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per enfortir la institució escolar i el lideratge 
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1. LES NOSTRES ARRELS: ANY 1871 

El Col·legi Claret neix al 1871. Les famílies de la Vila de Gràcia, davant del gran 
canvi cultural i tecnològic que estava vivint la societat d’aquell temps, volien 
una escola que transmetés als seus fills coneixements, aprenentatge i valors, 
una educació integral, que els preparés per a viure el nou context cultural 
que s’estava gestant. L’escola va acceptar el repte de portar a terme, amb la 
col·laboració de la comunitat claretiana, aquest projecte il·lusionant en 
diàleg constant amb les famílies i amb el seu entorn.  
 
La confluència d’aquests tres elements (època de canvi, demanda de les 
famílies i compromís dels claretians) va ser la base de la creació d’aquesta 
escola que neix amb una identitat molt definida, i queda reflectida en el 
Caràcter Propi del Centre.  
 
Aquests són els pilars que fonamenten aquesta escola: 
• l’alumnat com a centre de tot el Projecte Educatiu;                           
• el sentit d’arrelament a un lloc i a una cultura per donar una resposta 

compromesa i creativa a la situació cultural i social que es vivia en aquell 
temps i als canvis profunds que ja s’albiraven en aquest país; 

• la confiança i el compromís dels pares i mares amb l’entitat titular per 
portar a terme aquest projecte. 

 
El  Pare Claret, coneixedor d’aquest projecte,  insistia en la necessitat de 
treballar en equip per cercar respostes al que és més urgent, oportú i eficaç 
en el món que vivim. Hereus d’aquesta història i amarats d’aquest tarannà, 
nosaltres avui recordem el passat, assumim el present i volem fer possible el 
futur. 
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2. EL CARÀCTER PROPI 

L’Ideari o Caràcter Propi del Col·legi Claret1, aprovat per l’Entitat Titular dels 
Claretians de Catalunya l’any 1987, garanteix l’escola com a lloc d’educació i 
dóna una vertebració a tot el Projecte iniciat l’any 1871. Especifica quina és 
la identitat de l’escola claretiana com a institució educativa, el tipus 
d’educació que ofereix i com s’organitza per prestar aquest servei a la 
societat. En síntesi vol donar resposta al que som, manifestar què oferim i 
especificar com ho fem. 

3. L’ESCOLA, LLOC D’EDUCACIÓ 

La Constitució i les lleis del nostre país reconeixen el dret de tothom a 
l'educació i la llibertat d'ensenyament. És a dir, en la nostra societat 
democràtica i pluralista, s'ha de garantir l'exercici dels següents drets i 
llibertats: 
 
• el dret dels infants, adolescents i joves a una escola que promogui el 

ple desenvolupament de la persona i l’assoliment de les competències 
bàsiques per a viure amb els altres i amb el món; 

• el dret dels pares i de les mares a decidir sobre el tipus d'educació que 
han de rebre els seus fills, a elegir l'escola que prefereixen, i a ser 
respectats en llurs conviccions; 

• el dret de les persones i grups socials a crear i dirigir escoles, a impartir-
hi un determinat tipus d'educació i a expressar i garantir el seu Caràcter 
Propi; 

• el dret dels docents a realitzar la seva acció educativa amb llibertat, 
d'acord amb les característiques pròpies del centre i el nivell educatiu 
que els correspon. Aquesta tasca afavoreix l’assoliment de 
coneixements, destreses i valors. 

                                                            
1 Caràcter propi dels Col·legis claretians de Catalunya. 1987 
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Els poders públics, com a responsables del bé comú i garants dels drets i 
llibertats dels ciutadans, han de fer possible l'exercici pràctic del dret de 
tothom a l'educació bo i assegurant la gratuïtat de les escoles i la llibertat 
d'ensenyament. 

4. LA IDENTITAT DE LA NOSTRA ESCOLA (LEC2 2009) 

La nostra escola promou la formació integral de l’alumnat d’acord amb una 
concreció cristiana de la persona, de la vida i del món, i els prepara a 
participar activament en la transformació i la millora de la societat. És una 
escola al servei del poble, inserida en la nostra cultura, i que dóna resposta 
als reptes i a les demandes educatives del nostre temps i del nostre país. 
 
El nostre Projecte Educatiu vol ser un instrument viu que ens ha d’ajudar a 
reflexionar i a “fer” escola, en l’ara i l’aquí, arrelats en el nostre món i oberts 
a totes les cultures; una escola viva i activa que va més enllà d’unes parets, 
uns horaris i uns currículums acadèmics. 
 
Tot infant ha de gaudir d’un aprenentatge rellevant i amb sentit, que li 
permeti desenvolupar capacitats. Per aquesta raó, volem que les 
competències siguin els continguts d’aprenentatge.  Fem nostre l’informe 
Délors3 que afirmava que les competències han d’incloure, amb el mateix 
pes, quatre pilars: aprendre a conèixer, aprendre a ser, aprendre a fer, 
aprendre a viure junts, i transversalment, la capacitat d’esdevenir aprenents 
autònoms, l’aprendre a aprendre.  
 
En aquesta societat multicultural i de ràpids canvis socials i tecnològics, en la 
que tots els nens i nenes estan escolaritzats, l’escola està prenent una 

                                                            
2 Llei 12/2009, del 10 de juliol d’educació. 
3 Learning: The Treasure Within. Report to UNESCO of the International Commission 
on Education for the Twenty-first Century, UNESCO, 1996. 
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dimensió nova i oberta: acompanyar les persones en la seva formació 
integral dins d’una escola inclusiva. Tenim al nostre davant un repte 
apassionant, ajudar els alumnes a créixer en tots els aspectes de la seva 
personalitat, a estimar, a viure comunitàriament i a construir un món més 
humà. Aquesta és la nostra raó de ser com a comunitat educativa.  

5. UNA PROPOSTA D’EDUCACIÓ INTEGRAL (LEC i OCDE4) 

Els objectius prioritaris del sistema educatiu català són l’èxit escolar i 
l’excel·lència educativa, mitjançant el desenvolupament màxim de les 
capacitats de tots i cadascun dels alumnes com a principi fonamentador de 
l’equitat i garantia, i, alhora, de la cohesió social. 
 
Com a resposta a aquests objectius volem emmarcar les pràctiques 
d’aprenentatge que la OCDE al 2010 va sintetitzar i resumir en els set 
principis de l’aprenentatge que han de fonamentar tota acció educativa, de 
l’escola bressol a la universitat:  
 

1. L’alumne és el centre de l’aprenentatge, 
2. L’aprenentatge és de naturalesa social, 
3. Les emocions i l’interès són part integral de l’aprenentatge, 
4. L’aprenentatge ha de tenir en compte les diferències individuals, 
5. L’esforç de tot l’alumnat és clau per a l’aprenentatge,  
6. L’avaluació continuada afavoreix l’aprenentatge, 
7. L’aprenentatge és construir connexions horitzontals i 

globalitzadores. 
 
Com a escola, apliquem aquests principis en cada una de les activitats que 
fem, tal com ho explicitem al llarg del Projecte Educatiu.  

                                                            
4   The Nature of Learning: Using Research to Inspire Practice. OECD, 2010. 
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6. CAP A UNA EDUCACIÓ GLOBAL 

6.1 L’alumnat, el centre de l’aprenentatge 

El model d'educació que oferim a les famílies i als seus fills i filles requereix 
una acció coordinada per part de tots. Assolirem els nostres objectius, 
• Fent confiança a l’alumnat ja que és el protagonista dels seus 

aprenentatges, partint dels seus propis coneixements. 
• Atenent la diversitat perquè tot l’alumnat, seguint el propi ritme, pugui 

assimilar les competències. 
• Orientant  l’alumnat en el seu treball formatiu per tal que descobreixi 

llurs aptituds i aprengui a autogovernar-se i a desenvolupar totes les 
seves capacitats. 

• Adoptant unes pràctiques educatives obertes i flexibles que potenciïn 
la interdisciplinarietat, el treball per competències i la inclusió, 
conseqüents amb els objectius educatius que l'escola proposa. 

• Donant importància a la neurociència, a l’educació emocional, al 
desenvolupament de la interioritat i espiritualitat i al treball 
intel·lectual de l’alumnat per tal que creixi i es desenvolupi 
harmònicament. 

• Afavorint l'educació a través de l’acció, promovent l'adquisició de 
destreses i habilitats i potenciant les relacions de cooperació amb els 
companys. 

• Posant els avenços tecnològics al servei de l'educació, i preparant  
l’alumnat per a la vida ensenyant-lo a llegir, comprendre i a ser crític 
davant els mitjans de comunicació i d’expressió. 

• Projectant l'educació més enllà de l'aula i de l'horari lectiu, a través de 
múltiples activitats formatives que ajuden l’alumnat a obrir-se a un món 
de dimensions cada dia més àmplies i a prendre part en iniciatives 
socials i pastorals. 
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• Potenciant la innovació i l’emprenedoria en totes les etapes educatives 
com a eina per a l’autoconeixement de l’alumnat i per afavorir-ne la 
creativitat. 

 
A través de l'autoavaluació contínua verifiquem el nivell de qualitat de l'acció 
educativa de l'escola, l’assoliment dels objectius i l’adequació als interessos 
i necessitats de famílies i alumnat.  

6.2  Un equip de docents professionals competents i compromesos 

Formem un equip dinàmic on compartim l’emprenedoria, la creativitat, la 
innovació i el treball col·laboratiu per elaborar les programacions i portar a 
terme la tasca pedagògica.  
 
Treballem compartint les aportacions de la psicopedagogia i assumint les 
pautes de la neurociència en la nostra acció educativa, per realitzar els 
projectes, desenvolupar les competències de l’alumnat i l’acompanyament 
en el seu creixement personal i d’aprenentatge; 
 
• Potenciant el treball per projectes perquè fomenta l’aprenentatge 

significatiu, la vivència i el diàleg;  
• Creant  racons i ambients per ampliar els coneixements, emfatitzar la 

manipulació, l’experimentació i el treball cooperatiu; 
• Promovent l’aprenentatge d’idiomes ja que afavoreixen la 

comunicació amb l’entorn que vivim. 
• Situant l'alumnat al centre de totes les nostres accions, pedagògiques 

i organitzatives, tenint present l’evolució de la seva persona i el 
desenvolupament de les seves competències. Volem que I’escola 
esdevingui una experiència d’èxit per a tots els alumnes. 

• Ajudant-lo a créixer i exigint-lo d'acord amb les seves possibilitats. 
• Valorant els seus èxits, potenciant la seva autoestima, entenent el dret 

a equivocar-se com a mitjà per millorar. 
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• Ensenyant a treballar en equip, tot emprenent accions cooperatives i 
d'ajuda mútua entre el mateix alumnat. 

• No essent uns mers transmissors de coneixements, sinó treballant a 
partir de la realitat i de la recerca, ajudant-lo a pensar mitjançant el 
diàleg i l'experiència, permetent que esdevinguin veritables actors del 
seu propi saber. 

• Procurant un ambient de treball personal i col·lectiu, on càpiguen 
moments de diàleg, de poder parlar amb eIs docents, de resoldre 
dubtes, d’expressar neguits i de moments de silenci i de reflexió. 

6.3 Oberts a diferents projectes específics 

Amb aquest afany d’innovació, el nostre Projecte Educatiu s’està ajudant, 
els darrers anys, de diversos projectes específics, oberts, sempre, a una 
millora: 
 Escola sostenible: es fan diferents activitats que promouen la 

sensibilitat i el compromís per l’entorn mediambiental. 
 Escola amb Cor: col·laboració amb Càritas a les campanyes solidàries 

per viure en fraternitat i justícia social, juntament amb l’AMPA. 
 UBinding©: projecte que millora l’aprenentatge de la lectura. 
 AMCO©: l’objectiu del qual és l’aprenentatge de l’anglès des del seu 

ús quotidià, com si fos la llegua materna. 
 JUMP Math©: programa d’aprenentatge de matemàtiques, que 

promou la comprensió i la relació entre els conceptes matemàtics, 
fomentant l’entusiasme i la confiança dels alumnes. 

 Dual Diploma: els nostres alumnes adherits podran obtenir la Doble 
titulació de Batxillerat espanyol i nord-americà. 

6.4 Uns equipaments i serveis al dia 

• Tenint uns equipaments ben adaptats a l’aprenentatge de l’alumnat 
que promouen un ensenyament més actiu que afavoreixi el treball en 
equip, la responsabilitat i la creativitat.  

https://www.claretbarcelona.cat/ca/dia-a-dia/escola-amb-cor/220
https://www.claretbarcelona.cat/ca/etapa-tres-set/documents-de-letapa/152
https://www.claretbarcelona.cat/ca/escola/amco/227
https://www.claretbarcelona.cat/ca/escola/jump-math/228
https://www.claretbarcelona.cat/ca/escola/batxillerat-dual-high-school-diploma/232
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• Connectant les aules a la societat del coneixement on les TAC 
esdevenen una oportunitat de comunicació i aprenentatge. 

• Potenciant el treball en els tallers i laboratoris de tecnologia, biologia, 
química i en l’aula polivalent per facilitar la pràctica del mètode 
científic, el procés tecnològic i l’aprenentatge. 

• Fomentant la natació a l’escola com un mitjà per al desenvolupament 
físic i personal de l’alumnat on es treballen els hàbits i l’autonomia.  

6.5  Unes activitats extraescolars engrescadores 

Conscients de la importància que tenen les activitats extraescolars en la 
formació integral de l’alumnat, l’escola ofereix les següents activitats:  
• Esportives: bàsquet, handbol, hoquei patins i patinatge. Un ampli 

ventall d’activitats esportives fora de l’horari lectiu amb entrenadors i 
educadors per a l’alumnat des de P3, totes elles dins les instal·lacions 
del col·legi. Així mateix, l’Esportiu Claret ofereix altres activitats 
esportives i els casals d’Estiu, Nadal i Setmana Santa. 

• Culturals: música, teatre, tecnologia, robòtica, reforç i anglès. Són 
activitats complementàries extraescolars per reforçar i ampliar els 
continguts curriculars, satisfer inquietuds i desenvolupar habilitats i 
capacitats dels alumnes. 

• Grup d’esplai, educació en el lleure. És una de les activitats que ofereix 
la Parròquia per ajudar al desenvolupament integral dels nens i nenes, 
adolescents i joves. 

7. TRETS PRINCIPALS DE LA NOSTRA ACCIÓ EDUCATIVA 

7.1  En les relacions  

• Afavorint el diàleg entre tota la comunitat educativa i la seva 
participació en el funcionament i millora de l’escola. 
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• Treballant en equip, respectant la diferència i el compromís d’escoltar 
i considerar les opinions dels altres. 

• Donant suport i valorant la feina de tots els qui participem en la tasca 
escolar, i cercant solucions per superar els conflictes que puguin sorgir 
en la convivència de la comunitat educativa. 

• Afavorint el creixement professional de tots els qui treballem en el 
centre, tot facilitant la formació i el treball en equip, a partir de la 
diagnosi de les necessitats i de les diferents avaluacions que es fan, per 
tal d’aconseguir una millora constant.  

• Essent conscients que generem models que es transmeten a l'alumnat 
i que, per tant, eduquen. Tenint cura de l'ambient de treball, 
participant i aportant idees per tal d’afavorir una relació i coordinació 
fluida entre tots eIs que treballem a I’escola. 

• Aconseguint un ambient escolar on totes les persones se sentin 
valorades i es pugui gaudir del sentit de l'alegria, de la festa, de la 
serenitat i de la feina ben feta. 

7.2 En l'acció tutorial  

• Sabent que els pares i mares són els responsables últims de l’educació 
dels seus fills i filles, nosaltres acompanyem aquesta tasca educativa 
amb un diàleg fluït i sincer, especialment en tot el que es refereix a 
l’alumne, cercant sempre el seu bé. 

• Assegurant espais i moments de tutoria grupal i individual, en què els 
tutors puguin parlar amb els alumnes i eIs alumnes amb els tutors; 
espais de trobada i de coneixement mutu, en què eIs alumnes puguin 
sentir-se acompanyats i, alhora, orientats en el seu creixement tant 
personal com acadèmic. 

• Programant l'acció tutorial de manera col⋅lectiva, a fi que les tutories 
esdevinguin espais de diàleg i de creixement del grup; parlant de temes 
que, d'acord amb cada edat i etapa, esdevenen importants: 
 educació per al respecte i la solidaritat; 
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 educació emocional; 
 educació per a l'afectivitat: amistat, parella, família; 
 educació per a la salut i prevenció de les drogodependències; 
 educació per un consum responsable: aprendre a ser més que no 

pas a tenir;  
 aprendre a ser competent més que no pas competitiu; 
 respecte a la natura, de manera creativa i compromesa; 
 posició davant del sentit de la vida, de la professió, del treball; 
 compromís en temes d'actualitat, de crítica a les estructures socials 

injustes,... 
• Vetllant per la formació dels equips de tutors, coordinats amb l’equip 

directiu i assessorats per l'equip d’orientació psicopedagògica.  

7.3 En la participació de l'alumnat  

• Intentant que tot l’alumnat se senti acollit, respectat i estimat per tota 
la comunitat educativa, sentint-se lliure en tot moment per participar i 
col·laborar en les diferents activitats que es programen. 

• Promovent la coneixença, la col·laboració i la relació de l’alumnat de 
diferents cursos i edats a través d’activitats conjuntes especificades en 
el Pla Anual com són els padrins de lectura, Nadal, carnestoltes, ...  

• Procurant que l’alumnat participi en el Consell Escolar, en les 
comissions de treball i en la preparació d'activitats que es programen al 
llarg del curs. 

• Escoltant i donant resposta a les opinions de l’alumnat a partir de les 
avaluacions que es fan sobre el funcionament de l’escola, de les classes, 
de l’acció tutorial, i de la pràctica pedagògica. 

• Valorant la funció dels delegats de classe que representen als seus 
companys i també les iniciatives que poden presentar, motivant-los 
perquè puguin organitzar activitats amb el suport i l'ajuda dels docents. 
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• Escoltant les propostes i les opinions de l'alumnat per a afavorir la 
relació entre tots i posant a la pràctica, en la mida del possible, les 
propostes presentades.  

7.4 En la relació amb les famílies  

• Transmetent que el més important de l'escola és ajudar al creixement 
dels seus fills i filles i dedicant els esforços i temps per aconseguir-ho. 

• Animant a les famílies a participar de forma corresponsable en la gestió 
global del centre i a implicar-se en el projecte educatiu, signant la carta 
de Compromís Educatiu, ja que elles són un eix fonamental en la vida 
de l’escola.  

• Potenciant les trobades amb eIs pares i mares en la presentació del 
curs, en les avaluacions del grup classe amb el tutor o tutora, en les 
xerrades, en els dies de portes obertes; demanant la seva col·laboració 
i la seva participació en la vida de l’escola. 

• Parlant amb eIs tutors, bé a petició d'uns o altres, més enllà que 
l’alumne tingui un bon ritme d'aprenentatge. Oferint-los 
acompanyament en aquestes etapes de creixement. I per suposat, 
estant al seu costat en eIs moments difícils que puguin esdevenir. 

• Fomentant el compromís per la feina ben feta i la solidaritat compartida 
en diferents moments del curs: el Gran Recapte, la Marató, Sant Jordi 
solidari, col·laboració social amb Càritas, ... 

• Col·laborant al llarg del curs en activitats a l’aula i a la biblioteca com el 
contacontes. Promovent també l’arrelament al barri participant en les 
diverses activitats que es programen.  

• Oferint accions formatives estables per als pares i mares que hi estiguin 
interessats. 

• Procurant que tots els pares i mares siguin coneixedors de les funcions 
i activitats de l’AMPA, ja que és el canal de participació en la nostra 
escola. 
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• Mantenint una comunicació oberta i periòdica entre l’entitat titular i 
l’equip de direcció amb l’AMPA per tal de facilitar una millor entesa i 
col·laboració entre tots. 

• Oferint un servei de permanència al matí i a la tarda per tal d’afavorir la 
logística i la conciliació familiar i laboral de la família. 

7.5 En les accions de solidaritat  

• Valorant tot el que tenim (un sostre, una escola, menjar, ...) i fent un ús 
responsable de les instal·lacions de l’escola i de la ciutat. 

• Organitzant accions de solidaritat a I'escola per als més desfavorits del 
tercer i quart món: 
 Campanyes de recollida d'aliments, joguines, roba, ... 
 Activitats solidàries: apadrinaments, coca solidària, tómboles, fires, 

...  
 Jornades de reflexió: campanyes d'Intermón, Càritas, Mans Unides, 

Educació Solidària. 
• Associant-se a les reflexions i accions dirigides a favor de la justícia i la 

pau: Justícia i Pau, Amnistia Internacional, SOS racisme, Enllaç Solidari, 
...  

• Valorant la generositat, la senzillesa i la gratuïtat com a estil de vida, 
potenciant tot allò que impliqui dedicar-se als altres, des de diferents 
formes de compromís: grups de voluntariat, moviments, grups de joves, 
... 

• Tenint cura del medi ambient vetllant per la sostenibilitat del planeta. 

7.6 En la celebració humana i cristiana  

• Celebrant a I'escola eIs esdeveniments importants, tant personals com 
col⋅lectius: aniversaris, sants, naixement d'un germà o un fill, noces, ...  

• Compartint eIs moments de goig, amb el grup classe i/o amb la 
comunitat educativa i, també, eIs moments de tristesa, els moments 
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difícils. L'escola s'ofereix per ajudar a tots els integrants de la comunitat 
educativa en tots aquests moments. 

• Participant lliurament, com a comunitat educativa, en eIs moments 
forts dels temps litúrgics, i en les celebracions i espais de reflexió al llarg 
del curs.  

7.7 En altres institucions claretianes a Gràcia  

• Reforçant els vincles de relació, de comunicació i de treball en equip 
amb les diferents entitats claretianes que comparteixen la tasca 
comuna al barri de Gràcia. 

• Potenciant activitats de trobada i amistat com ara grups d'esplai, grups 
de joves, ... 

• Creant moments i espais de jornades i activitats esportives que 
afavoreixin la relació i bona convivència entre nens, joves i grans. 

• Organitzant grups de voluntariat, animant i donant a conèixer, als 
alumnes i antics alumnes, accions de compromís i servei envers els 
altres. 

• Potenciant moments de vivència de la interioritat, i facilitant espais de 
pregària i reflexió. 

7.8 El nostre model de gestió  

Famílies, docents, titular i personal d'administració i serveis realitzem 
conjuntament una tasca que ens aglutina i dóna sentit als nostres esforços i 
il·lusions: la formació integral de l’alumnat. Amb aquesta intenció, 
• procurem que la participació de tots en la vida de l'escola ens ajudi a 

construir la Comunitat Educativa i a realitzar el Projecte Educatiu; 
• apliquem les Normes d’Organització i Funcionament que regulen el dia 

a dia de l'escola i garanteixen l'adequada coordinació de tots els 
estaments i persones que intervenim en l'acció educativa; 
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El nostre Consell Escolar promou l'actualització del Projecte Educatiu, 
afavoreix la inserció en  l'entorn social, i fomenta la corresponsabilitat. 
 
El coneixement i l'acceptació d'aquests principis i criteris d'actuació faran 
convergir les il·lusions pedagògiques i l'acció formadora de totes i tots els 
qui constituïm la Comunitat Educativa. 

8. PERFIL COMPETENCIAL DE L’ALUMNAT5  

El Perfil presenta un ideal d’alumne, un estil educatiu, un estímul i un 
compromís per a tots els membres de la comunitat educativa perquè 
l’alumnat faci i creï el seu perfil personal, únic i intransferible.  
 
Aquest perfil, que és competencial, és un projecte de llarga durada i la seva 
realització demanarà acompanyament, convivència, avaluació, sabent que 
va més enllà de l’escola perquè supera els nostres paràmetres i és el somni 
d’una nova societat possible. 
 
Els àmbits i objectius del Perfil Competencial de l’Alumne són: 
 
8.1 Llegeixo, comprenc, argumento, i comunico idees i sentiments, amb 
actitud d’escolta i diàleg, mitjançant el domini de tres llengües  (català, 
castellà i anglès). 
Els objectius prioritaris del sistema educatiu català són l'èxit escolar i 
l'excel·lència educativa. Un dels mitjans principals és el domini de les llengües 
per a comprendre i comunicar-se i per a valorar la riquesa cultural i identitària 
dels diferents països i cultures. 

                                                            
5 Perfil competencial de l’alumne del Col·legi Claret. Elaborat per l’equip docent del 
Col·legi el curs 2014-15 
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L’obertura als pobles d’Europa i a altes continents, la creació de lligams de 
mutu enriquiment i la nova consciència de ciutadania responsable i solidària 
afavoreixen la pràctica dels idiomes. 
 
Objectius: 
1. Garantir la competència lingüística de tot l’alumnat en llengua catalana, 

llengua castellana i llengua anglesa. 
2. Valorar la lectura com a eix vertebrador dels aprenentatges en totes les 

àrees i matèries curriculars per tal d’accedir al contingut de qualsevol 
text. 

3. Potenciar des de l’inici de l’etapa infantil  l’aprenentatge de  l’anglès, i 
l’oferta del francès en les etapes d’ESO i Batxillerat per afavorir el 
plurilingüisme efectiu dels alumnes i incrementar el domini de les 
llengües i l’estimació per totes les cultures. 

 
El domini de  diferents idiomes en aquesta cultura global és un dels requisits 
bàsics de la nostra educació. 
 
8.2  Interpreto i resolc situacions amb les que em trobo i estan al meu abast, 
essent autònom, lliure i amb criteri per prendre decisions. 
Sempre a la vida hi ha moments d’opcions personals, que cadascú ha 
d’assumir, i no sempre és fàcil donada la pluralitat d’impactes, d’idees, 
d’opinions i de valors. 
 
Objectius: 
4. Adquirir les competències bàsiques que les administracions educatives 

determinen en el currículum, pel que fa als objectius, als continguts i als 
criteris d’avaluació de cada àrea i matèria, com una base que faciliti el 
ser més autònom i estar més preparat per a prendre decisions. 

5. Afavorir la continuïtat formativa i l’autonomia en l’aprenentatge per 
treballar la interrelació de les diferents competències bàsiques com són 



 Col·legi Claret Barcelona / 19  
 

l’àmbit lingüístic, matemàtic, científico-tecnològic, social, artístic, 
d’educació física, de la cultura i dels valors, i també de  l‘àmbit digital. 

6. Fomentar en l’alumnat el reconeixement del valor de la cultura i del 
saber; la responsabilitat de créixer i formar-se en tots els àmbits a través 
de l’adquisició de tècniques, hàbits de treball i costums saludables, amb 
un acompanyament de reflexió perquè vagi assumint criteris per 
prendre decisions. 

 
La proposta d’uns criteris valoratius, el raonament de motivacions en l’actuar 
de les persones, l’ús d’un recte esperit crític davant fets i situacions, són 
alguns dels mitjans que han d’acompanyar sempre el procés educatiu. 
 
8.3 Treballo en equip i gestiono conflictes i situacions mitjançant les 
habilitats socials per contribuir al bé de la comunitat. 
L’escola treballa tots aquests camps que afavoreixen i consoliden el diàleg, la 
cooperació i la pau entre les persones. 
 
Objectius: 
7. Fomentar el treball en equip com una riquesa per aconseguir els 

objectius comuns i complementaris i per afavorir la convivència i la 
creativitat. 

8. Desenvolupar les habilitats socials que faciliten l’acollida i la comprensió 
dels altres i la superació dels conflictes que es poden generar. 

9. Acceptar la diversitat tot respectant les persones per sobre de tota 
ideologia, treballant per la pau, la no-violència i el compromís social com 
actituds personals. 

 
Aquesta actitud de diàleg, de treball i de cooperació ha d’ésser un signe 
visible de la nostra escola.  
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8.4 Aplico el mètode científic per interpretar i treure conclusions partint del 
coneixement de les diferents disciplines de forma autònoma i creativa 
mitjançant la curiositat, la motivació, l’experimentació, l’esforç i 
l’emprenedoria.  
El coneixement dels diferents mètodes per aplicar a les disciplines ajuda a fer 
una reflexió coherent tot respectant l’autonomia de les ciències. 
 
Objectius: 
10. Desvetllar la curiositat i la motivació de l’alumnat, des de l’etapa infantil, 

en tots els coneixements que s’imparteixen, ajudant-los a fer-se 
preguntes, a observar, a formular hipòtesis, a experimentar i a conèixer 
les diferents teories. 

11. Afavorir el treball per projectes, ja des de l’etapa Infantil. L’aplicació 
d’aquesta metodologia implica el treball des de diferents àrees i el 
treball en equip. 

12. Fomentar la innovació, l’emprenedoria i el procés tecnològic en totes les 
etapes educatives com a eina que afavoreix la creativitat i la innovació i 
la resolució de situacions. 

13. Potenciar l’adquisició de mètodes d’estudi, de tècniques de treball i de 
coneixements científics, tècnics i humanístics. 

14. Valorar la realització d’experiències d’innovació pedagògica en connexió 
amb altres escoles i entitats. 

 
Cal ensenyar a l’alumnat que hi ha diferents mètodes per aproximar-se a la 
realitat i no reduir la ciència a cientisme. 
 
8.5 Gestiono i faig ús de les competències digitals amb responsabilitat per 
aprendre, conèixer i relacionar els diferents àmbits del món.  
Som a l’època digital i cal entendre el seu alfabet, el seu ús i les possibilitats 
d’aprenentatge i de comunicació que ens ofereix. 
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Objectius: 
15. Garantir la competència digital de tot l’alumnat. 
16. Fomentar l’ús ètic de les eines i xarxes digitals. 
17. Capacitar l’alumnat per a la comprensió i l’ús de les noves formes de 

comunicació. 
18. Incorporar els nous avenços tecnològics en l’acció docent com a servei a 

l’ensenyament individualitzat i com ajuda de la creativitat i de la 
investigació educativa. 

19. Fomentar l’ús de les competències digitals com a canals d’expressió, i 
potenciar la relació i l’intercanvi d’experiències amb altres escoles. 

 
Preparem l’alumnat per a la vida ensenyant-los a llegir i comprendre les 
noves formes d’expressió que van essent habituals en la nostra societat, i a 
fer ús de la tecnologia que caracteritza els nous mitjans de comunicació, com 
un recurs més al servei de la promoció personal i de la construcció de la 
societat. Incorporem els nous mitjans per tal de fer possible  l’aprenentatge i 
l’ús de la tecnologia més adequada per a l’educació.  
 
8.6 Conec i valoro críticament diferents processos i manifestacions culturals 
i artístiques amb una actitud creativa i sensible.  
La cultura, l’art, la música, les expressions artístiques... són un llenguatge que 
ens comuniquen vivències personals i socials, identitats ... aportacions que 
apropen i dignifiquen les relacions humanes. 
 
Objectius: 
20. Desvetllar l’interès per les manifestacions culturals i artístiques. 
21. Fomentar la sensibilitat i la creativitat artístiques. 
22. Promoure un esperit de valoració critica davant les diferents 

manifestacions culturals i artístiques. 
23. Participar de les manifestacions culturals de l’entorn i integrar-les en les 

pràctiques educatives per desvetllar i potenciar les inquietuds de 
l’alumnat. 
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L’interès per la cultura i la valoració per les expressions artístiques ocupen un 
lloc decisiu en l’acció educativa global. L’escola resta oberta a les 
manifestacions culturals de l’entorn i educa, sobretot, a través de la 
transmissió, adquisició i assimilació crítica de la cultura.  
 
8.7 Exerceixo una vida física i mental saludable mitjançant bons hàbits 
d’higiene personal i de descans, i una alimentació equilibrada.  
Hi ha molts factors que intervenen en la salut de les persones i cal ser 
conscients de la interrelació de tos ells perquè afecten al benestar personal, 
a l’aprenentatge i a la relació amb els altres. 
 
Objectius: 
24. Promoure uns hàbits d’higiene, de descans, d’alimentació i d’activitat 

física saludables. 
25. Comprendre que la dimensió bio-psicològica suposa una interacció 

harmònica d’un conjunt de funcions i capacitats que depenen les unes 
de les altres, les físico-motores, les psicomotores, les intel·lectuals i les 
afectives. 

26. Afavorir la pràctica d'activitats esportives que ajudin els participants a 
assimilar els valors de grup com són la solidaritat, el sentit d'equip, la 
confiança, el compromís, i a exercitar l'aprenentatge físic que requereix 
cada esport. 

 
L’educació d’aquesta dimensió bio-psicològica de la persona ens fa constatar 
que l’afectivitat i la intel·ligència estan íntimament vinculades a la vivència 
corporal i motora, que inclou uns bons hàbits d’higiene personal i de descans, 
d’alimentació equilibrada i la pràctica d’activitats físiques. Que el conreu de 
totes aquestes facultats dóna a l’alumne confiança en si mateix i l’ajuda en 
la maduració de la seva personalitat. 
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8.8 Responsablement reutilitzo, reciclo i consumeixo essent conscient de la 
realitat que m’envolta mitjançant una actitud de respecte i de compromís.  
La responsabilitat en el consum s’emmarca en l’educació per a la justícia, la 
solidaritat i la sostenibilitat, com una exigència de la dignitat i de la igualtat 
entre els humans. Cal prendre consciència del sentit social dels bens i de la 
responsabilitat de compartir amb els que tenen menys o no tenen res. 
L’escola en el seu Ideari fa una opció a favor de la justícia i la solidaritat com 
opció pels pobres, marginats i exclosos. 
 
Objectius: 
27. Educar en el consum responsable, i promovent hàbits de reutilització i 

reciclatge. 
28. Provocar una reflexió crítica sobre les realitats que afecten als recursos 

del planeta Terra, i un compromís solidari i ecològic. 
29. Desvetllar la sensibilitat del compartir amb els altres les iniciatives i els 

projectes que repercuteixen en bé de la comunitat, començant per 
l’entorn immediat. 

 
El compromís per la justícia i la solidaritat ens ha de portar a obrir camins de 
fraternitat que uneixin a tots els habitants de la Terra. 
 
8.9 M’implico en la millora del món essent sensible, respectuós i 
compromès i actuant en l’entorn més proper. 
L’escola té una importància rellevant per a la iniciació en la vida social, i 
l’alumnat ha de trobar l’ajuda necessària per poder créixer en aquest 
dimensió, i per assolir els valors d’igualtat, de justícia, de llibertat i de pau. 
 
Objectius: 
30. Fomentar una visió solidària del món per fer front a les injustícies i a les 

desigualtats socials, generant també la cultura de la cooperació. 
31. Treballar pel reconeixement de la igualtat entre homes i dones per 

construir un món més digne i just. 
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32. Afavorir les activitats  d’acció i de compromís amb els desfavorits. 
33. Col·laborar activament en el necessari canvi social per aconseguir una 

més justa distribució del béns en el món, superar l’actual marginació de 
pobles i grups socials, i treballar pel respecte i la promoció del drets 
fonamentals de la persona. 

 
D’aquesta manera tots progressem en la sociabilitat i compartim el 
compromís de l’escola en la construcció i millora del món. 
 
8.10 Desenvolupo la dimensió ètica i transcendent per mitjà del 
coneixement del fet religiós, la cultura religiosa i la religió catòlica. 
El Col·legi Claret assumeix la dimensió ètica i transcendent de les persones 
com una dimensió eminentment humana i, per tant, com un aspecte que cal 
tenir en consideració en promoure el creixement integral de l’alumnat.  
 
Objectius: 
34. Promoure la llibertat i l’autonomia com a condicions inherents a tota 

persona que, des de la recerca de la veritat, formen la consciència ètica 
i moral. 

35. Col·laborar perquè l’alumnat pugui discernir, a partir d’una reflexió 
crítica,  els diferents models de vida que li presenta la societat, ja que 
és el mitjà més eficaç per desemmascarar els processos 
d’adoctrinament i de fonamentalismes. 

36. Conèixer el fet religiós, la cultura religiosa i el projecte de l’Evangeli com 
un element essencial de la formació humana. 

37. Presentar la vida i obra del Pare Claret com a referent de coherència amb 
els valors evangèlics.  

 
Volem cooperar a trobar respostes a les principals qüestions ètico-religioses 
de la nostra època a través del coneixement, la reflexió, la vivència i el 
compromís personal i comunitari. 
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8.11 Dedico temps a la interiorització per desenvolupar la meva dimensió 
espiritual que inclou els valors, les actituds i la recerca del sentit de la vida. 
Vivim un període de mutació històrica. Els elements importants d’aquesta 
mutació són la globalització, la mobilitat massiva de la població, la diversitat 
cultural i religiosa, el fenomen de la immigració, el canvi tecnològic, ... Davant 
d’aquesta pluralitat d’impactes, l’escola té cura de l’Educació en la 
Interioritat que inclou la integració emocional i corporal i l’obertura a la 
transcendència. 
 
Objectius: 
38. Fomentar l’amor i el respecte per la vida; la cura d’un mateix, dels altres 

i de tota la Creació. 
39. Ajudar l’alumnat a valorar les pròpies creences i actituds, i acompanyar-

lo en la seva recerca del  sentit de la vida. 
40. Afavorir el desenvolupament i la dimensió espiritual de la persona a 

través de la reflexió, de la meditació, de l’admiració de la bellesa en les 
seves diverses manifestacions,  i en la vivència de l’agraïment i en el 
compromís de la solidaritat. 

 
L’escola fa una opció per acompanyar l’alumnat en la recerca de la 
interioritat i de la transcendència a través de les diferents àmbits 
d’aprenentatge, sempre oberts als altres i al món. 
 
8.12 Conec els meus punts forts i els meus punts febles, identifico, reconec 
i gestiono les meves emocions i aptituds, i confio en mi mateix i en els 
altres. 
Un punt bàsic perquè l’alumnat pugui construir i gestionar aquests valors és 
que se senti acceptat, estimat i valorat personalment amb tot el que implica 
la seva individualitat; que se senti acollit pels companys i docents, i que trobi 
l’estabilitat emocional i acompanyament en l’entorn que l’envolta. 
 
 



26 / Projecte Educatiu de Centre (PEC) 
 

Objectius: 
41. Fomentar en l’alumnat l’autoconeixement, l’autoavaluació i el sentit 

crític respecte a la seva persona, a les seves idees i als seus actes, 
remarcant sempre la confiança en ells mateixos i en les seves aptituds. 

42. Potenciar l’autoestima i l’equilibri emocional de l’alumnat, facilitant 
mitjans per identificar les emocions, expressar-les i regular-les 
correctament, canalitzant adequadament les seves emocions tòxiques, 
per exemple, l’enveja, la culpa, la por, la impotència, ... 

43. Ajudar a conviure amb els altres, afavorint el diàleg, la comunicació i la 
relació interpersonal.  

Des de l’etapa infantil potenciem el coneixement d’un mateix per afavorir 
l’autoestima, l’adquisició d’habilitats socials i el respecte per totes les altres 
persones.  
 
8.13 Sóc dialogant, m’adapto responsablement a diferents situacions, 
aprenc dels errors i rectifico actituds mitjançant l’autoestima, la fortalesa, 
la il·lusió i l’alegria. 
La nostra proposta educativa inclou una referència explícita a uns valors, que 
informen d’una concepció de la persona, com és el diàleg, el respecte, la 
responsabilitat..., i que  ajuden a donar una interpretació positiva de la vida i 
a mantenir unes actituds bàsiques per al creixement i evolució de l’alumnat. 
 
Objectius: 
44. Respectar els altres des de la confiança, el diàleg i l’acceptació del 

pluralisme ètnic, cultural, religiós i de condició de gènere en els valors 
que afavoreixen la persona i la seva dignitat. 

45. Treballar per ser honest i responsable, assertiu; amb consciència de ser 
un ciutadà amb deures i drets. 

46. Aprendre a afrontar l’adversitat i a treure experiències positives de 
l’error. 

47. Retrobar el sentit de la festa que implica sempre agraïment, 
comunicació, alegria i celebració. 
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Fomentem el diàleg obert i respectuós com el millor instrument per apropar-
se als altres i per aprendre a aprendre.  
 
8.14 Conscient de les meves possibilitats i limitacions, gestiono el propi 
aprenentatge i desenvolupo les meves capacitats físiques, amb un esperit 
de servei i de respecte,  de forma eficient.   
L’escola és un lloc privilegiat de promoció de l’alumnat, i la seva finalitat és 
afavorir el creixement i la maduració en totes les seves dimensions. 
 
Objectius: 
48. Afavorir la consciència de les pròpies possibilitats, capacitats i habilitats 

personals. 
49. Ajudar l’alumnat a assumir un compromís personal i social per participar 

responsablement en la vida de la societat, també des del voluntariat i 
del servei desinteressat, cercant el bé comú per sobre de qualsevol 
interès particular. 

50. Saber resoldre de forma eficient els reptes i situacions que es plantegen 
al llarg de la vida. 

 
En aquesta tasca tenim en compte que el desenvolupament de la persona es 
realitza en unes coordenades espai-temps concretes, i que l’accés a la pròpia 
realització integral només és possible des de la maduració de la personalitat, 
l’esforç i el compromís. 
 
Aquest perfil de l’alumne queda reflectit en l’expressió Jo, amb els altres i 
amb el món que arrela en els nostres orígens perquè som hereus d’una llarga 
tradició. El Pare Claret va intuir i constatar al llarg de la seva vida que la tasca 
educativa era un mitjà excel·lent per a fer el bé, tot ajudant les persones a 
desenvolupar les seves potencialitats i projectes de vida.  
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Conscient de la importància d’aquest fet, va basar la seva acció en:  
• la confiança plena en les persones tot respectant les seves 

singularitats; 
• la formació competent i responsable dels educadors no estalviant 

ni recursos ni mitjans en la seva formació; 
• la insistència en el treball d’equip i en la pluralitat de metodologies; 

i 
• sempre, amb un tracte de respecte i de bondat envers totes les 

persones. 
 
Aquests són els principis que vertebren el nostre Projecte Educatiu. 





Col·legi Claret Barcelona
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08025, Barcelona
T. 93  208  18 30
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