’experiència concreta del seu lloc de treball i
itinerari vital, donen consells i resolen els dubtes dels nostres alumnes.
Organitzem una mostra d’universitats, que és un saló de l’ensenyament a petita escala, on les principals universitats catalanes expliquen
la seva oferta formativa.
Durant tot l’any es realitzen visites a universitats, visites a centres de
recerca, visites a empreses de tots els sectors (Seat, Betevé, Roche...)
per apropar l’alumnat a l’entorn laboral.
Aquesta connexió constant augmenta la motivació de l’alumnat i, sobretot, l’ajuda a conèixer a fons el món dels estudis i de les professions.
El procés de descoberta és bàsic per a tots els joves per tal de poder
identificar la pròpia vocació i així fer una bona tria a l’hora de construir
l’itinerari professional i el seu projecte de vida.
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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.
aXerrades sobre hàbits saludables a càrrec del Punt d’Informació Juvenil de Gràcia, 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.
aTaller a càrrec dels Mossos d’Esquadra sobre la pressió de grup, l’empatia, l’autoestima, l’autoprotecció, la comunicació en situacions de risc i conductes de risc de les xarxes socials
aEtc.

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
aComentaris de fragments audiovisuals
aOrganització de la Diada de Sant Jordi
aFestivals escolars: Gincama de Sant Antoni M. Claret, Celebracions d’Advent-Nadal, Celebració de
la Festa de Carnaval, Jornades de portes obertes, Diada de Sant Jordi, Festa Fi de Curs.
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Programa Herois
És un projecte per millorar la convivència i la prevenció de l’assetjament
escolar. Els alumnes de 2n de batxillerat han de convertir-se en els referents o “superherois”, pels alumnes de 2n d’ESO que seran els “herois”,
per aconseguir-ho els alumnes de 2n de batxillerat preparen diferents
“missions” pels alumnes de 2n 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.

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 1r Batx.
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.
aXerrades COMMOURE’S. Xerrada a càrrec d’un membre de l’equip de Migra Studium sobre la realitat de les migracions i el refugi, explicat des de l’experiència a l’entitat.
aEtc.
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TREBALL DE RECERCA (TR)

Amb aquest treball es fomenta la investigació, l’argumentació i l’expressió

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.
Els alumnes de 2n de Batxillerat estan en la darrera etapa del procés. Les fites importants que els hi queden
son les següents:
DATA

TASCA

Dimarts 13 octubre 2021

Lliurament memòria provisional

Dilluns 15 novembre 2021

Lliurament memòria definitiva

Divendres 10 desembre 2021

Presentació TR

XIX Fòrum i Mostra de Treballs de Recerca de Gràcia

Distincions i premis dels Treballs de Recerca

Cada any algun dels nostres alumnes aconsegueix un premi al seu Treball de Recerca.
aEn 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”.
aLa 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”

Curs 2020-21 · 2n Batxillerat \ 28

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.
Durant el mes de novembre 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

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.

APRENENTATGE
DIGITAL

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.
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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.

33 / Col·legi Claret Barcelona

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.
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 (Campus Virtual):
Els vostres fills/filles també rebran totes les informacions per correu i via Telegram.
Accés a Educamos

El Telegram és una aplicació de missatgeria instantània més segura i completa
que WhatsApp ja que permet fer canals de comunicació privats i no és necessari
tindre el número de telèfon per contactar amb algú, el que suposa una avantatge
respecte a la protecció de dades.

Com a solució integrada de comunicació i de col•laboració amb els alumnes, aquest any continuem amb el
Google Workspace, 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 a més, continuarem disposant de l’espai virtual d’emmagatzematge gestionat per Google Workspace,
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.

Reunions amb les famílies
En el cas de que siguin en format telemàtic utilitzarem preferentment el Google Meet o el Zoom.
Si fem servir el Google Meet, ho farem a partir de l’enllaç del Classroom de Tutoria dels vostres fills/es. Per
poder accedir al Classroom de Tutoria, els vostres fills/es us han de facilitar el seu correu electrònic i la seva
contrasenya.
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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:

Linkedin
Col·legi Claret
Barcelona

Twitter
@claretbarcelona

in

Instagram
@claretbcn

Youtube
Claret Barcelona

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 del Google Classroom del vostre fill/a. A l’apartat “Drive
de la classe”, trobareu una carpeta amb les fotografies de l’escola.
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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:
aBeques Batxillerat: Aquestes beques van dirigides als alumnes de Batxillerat i la convocatòria acostuma a sortir a l’estiu i normalment el termini de presentació és fins al 30 de setembre del curs
per al qual es sol•licita.
La presentació de sol•licituds es realitza a través de la web del Departament d’Ensenyament:
Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris. gencat.cat
Cal portar a la secretaria de l’escola el resguard de la sol•licitud i un certificat amb la nota mitjana de
l´últim curs realitzat.
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.
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

Les nostres arrels: any 1871, neix un somni
Unes famílies de la Vila de Gràcia, davant el canvi cultural i tecnològic que estava vivint la societat d’aquell
temps, somnien una escola que transmeti als seus fills cultura i valors dins un clima de responsabilitat i diàleg.
La comunitat claretiana, arrelada al barri, i conscient de la nova realitat, accepta el repte de portar a terme
aquest projecte il•lusionant i innovador.
L’any 1871, tot estava per fer. Només tenien una petita sala i per mobiliari uns taulons: uns feien de taula i uns
altres per seure... Però l’entusiasme i el compromís va fer possible la superació dels reptes i dificultats. Una
empenta que va marcar i definir el tarannà del Col•legi Claret.
Hem teixit una història, tenim un nom.
Hereus com som d’aquell expert teixidor que va ser el jove Anton Claret, també nosaltres, any rere any, hem
anat teixint la peça inconfusible i acolorida de la nostra escola acollidora i propera: no hi falta el punt de color
de tots els qui n’han format part.
Cent cinquanta anys inclouen tot un historial de confiança, de diàleg i de suport de les famílies que han confiat
en la formació que s’oferia als seus fills i filles. I al mateix temps un treball responsable de tot el personal que
ha conformat el col•legi per trobar metodologies adients i acompanyar l’alumnat en la seva evolució intel•lectual i socioafectiva dintre dels diferents contextos i èpoques.
Amb les eines del passat hem de construir el futur
Ara, 150 anys després, en un entorn que encara esdevé molt més canviant que aleshores, comencem aquest
nou curs mirant cap al futur.
El repte, però, és el mateix que aleshores: educar de manera integral el nostre alumnat. Ajudar-los a “obrir els
ulls” i descobrir el món que ens envolta. Un món que cal que cuidem entre tots, amb una consciència global,
amb una sensibilitat ecològica, sense oblidar el respecte, la solidaritat i el compromís envers les persones que
habitem aquest planeta que és la casa de tots.
(...)
Podeu llegir el text complet de presentació en el següent enllaç:
Presentació lema curs 2021-22
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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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