Batxillerat
Ciències i Tecnologia
Humanitats i Ciències Socials

ITINERARIS PERSONALITZATS
Adaptats als interessos individuals i a l’orientació universitària

MATÈRIES COMUNES
1r Batxillerat

MATÈRIES COMUNES
2n Batxillerat

Català
Castellà
Anglès
Filosofia
Educació Física
Ciències per al món contemporani
Tutoria
Treball de recerca

Català
Castellà
Anglès
Història de la Filosofia
Història
Tutoria
Treball de recerca

CIÈNCIES I
TECNOLOGIA

HUMANITATS I
CIÈNCIES SOCIALS

Matemàtiques

Matemàtiques CC.SS

Biologia

Història Contemporània*

Tecnologia

Geografia**

Química

Economia i empresa

Física

Història de l’Art**

Pràctiques de laboratori

Cultura Audiovisual

Francès

Francès
* Assignatures que només es cursen a 1r de Batxillerat
**Assignatures que només es cursen a 2n de Batxillerat

Itineraris específics per a estudis
com Ciències de l’Activitat Física
i l’Esport, Psicologia, etc.

Possibilitat d’escollir qualsevol
matèria ofertada per l’IOC.
(Institut Obert de Catalunya)

CONNEXIÓ
Amb el món universitari i professional

Obrim les portes a un món ple d’oportunitats!
Al llarg del curs oferim espais d’intercanvi amb
professionals de diferents sectors i antics alumnes
universitaris.
Visites a universitats
Visites a centres de recerca
Visites a empreses de diferents sectors
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.
Aquesta descoberta és bàsica per tal de poder
identificar la pròpia vocació i així poder fer una bona
tria a l’hora de construir el seu itinerari universitari
i professional i el seu projecte de vida.

Jornades orientació
Taules rodones amb antics alumnes universitaris que ens
ofereixen una visió de la realitat de les seves facultats.
Mostra d’universitats en què les principals universitats
catalanes expliquen la seva oferta formativa.
Taules rodones amb pares i mares de l’escola, professionals de diferents sectors, que ens parlen del seu dia a dia.

POTENCIEM ELS IDIOMES
Preparem els nostres alumnes pel món global on vivim

Acreditació anglès i francès
Impulsem l’aprenentatge de la llengua estrangera
com si fos una llengua materna, fent especial èmfasi
a la part oral, d’escolta i de parla.
Anglès: som centre examinador
oficial Trinity per l’anglès.
Francès: preparem els alumnes
pels exàmens oficials DELF
Junior.

Programa Spellian
Una hora de conversa a la setmana amb alumnes de
la mateixa edat d’una escola anglesa.

Auxiliars de conversa
Docents nadius de parla anglesa col·laboren en el
projecte multilingüe i en les activitats de llengua
anglesa (les 3 hores setmanals d’anglès són amb
auxiliar de conversa).

Batxillerat Dual
Els nostres alumnes adherits poden obtenir la doble
titulació de Batxillerat estatal i nord-americà.
• Immersió lingüística en anglès
• Aprenentatge online a través d’una plataforma digital
• Es pot cursar en 2, 3 o 4 anys i iniciar a partir de 3r ESO

PROXIMITAT I MOTIVACIÓ
Treball conjunt amb estreta col·laboració amb les famílies

Equip de professors apassionats per la seva feina,
propers i atents, que ajuden a definir el camí i a
superar amb èxit els objectius de cada alumne.
TUTORIES INDIVIDUALS
Valorem l’assoliment de competències
personals i socials per ajudar a l’alumnat
a avançar en el seu creixement personal.
SEGUIMENT SETMANAL
L’equip de tutors i l’equip docent es
reuneixen per valorar l’evolució del curs.
AVALUACIÓ CONTINUADA
Cada 6 setmanes, l’equip docent realitza
sessions
d’avaluació
per
proposar
accions de millora individuals i de grup.
REUNIONS AMB FAMÍLIES
Trimestralment, realitzem reunions de
grup amb les famílies i, periòdicament,
reunions individuals.

RESPECTEM RITMES
L’alumnat es fixa la fita a
aconseguir, i l’escola posa
els mitjans humans i
tècnics per acompanyar-lo
en aquest procés.

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

POTENCIEM REPTES
El 90% de l’alumnat accedeix a la seva 1a o 2a opció universitària

Equitat i excel·lència*
Les taxes d’aprovat a
1r i 2n de Batxillerat al
Claret superen el 90%

100%

d’aprovats a
les PAU els
últims anys

Les taxes d’aprovat a
1r i 2n de Batxillerat a
Catalunya són del 67%
Qualificació mitjana a les PAU

10sobre14

90%

Accés estudis
universitaris en
1a o 2a opció

7,2

CLARET

CATALUNYA

Nota mitjana
accés univesitat
alumnes Claret

6,7

* Dades extretes de les estadístiques dels últims 10 anys

Distincions i premis dels Treballs de Recerca

12 alumnes amb Distinció PAU els últims 7 anys

COMPROMÍS SOCIAL
Ens impliquem amb el món que ens envolta

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

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

“

Aconseguir joves
compromesos amb si
mateixos des de les pròpies
conviccions,
per ser crítics i dialogants.

L’alumnat de 1r de Batxillerat prepara
dinàmiques i activitats de reflexió per
l’alumnat de 1r d’ESO.
L’altra Barcelona
Visita d’espais de Barcelona on poder
palpar la realitat de col·lectius més desafavorits de la nostra ciutat, acompanyats
d’agents socials que treballen en aquestes
zones.
Programes de voluntariat
Continuïtat dels projectes que es realitzen
a 4t d’ESO (Tutela per Sant Jordi, Campanya de Reis “Cap nen sense joguines”).
Tómbola solidària
Activitat per recaptar diners per la
campanya d’apadrinaments que fem
juntament amb l’ONG Enllaç Solidari.

Formar persones amb
ganes de transformar el seu
entorn amb iniciativa i
actitud solidària.

EL NOSTRE REPTE
Experimentem per construir un món millor!

Promovem un aprenentatge significatiu on
l’alumne sigui el protagonista. Generem sintonia
amb les seves motivacions.

SETMANA DE LA
CIÈNCIA
Experimentar, viure i
descobrir la ciència!

CREACIÓ
PRÀCTIQUES
LABORATORI MINIEMPRESA

Desenvolupar
el vessant
experimental,
imprescindible
en l’aprenentatge de les
ciències.

Impulsem el
caràcter emprenedor i la
creativitat a
partir de la
creació de
miniempreses.

DIARI
DIGITAL

Publicació que
= notícies i
recull
articles
d’opinió del
dia a dia
escrits pels
alumnes.

PRÀCTIQUES INFANTIL
L’alumnat interessat en
fer magisteri pot realitzar
pràctiques a les aules
d’Educació Infantil de
l’escola.

Coincidint amb la Setmana
Europea de la Ciència,
organitzem per l’alumnat de
Secundària: xerrades, tallers,
visites a centres de recerca,
visites a empreses amb
tecnologia puntera, mostra
d’experiments científics, etc.

ADAPTATS AL S. XXI
Renovació constant per estar sempre al dia

Aulari nou i tecnologia punta
Pantalles digitals
Promouen el treball col·laboratiu de
manera més àgil, amb més de 15
entrades d’edició simultània i on fins
a 4 grups d’estudiants es poden
connectar a la vegada des dels seus
dispositius mòbils o portàtils.
Microscopis òptics
Ús de microscopis connectats a
l’ordinador que digitalitzen les
imatges per ser utilitzades en
processos d’aprenentatge
posteriors: tractament de dades i
exposicions orals.
Robòtica
Programem amb Arduino per
afavorir el pensament analític, fent
reflexionar sobre com pensem i
sobre com aprenem, alhora que
promovem la creativitat.
Impressora 3D
La impressió 3D ens permet
realitzar objectes en tres dimensions,
l’alumnat pot executar les seves idees
a partir d’un model fet per ordinador.

CONCURSOS I PROGRAMES
Programes d’excel·lència

Reforcem les habilitats de parlar en públic, treballar
en equip i ser resolutiu participant en concursos
d’àmbit estatal i europeu de Ciència i Tecnologia,
emprenedoria i comunicació.

Programa Miniempreses
Junior Achievement

Lligues de debat
Diversos equips d’estudiants s’enfronten
dialècticament sobre un tema polèmic i
d’actualitat. Potenciem l’habilitat de parlar
en públic, el treball en equip i el saber
defensar una posició amb arguments.
Programa Educatiu STEAM x Change
A partir de la detecció d’un problema social,
es proposa un repte als alumnes. Aquests
hauran de trobar solucions utilitzant el
mètode científic com a eina d’aprenentatge
i anàlisi.

Cada any grups del Claret
arriben a la final d’aquesta
competitció a través de la
creació d’una miniempresa.
Fomentem l’emprenedoria,
la creativitat i l’esforç.

Programes d’excel·lència
Pels alumnes amb molt bon expedient acadèmic o
amb molt d’interès o motivació per una matèria o
àmbit de coneixement, oferim participar en
programes d’excel·lència.
• Bojos per la Ciència: concursos i activitats diverses de la Societat Catalana de Matemàtiques.
• Olimpíades catalanes de diferents àmbits del
coneixement.
• Concursos literaris.

SENSE FRONTERES
Acostem la realitat del món exterior a les aules

Viatges culturals
Despertem en l’alumnat la curiositat pel món que els envolta per tal que gaudeixin del
seu procés d’aprenentatge i puguin orientar millor el seu futur professional.
Viatge Ginebra · 1r Batxillerat
Estada de tres dies a aquesta ciutat
emblemàtica, centre d’interès social,
cultural i científic en l’àmbit mundial
per la presència de nombroses
organitzacions internacionals (ONU,
CERN...)

Viatge Catalunya Nord · 2n Batxillerat
Estada de dos dies per les comarques
de la Catalunya Nord, una zona amb
Despertem
l’alumnat
la
estrets llaços
històrics, en
culturals
i
curiositat
pel món
que els enlingüístics amb
Catalunya,
escenari
volta
per
tal
que
principal del gran exili republicà agaudeixin
la fi
del
seu
procés
d’aprenentatde la Guerra Civil.
ge i puguin orientar millor el
seu futur professional.

Erasmus +
Programa finançat per la UE, en el qual els nostres alumnes podran desenvolupar
projectes innovadors d’emprenedoria conjuntament amb una escola de Bèlgica i una
d’Alemanya. Paral·lelament, desenvoluparan eines de comunicació de la llengua anglesa,
ja que aquesta serà la llengua vehicular del projecte.

Despertem en l’alumnat la curiositat pel món que els
envolta per tal que gaudeixin del seu procés d’aprenentatge i puguin orientar millor el seu futur professional.
Les sortides fomenten la cohesió de grup de manera engrescadora

HORARI
Matins: de 8.00 a 13.30. Un dia a la
setmana de 8.00 a 14.30.
Tardes: dilluns i dimecres de 15.00
a 17.00.

Col·legi Claret Barcelona
Sant Antoni Mª Claret 49
08025 Barcelona 
Tel. 93 208 18 30
Fax 93 208 18 31
info@claretbarcelona.cat
batxillerat@claretbarcelona.cat

www.claretbarcelona.cat

