
 
 

 

 
Perfil de l’alumnat que acaba la seva formació al Col·legi Claret 

 
 

Llegeixo, comprenc, argumen-
to, i comunico tant oralment 

com per escrit continguts, idees i sen-
timents, amb actitud d’escolta i dià-
leg, mitjançant el domini de tres llen-
gües (català, castellà i anglès). 
 

Interpreto i resolc situacions 
amb les que em trobo i estan al 

meu abast en diferents àmbits (físic, 
social, cultural, històric, artístic, cientí-
fic, matemàtic, econòmic...),  essent 
autònom, lliure i amb criteri per 
prendre decisions. 

 
Treballo en equip i gestiono 
conflictes i situacions mitjan-

çant les habilitats socials basades en 
una actitud cooperativa, 
col·laboradora, assertiva,  solidària,  
inclusiva i crítica per contribuir al bé 
de la comunitat. 

 
Aplico el mètode científic per 
interpretar i treure conclusions 

partint del coneixement de les dife-
rents disciplines de forma autònoma i 
creativa mitjançant la curiositat, la 
motivació, l’experimentació, l’esforç i 
l’emprenedoria. 

 
Gestiono i faig ús de les compe-
tències digitals amb responsabi-

litat per aprendre, conèixer i relacio-
nar els diferents àmbits del món. 

 
Conec, comprenc, aprecio i 

valoro críticament diferents 
processos i manifestacions culturals i 
artístiques amb una actitud curiosa, 
innovadora, creativa i sensible. 

 
Exerceixo una vida física i 
mental saludable mitjançant 

bons hàbits d’higiene personal i de 
descans, una alimentació equilibrada 
i la pràctica d’activitats físiques. 

 
 

Consumeixo de forma responsable, 
reutilitzant i reciclant, essent consci-

ent de la realitat que m’envolta 
mitjançant una actitud de res-

pecte i de compromís. 
 

M’implico en la millora del món partint 
del coneixement del medi natural i la 

realitat social, essent sensible, 
respectuós i compromès i actu-

ant en l’entorn proper amb una visió 
global. 

 
Desenvolupo la dimensió ètica i 
transcendent per mitjà del co-

neixement del fet religiós, la cultura 
religiosa i la religió catòlica amb la fi-
nalitat d’actuar coherentment, amb 
valors humans i cristians a l’estil de 
Claret. 

 
Dedico temps a la interioritza-
ció, parant a pensar i reflexio-

nant per desenvolupar la meva di-
mensió espiritual que inclou els va-
lors, les actituds i la recerca del sentit 
de la vida. 

 
Conec els meus punts forts i els 
meus punts febles, identifico, 

reconec i gestiono les meves emoci-
ons i aptituds, i confio en mi mateix i 
en els altres. 

 
Sóc dialogant, m’adapto res-
ponsablement a diferents 

situacions, aprenc dels errors i rectifi-
co actituds mitjançant l’autoestima, la 
fortalesa, la il·lusió i l’alegria. 

 
Conscient de les meves possibi-
litats i limitacions, gestiono el 

propi aprenentatge i desenvolupo les 
meves capacitats físiques, emocionals 
i intel·lectuals, amb un esperit de ser-
vei i de respecte, buscant recursos i 
trobant solucions als reptes, de forma 
eficient. 
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