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Un futur ple d’història · 150 anys

LEMA DEL CURS

Les nostres arrels: any 1871, neix un somni
Unes famílies de la Vila de Gràcia, davant el canvi cul-
tural 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 por-
tar 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•lec-
tual 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

https://www.claretbarcelona.cat/ca/pastoral/lema


EQUIP DOCENT ESO
Apassionats i dedicats a l’alumne
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Equip directiu i de Coordinació de Secundària:

Titular del Centre: Josep Sanz
Director: Vicenç Barceló
Cap d’Estudis d’ESO: Robert Vilella
Cap d’Estudis de Batxillerat: Judith Pla
Coordinadors: Eduard Vázquez, Javier Riquelme, Núria Pedraza i Pere Parés
 

Equips de tutors:

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

1r ESO A: Roser Ferrer  
1r ESO B: Montse Cervera  
1r ESO C: Núria Pedraza 

3r ESO A: Anna Riba
3r ESO B: Josep Lluis Campillo
3r ESO C: Eduard Vázquez

Professorat no tutor

2n ESO A: Pep Perpinyà 
2n ESO B: Javier Riquelme
2n ESO C: Gemma Tórmez    

4t ESO A: Judit Figuerola
4t ESO B: Rafa Banegas
4t ESO C: Marta Barceló

David Sagredo
Toni Salas

Roger Rodríguez

Professorat de piscina

Martina Albir
Ricard Atset

Vicenç Barceló
Ignacio Campos
Anna Clavaguera

Joan Esteban

Gemma Reverter
Glòria Pujol
Thais Soler
Joan Vidal

Roger Vilarrúbia
Robert Vilella

Mercè Fitó

Victòria López
Albert Martínez
Joan Martínez
Xavier Mollà

Judith Pla
Oriol Ràfols



Professorat de piscina
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Organització del dia a dia
ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA COVID-19

1. Mesures de protecció i prevenció

A continuació us indiquem les mesures de protecció establertes per aquest curs per l’laumnat d’ESO. En fun-
ció 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
aConviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.
aEs troba en període de quarantena domiciliària per haver 
estat identificat/da com a contacte estret no inmunitzat d’al-
guna persona diagnosticada de COVID-19.

Requisits d’accés al col·legi dels alumnes 
aL’alumne ha de portar una mascareta posada, una de  
recanvi a la motxilla i una altra que es quedarà a l’escola. 
aA l’entrada de l’escola es farà el rentat de mans amb gel  
    hidroalcohòlic.

≤14 anys
Febre o febrícula

 Tos
 Dificultat per a  

respirar

 Mal de coll

 Congestió nasal
Mal de panxa

 Vòmits i/o diarrees
 Mal de cap

 Malestar
Dolor muscular

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

www.claretbarcelona.cat/ca/escola/infocovid-claret



Organització de les entrades i sortides
aDividim els alumnes de forma que tenen accessos diferents en funció del curs.
aEs reservaran els ascensors per a les persones que presenten dificultats per a la mobilitat i el seu personal 
de suport, si s’escau. L’ús serà esporàdic. La persona que en faci ús s’encarregarà de la seva desinfecció.

Grup Accés entrada Hora entrada

1r i 2n 
ESO ABC

Porta dreta església
Neteja de mans
Han d’anar a l’aula pròpia on hi ha docents esperant

7.50-8:00h

3r i 4t 
ESO ABC

Porta principal
Neteja de mans
Han d’anar a l’aula pròpia on hi ha docents esperant

7.50-8:00h

* En cas d’arribar tard, els alumnes de tots els cursos d’ESO han de dirigir-se a la porta principal a la  
cantonada de Sicília i entrar per allà.

Entrada matí

Grup Porta de sortida Hora sortida
1r i 2n 

ESO ABC
Surten per la porta principal Migdia: 13:30h

3r i 4t 
ESO ABC

Surten per la porta principal Migdia: 13:30h

Sortida matí
aEls alumnes han de baixar directament quan sigui la seva hora de sortida i no esperar-se a passadissos, 
escales o espais comuns.
aCal evitar les aglomeracions a la sortida de l’escola. Els espais de sortida han de quedar lliures.

Grup Accés entrada Hora entrada

1r i 2n 
ESO ABC

Porta dreta església
Neteja de mans
Han d’anar a l’aula pròpia on hi ha docents esperant

Tarda: 14:50-15:00h

3r i 4t 
ESO ABC

Porta principal
Neteja de mans
Han d’anar a l’aula pròpia on hi ha docents esperant

Tarda: 14:50-15:00h

Entrada tarda

Curs 2021-22 ·  ESO  \   6
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Servei de menjador
aEls alumnes d’ESO que ho desitgin poden fer ús del servei de menjador de l’escola.
aEls alumnes estaran agrupats per grups classe, i mantenen el distanciament necessari entre classes.
aCom sempre, dins de l’escola, caldrà portar mascareta excepte en el moment de menjar.
aQuan acabin de menjar podran quedar-se al pati o sortir fora de l’escola. En cap cas podran pujar a les aules 
    fins l’hora establerta.
aNo es podran quedar a dinar a les aules. 
aPer a més informació consulteu el següent link

Grup Hora dinar (2 torns) Espai
1r, 2n, 

3r i 4t ESO
13.30h i 14:10h Menjador petit del Cole vell

Educació Física i Piscina
aL’escola, d’acord amb l’Esportiu Claret, ha optat per mantenir l’Educació Física amb les mesures de  
  seguretat i higiene que estableix la normativa específica per a equipaments esportius i per a centres  
    escolars, i fer l’activitat mantenint l’aforament que estableix la normativa.  

aPer fer els desplaçaments fins l’esportiu, els alumnes ho faran amb el seu grup classe i hauran de dur  
    posada la mascareta. La mascareta seguirà posada fins el vestidor.

aTal com s’explica més endavant, en l’apartat 3. Comunicació absències i retards de les Normes de  
 funcionament i convivència, les absències a Educació física o Piscina es justificaran a 
     través de la plataforma EducamOS. Els i les alumnes no han d’anar a l’Esportiu a justificar-les amb l’agenda.

aEn cas de no fer piscina o Educació física, si la classe és a primera hora del matí o a última del matí, l’alumne  
    restarà a casa, i no al centre, amb el vist-i-plau de la família.

Grup Porta de sortida Hora sortida
1r i 2n 

ESO ABC
Surten per la porta principal Tarda: 17:00h

3r i 4t 
ESO ABC

Surten per la porta principal Tarda: 16:50h

Sortida tarda

Els alumnes no poden quedar-se al pati vell ni a qualsevol altre espai de l’escola. Han de baixar directament, no 
esperar-se a passadissos, escales o espais comuns, i sortir de l’escola evitant les aglomeracions a la sortida 
de l’escola. Els espais de sortida han de quedar lliures.

https://www.claretbarcelona.cat/sites/default/files/inline-files/circular%20informativa%20menjador%20curs%2021-22.pdf
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Reunions amb famílies i persones de fora del centre educatiu
aLes reunions de famílies seran preferentment telemàtiques, tant les reunions de grup classe com les reu-
nions individuals entre família i tutor o tutora.

aS’utilitzaran les eines necessàries per fer-les telemàtiques, preferentment el Meet de Workspace, i, en cas 
que no sigui possible, s’utilitzaran altres eines que permetin videotrucades com el Zoom, l’Skype, el HangOut, 
etc.

aL’accés a l’Esportiu es farà per l’escala que hi ha entre els patis de l’edifici nou i l’edifici vell. En cas 
d’haver de tornar a escola després de l’activitat també ho faran per la mateixa escala.
aEls nois i noies dels grus que facin educació física es canviaran en espais diferenciats en els vestidors.
aS’utilitzaran els vestidors de l’esportiu per canviar-se. Després de l’activitat hauran de dutxar-se.

Piscina
L’aforament de la piscina permet que dues classe d’ESO facin la piscina 
simultàniament. 

aL’accés a l’Esportiu es farà per la porta interna que comunica l’escola i l’entrada de l’Esportiu del carrer 
Sicília. Un docent els acompanyarà en el recorregut.
aEls nois i les noies dels grups que facin piscina es canviaran en espais diferenciats en els vestidors. 
aCal que portin la mascareta fins que surtin del vestidor.
aRealitzaran l’activitat de piscina sense mascareta.
aEs canviaran al vestidor i, amb la mascareta posada, si han de tornar a l’escola, ho faran desfent el 
mateix recorregut.

Educació Física
L’aforament de la pista coberta permet que dues classes d’ESO facin 
l’activitat simultàniament a la pista coberta.
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Adaptats a la situació
de cada moment

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

Podeu consultar totes les mesures generals de prevenció i seguretat des del web: 

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

Càmeres a les aules per seguir les classes des de casa

aEn cas de confinament de l’alumne, l’escola disposa de càmeres per poder seguir les classes des de casa. 
aL’alumne ha d’informar-ne al tutor a través del correu electrònic. El tutor és qui s’encarrega de comuni-
car-ho a l’equip docent.



Tots junts fem comunitat.
COMUNICACIÓ FAMÍLIA - ESCOLA

Sempre connectats!

Per tal de facilitar l’intercanvi d’informació de manera àgil i ràpida, disposeu de diversos canals de comunica-
ció entre les famílies i l’escola.

Com a norma general, la figura del tutor/a és la persona de referència tant per als vostres fills/es com per a 
vosaltres les famílies. És a ell o ella a qui heu de recórrer per qualsevol dubte, problema i/o consulta. Aquesta 
comunicació la podeu realitzar via correu electrònic, via telefònica, o, també a través de l’agenda escolar.

Aquest curs preveiem que augmentaran la quantitat de comunicacions entre famílies i escola, especialment 
les referides a absències i retards. Per aquest motiu, us demanem que, per a tot allò que pugueu, utilitzeu les 
eines telemàtiques i, concretament, la plataforma EducamOS. 

Tal com s’explica més endavant en l’apartat 3. Comunicació absències i retards de les Normes de funcio-
nament i convivència    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: infocovid@claretbarcelona.cat

Accés a Educamos

La major part d’informacions les rebreu per correu i en tindreu una còpia disponible a l’apartat de Circulars de 
la plataforma EducamOS:

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

Des del curs 2020-2021, la nostra escola ha apostat per la implantació d’una solució integrada de comuni-
cació i de col·laboració amb els alumnes, 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 d’altres serveis que Google permet afegir al paquet principal per adaptar-lo a les 
necessitats dels entres i usuaris.
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https://sso2.educamos.com/Autenticacion/Acceder?ReturnUrl=%2Fissue%2Fwsfed%3Fwa%3Dwsignin1.0%26wtrealm%3Dhttps%253a%252f%252fclaret-claretianos-barcelona.educamos.com%252f%26wctx%3Drm%253d0%2526id%253dpassive%2526ru%253d%25252f%26wct%3D2020-03-24T10%253a48%253a31Z


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:  

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.

  Instagram  
@claretbcn

Linkedin
Col·legi Claret

Barcelona

Twitter 
@claretbarcelona

Youtube 
Claret Barcelona

Web  
www.claretbarcelona.cat

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

A més a més, continuarem disposant de l’espai  virtual  d’emmagatzematge gestionat per One Drive de Mi-
crosoft, 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.

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.

in
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A L’ESO
NOVETATS, ACTIVITATS I PROGRAMES CONSOLIDATS

Aquest curs 2021-22 la Secundària del col·legi Claret té per objectiu consolidar les activitats programades 
pel curs, i la complexa organització del curs presenta poques activitats noves. Les activitats consolidades, 
es realitzaran en funció de l’evolució de la situació de pandèmia. En el primer trimestre hem considerat 
oportú limitar al màxim les activitats que es realitzin fora de l’escola i que requereixin transport públic, així 
com les activitats que suposin interacció entre diversos grups classe o entre diverses escoles.

Novetats per al curs 2021-22

La revista Claret està dirigida, redactada i gestionada per alumnes de se-
cundària. Cada setmana publica notícies d’actualitat, entrevistes i articles. 
Els alumnes de cultura audiovisual de batxillerat són els encarregats de la  
direcció, gestió i redacció dels articles, en col·laboració amb els alumnes de 
secundària de l’escola. El diari compta amb el suport i la tutorització d’un  
periodista professional a fi i efecte de que els estudiants puguin aprofitar al 
màxim la seva experiència.

L’objectiu del diari és molt ampli: és una eina per fomentar l’esperit crític, per 
lluitar contra la desinformació i les fake news, per aplicar les competències 
digitals, per afavorir la llibertat d’expressió, per treballar el llenguatge i per  
potenciar el treball en equip, etc.

Revista Digital Claret 
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Codocència
La revisió constant de la didàctica de l’escola ha fet canviar l’atenció ADI als 
alumnes. La nostra experiència en els darrers cursos va dirigir-nos en la for-
mació feta pels docents de l’escola en el Disseny Universal d’Aprenentatge 
(DUA) per tal d’atendre millor a la individualitat dels nostres alumnes.

Una de les eines és la codocència que proposa que a l’aula hi siguin present 
mes d’un docent. Diverses matèries de l’escola a diferents curso d’ESO gau-
deixen d’aquesta situació com són matemàtiques, català, tecnologia, naturals.
Amb el curs començat, s’ampliarà a d’altres matèries com castellà o socials,      
amb docents en formació. 

Impuls a l’Orientació a 4t ESO

El curs de 4t d’ESO és el darrer de l’etapa obligatòria. La tasca d’orientació que 
fem a l’escola durant la primària i la secundària pren un nou impuls a 3r d’ESO 
i a 4t d’ESO. En aquest darrer curs de 4t d’ESO la matèria de Tutoria i Orientació 
concentrarà els esforços per tal de donar eines a cada alumne per triar el seu 
futur. 

L’autoconeixement dels propis interessos i els punts forts i dèbils, la visió 
global del sistema educatiu i la presa de decisions són tres eines cabdals en 
l’elecció dels estudis post-obligatoris.



Impuls al treball en els Laboratoris i tallers

La codocència en la matèria de Tecnologia està destinada a que els alumnes 
treballin aquesta matèria des d‘un vessant fortament experimental. Així en els 
cursos de 2n, 3r i 4t d’ESO, totes les hores setmanals excepte una s’impar-
teixen en el Taller de Tecnologia amb més d’un docent a l’aula. L’aprenentatge 
de la matèria a partir de projectes permeten a l’alumne adquirir els coneixe-
ments i competències a partir de l’experimentació.

La codocència en les matèries de Naturals a 3r d’ESO permetrà, a mida que 
avanci el curs, la iniciació en el treball al laboratori i la familiarització de l’espai 
i dels hàbits adequats endinsant-nos a les beceroles de la química.
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Nova matèria d’Interioritat i convivència a 1r i 2n ESO
Un dels apsectes més important de l’escola és la relació entre els aumnes i 
entre tots els membres de la comunitat educativa. En els cursos de 1r i 2n 
ESO són els cursos de Secundària on més importància té treballar la valoració 
i l’autoconeixement del jo i apreciar la diversitat dels altres. Aquests són els 
pilars per formar-se en el valors que des de l’escola considerem claus per tal 
que la conivència sigui l’dequada. 

Per aquest motiu, la nova materia d’Interioritat i convivència de dues hores 
setmanals potenciarà l’adquisició d’aquests valors i bons hàbits. Aquesta 

nova matèria incorpora els contingus de Religió i de la matèria d’Habilitats per a l’èxit que es feien fins ara.

Nova matèria ACTIC a 3r i 4t ESO
Els i les alumnes de 3r i 4t d’ESO canviaran l’hora que tenien fins aquest curs de 
Natació per treballar les competències digitals seguint el programa ACTIC que 
la Generalitat de Catalunya. L’ACTIC és la certificació acreditativa de la compe-
tència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds 
en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) que les 
persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb 
eficàcia i eficiència.

L’ACTIC permet a qualsevol persona demostrar les seves competències en TIC 
mitjançant una prova telemàtica que cal fer en un centre col•laborador reconegut per la Generalitat, el qual 
garanteix que es fa en les condicions adequades.
Aquesta certificació que s’ha de fer en un centre extern és una eina que pot facilitar l’obtenció d’una feina, la 
promoció professional, l’accés a eines d’aprenentatge virtual o l’obtenció d’una certificació professional.



Activitats consolidades d’etapa

Claret Orienta

El programa ofereix a l’alumnat de 4t d’ESO i Batxillerat una formació  
específica per desenvolupar les habilitats  comunicatives en un entorn  
científic de manera creativa i propera. Es realitza a través d’un conveni amb 
el Cosmocaixa a les seves instal·lacions.

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, ta-
llers, visites a centres de recerca i a empreses amb tecnologia puntera, mos-
tra 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 coneixe-
ment dels darrers avenços científics i tecnològics de manera atractiva i propera.

Claret Divulga

Durant el mes de febrer oferim espais d’intercanvi amb professionals de di-
ferents 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’universi-
tats, que és un saló de l’ensenyament a petita escala, on les principals univ-

ersitats 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.

Programa Explainers
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Programa Joves i Ciència
És una proposta de colònies científiques a l’estiu per 
a l’alumnat de 4t d’ESO, on els i les alumnes seran 
científics i realitzaran una investigació proposada i 
amb el suport de professorat universitari de referèn-
cia en els diferents camps de la ciència.

Programa Anem x + mates
Tallers d’aprofundiment de la matemàtica dirigits 
a alumnes de 4t d’ESO estructurats en sessions  
preparades i dirigides per professorat universitari.

Taller de disfresses per Carnestoltes
Els alumnes de 1r d’ESO acompanyen i donen  
suport als nens i nenes d’Infantil per a preparar les  
disfresses de Carnestoltes.

Programa Teatre per Sant Jordi
La setmana de Sant Jordi, com a promoció de les 
activitats culturals que corresponen a la data, els  
alumnes de 2n d’ESO preparen i representen obres 
de teatre per als nens i nenes d’Infantil.

Padrins de música
Els alumnes de 1r ESO preparen activitats musicals, 
a final de curs, per a l’alumnat de 1r EP.

Play together
Els alumnes de 2n ESO dissenyen jocs i juguen  
utilitzant l’anglès amb alumnes de 6è d’EP.

Xerrades Vicky Bernadet
L’escola treballa des de fa anys amb la Fundació  
Vicky Bernadet aspectes de la salut sexual i afectiva 
i de prevenció d’abusos.

L’autor ens visita
És apassionant poder comentar un llibre amb el seu 
autor. Aquesta és l’activitat que els alumnes de 2n 
ESO tenen preparada per compartir alguna de les 
lectures que estan previstes per a aquest curs.

Projecte 2n ESO Edat Mitjana
Es donarà continuïtat al projecte interdisciplinar  
iniciat el curs passat sobre l’Edat Mitjana a 2n d’ESO.

Participació en activitats solidàries i de 
transformació social
L’equip de Pastoral de l’escola proposa, als alum-
nes, diverses activitats durant el curs per desvetllar 
els valors socials i prendre consciència. L’objectiu 
final és ser actius en la transformació i millora de la 
societat i del món.

Programa Herois

L’equip docent porta temps treballant en el disseny i la posada en pràc-
tica d’un projecte per millorar la convivència i la prevenció de l’asse-
tjament escolar. La implicació i lideratge per part dels alumnes en la 
prevenció, detecció i seguiment és cabdal. A vegades aquesta pot ser 
una tasca heroica. 

L’equip docent ha preparat un seguit de missions en que els alumnes 
de 1r de batxillerat han de convertir-se en referents o “superherois”, 
per als alumnes de 1r d’ESO que seran els “herois”. El mateix amb 
els alumnes de 2n de batxillerat amb els alumnes de 2n d’ESO. Du-
rant el curs, els alumnes treballaran els valors de respecte, convivència,  
assertivitat i empatia a través d’aquestes “missions” proposades.
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Pla d’impuls de llengües estrangeres

ANGLÈS
L’escola aposta per l’aprenentatge de l’anglès com a vehicle d’expressió i de comunicació. Des de fa uns anys 
ho realitzem utilitzant el mètode AMCO. Aquest mètode potencia i prioritza l’aprenentatge oral de la llengua i 
de les habilitats comunicatives de l’alumne. 

El curs 2011-12 el col·legi va engegar el Programa d’Auxiliars de Conversa, on joves estudiants nadius per als 
quals l’anglès és llengua materna, en el marc d’un conveni de cooperació educativa, realitzen tasques acadè-
miques de consolidació i millora de l’anglès, especialment a nivell oral, a totes les etapes de l’escola.

Batxillerat DUAL 
Doble titulació del Batxillerat estatal i nord-americà

IMMERSIÓ 
LINGÜÍSTICA

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. El primer dia d’aquest espai serà el primer divendres  
d’octubre. Periòdicament, l’Elisabeth convocarà a l’alumnat a reunions de 
seguiment. 

Programa extraescolar que permet a l’alumnat estar matriculat a l’escola i, simultània-
ment, 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.

L’escola us ofereix la possibilitat d’acreditar el nivell d’anglès del vostres fills  
gràcies a un conveni amb el Trinity College London, reconegut internacional-
ment per certificar el nivell competencial en l’ús i el domini de l’idioma. 

Els exàmens es fan a l’escola en dues jornades diferenciades, una primera 
amb les proves de Reading i Writing i una segona jornada amb les d’Speaking i  
Listening. 

Acreditació del nivell d’anglès

La pràctica totalitat dels alumnes presentats des del curs 2018-2019 a les proves han aconseguit acreditar el 
nivell d’anglès del qual s’examinaven.
Posteriorment, aquesta tardor realitzarem una reunió informativa per explicar, amb tot detall, el funcionament 
de les acreditacions per a aquells alumnes o familiars que vulguin acollir-s’hi. 
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Spellian
L’any passat vam encetar el projecte Spellian a 4t d’ESO i aquest any el continuem afegint alumnes de 3r 
d’ESO. Són converses guiades setmanals on els alumnes de l’escola tenen com a parella lingüística alumnes 
d’una escola anglesa de la seva mateixa edat.

FRANCÈS 
La nostra escola també us ofereix la possibilitat d’acreditar el nivell de francès dels vostres fills, segons el Marc 
Europeu Comú de Referència per a les Llengües. L’acreditació del DELF la realitza el Ministére de l’Education 
de França, i és reconeguda internacionalment per certificar el nivell competencial en l’ús i el domini de l’idioma.

Matemàtiques
L’aprenentatge de les mates a 1r i 2n d’ESO es recolza amb el programa JumpMath. Aquest mètode  
permet estructurar i consolidar l’adquisició de les habilitats matemàtiques a partir dels coneixements propis 
de l’alumne. Permet assolir un aprenentatge significatiu atacant un mateix contingut des de diferents punts de 
vista. Dóna continuïtat al projecte de Primària.

Llibres de lectura de llengües catalana i castellana
Gràcies a una tasca de col·laboració engegada fa uns quants anys amb l’AMPA de l’escola, els llibres de lectura 
de l’ESO estan socialitzats.

Matemàtiques i llengües
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Seguiment continuat

L’AVALUACIÓ 

Per tal de facilitar-vos els aspectes clau de l’avaluació a l’ESO del col·legi Claret, us des-
taquem els punts principals, extrets dels Criteris Generals d’Avaluació aprovats per 
l’equip docent. Podeu consultar el contingut íntegre dels Criteris d’Avaluació d’ESO a:

1. Ponderació dels continguts avaluables  

Quins aspectes s’avaluen?
Per a cada avaluació, totes les matèries tenen definits dos blocs d’objectius: objectius actitudinals i objectius 
conceptuals (conceptes i procediments). Els objectius actitudinals són indicatius d’una bona predisposició a 
l’aprenentatge i l’adquisició d’un mètode de treball adequat per part de l’alumne. Els objectius conceptuals ens 
mostren una progressió en l’aprenentatge de l’alumne.

Com els avaluem?
Contínuament en el dia a dia en les activitats d’aprenentatge d’aula, i, també, en les tasques i proves escrites i 
treballs demanats. La ponderació d’aquests dos blocs en la nota de la matèria és la següent:

Grup 1r i 2n ESO 3r i 4t ESO
Objectius actitudinals 20% 15%
Objectius conceptuals 80% 85%

Durant el curs es realitza un seguiment continuat de l’alumnat mitjançant l’observació diària a l’aula, amb el 
seguiment de les tasques encomanades, en les sessions de preavaluació, d’avaluació i amb les tutories amb 
l’alumnat, famílies i amb l’equip d’orientació psicopedagògica. 

2. Activitats de recuperació 
Les matèries suspeses en acabar la 1a i/o 2a avaluació es podran recuperar seguint el mecanisme que esta-
bleix el full de l’alumne de cada matèria i les activitats establertes pel docent. En cas de requerir-se, les proves 
de recuperació es realitzaran en les dates que trobareu a la darrera pàgina d’aquest dossier i que es comuni-
caran oportunament als alumnes.

3. Avaluació final ordinària
Com a  norma general, el càlcul de la qualificació final en cada matèria es realitza fent la mitjana de les tres 
avaluacions del curs i arrodonint el valor a zero decimals. A partir dels resultats obtinguts en les avaluacions 
i recuperacions al llarg del curs, el professor/a de cada matèria atorgarà a cada alumne una qualificació final, 
tenint en compte la normativa del Departament i els criteris d’avaluació d’etapa i de cada matèria establerts a 
principi de curs.

És prioritari que les famílies i el professorat acompanyin als i les alumnes en aquest procés d’aprenentatge, 
en el que és imprescindible el valor de l’esforç continuat i el treball que han de ser-hi presents. Així com la  
responsabilitat de l’alumnat en la seva formació.

Criteris d’Avaluació d’ESO

https://www.claretbarcelona.cat/ca/estudis/eso
https://www.claretbarcelona.cat/sites/default/files/users/FonsDocumental/2019-20%20Criteris%20avaluaci%C3%B3%20ESO.pdf


Aquesta avaluació final es durà a terme al mes de juny, i l’alumne/a ha de ser qualificat amb una de les se-
güents qualificacions:

A l’avaluació final ordinària del mes de juny, l’alumnat no assolirà una matèria en els següents casos:
aTenint suspeses dues o les tres avaluacions del curs.
aLa mitjana de les 3 avaluacions sigui inferior a 4,5

En aquests casos l’alumnat haurà de presentar-se a la prova extraordinària.

4. Calendari de lliurament de butlletes de qualificacions

Qualificació final
No assolit

Assolit suficientment
Assolit notablement

Assolit excel·lentment

Butlletes Dates

1a preavaluació
Butlleta  

Provisional
Disposareu telemàticament de les butlletes de la preavaluació del 
24 al 29 d’octubre a través d’EducamOS, depenent dels cursos

1a avaluació
Butlleta  

1a Avaluació

Si la reunió és telemàtica, les famílies podreu consultar-la telemà-
ticament a partir de la data de la reunió de famílies. si la reunió és 
presencial, es lliurarà en paper a la reunió del final del 1r trimestre.

2a preavaluació
Butlleta  

Provisional
Disposareu telemàticament de les butlletes de la preavaluació del 7 
al 10 de febrer a través d’EducamOS

2a avaluació
Butlleta  

2a Avaluació

Si la reunió és telemàtica, les famílies podreu consultar-la telemà-
ticament a partir de la data de la reunió de famílies. si la reunió és 
presencial, es lliurarà en paper a la reunió del final del 2n trimestre.

3a preavaluació
Butlleta  

Provisional
Disposareu telemàticament de les butlletes de la preavaluació de 9 
al 13 de maig a través d’EducamOS

3a avaluació
Butlleta  

3a Avaluació 
Si la reunió és telemàtica, les famílies podreu consultar-la telemà-
ticament a partir de la data de la reunió de famílies. si la reunió és 
presencial, es lliurarà en paper a la reunió del final de curs.

Avaluació Final 
Ordinària

Butlleta  
Avaluació Final 

Ordinària
Avaluació  

Extraordinària
Butlleta Avaluació 

Extraordinària
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5. Avaluació final extraordinària. Proves extraordinàries d’avaluació

L’alumnat que hagi suspès alguna matèria de l’avaluació final ordinària haurà de realitzar les proves extraor-
dinàries d’avaluació en els darrers dies del calendari escolar del mes de juny, d’acord amb les dates que deter-
mini el calendari escolar anual.

L’alumnat que tingui suspès el bloc de matèries optatives es presentarà a les proves extraordinàries de la 
matèria optativa suspesa.

En cadascun dels quatre cursos de l’etapa, i després de les proves extraordinàries, l’equip docent s’ha de reunir 
en una sessió d’avaluació final extraordinària.

En el context de l’avaluació contínua, la qualificació final extraordinària ha de ser el resultat global obtingut 
a partir de la valoració de l’evolució de l’alumne/a durant el curs, de les activitats de recuperació que s’hagin 
proposat i de la prova extraordinària.

En la sessió d’avaluació final extraordinària, vistos els resultats obtinguts per cada alumne/a, l’equip docent ha 
de prendre les decisions definitives respecte a la superació o no de les matèries i decidir l’alumnat que final-
ment passa de curs i/o supera l’etapa.

La qualificació de l’alumnat que ha estat convocat a proves extraordinàries de recuperació no serà mai supe-
rior a un Assolit Suficientment.

6. Recuperació de matèries pendents en cursos anteriors

Seguint la normativa desplegada per l’Ordre d’Avaluació de l’Educació Secundària Obligatòria del Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, és necessari recuperar les matèries pendents de cursos anteriors. 
Amb l’objectiu de facilitar l’aprenentatge del nostre alumnat i simplificar el procés, seguirem el següent pro-
cediment:

A meitat de curs es realitzarà una convocatòria de matèries suspeses en cursos anteriors. Si es supera la pro-
va i/o activitats de recuperació es qualificarà la matèria amb Assolit Suficientment. Si no es supera, l’alumne 
encara tindrà l’oportunitat d’aprovar la matèria pel criteri acumulatiu, sempre que la matèria tingui continuïtat 
en el present curs. Així doncs, la superació de matèries de cursos superiors implica la recuperació de les ma-
tèries relacionades de cursos anteriors.

Recordem que si no s’aprova a final de curs, la matèria suspesa comptabilitza com una de les dues amb 
qualificació negativa que com a màxim pot tenir un alumne per assolir el títol de graduat/da en Educació  
Secundària Obligatòria. 



Per tot plegat, és important tenir en compte que segons l’organització curricular del nostre col•legi les ma-
tèries sense continuïtat són:

aMatèria de 1r d’ESO que no té continuïtat a 2n d’ESO: Música
aMatèria de 2n d’ESO que no té continuïtat a 3r d’ESO: Educació Visual i Plàstica.
aMatèries de 3r d’ESO que no tenen continuïtat a 4t d’ESO: Música i, depenent, de les matèries optatives 
específiques que es cursin poden ser: Biologia i Geologia, Física i Química i/o Tecnologia.

 
7. Reclamacions de qualificacions 
Els documents oficials de l’avaluació es conserven en el centre a disposició de la Inspecció per a possibles 
comprovacions. En el cas que el professorat lliuri a l’alumnat el material que hagi contribuït a la seva avaluació 
continuada, és responsabilitat d’aquests alumnes conservar-lo fins a final de curs. Només així podrem garan-
tir el seu dret a una possible revisió de qualificacions.

Les reclamacions de qualificacions finals, promoció de curs o acreditació final d’etapa, es podran presentar, 
adreçades a la Direcció, el dia 29 i 30 de juny. Abans de procedir a aquest tràmit, cal recordar que l’alumnat pot 
sol·licitar un aclariment sobre la qualificació obtinguda. El professorat atendrà aquesta sol·licitud, argumen-
tant la puntuació atorgada i mostrant que s’ajusta als criteris d’avaluació de la matèria i de l’etapa. Els criteris 
de matèria s’expliquen i es comuniquen o per escrit o a través del Classroom a l’inici de curs a tot l’alumnat; 
els criteris d’avaluació d’ESO els trobareu a la web de l’escola.
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Fomentem el respecte i el compromís
NORMES DE CONVIVÈNCIA

Us remarquem alguns aspectes cabdals per facilitar la relació i convivència entre els integrants de la comu-
nitat educativa, en aquelles situacions quotidianes habituals del funcionament i organització de l’etapa d’ESO. 
És una concreció d’allò que apareix en el referit Reglament que podeu consultar a la web del col•legi.

1. Sortides i activitats escolars
Les sortides i activitats escolars que realitza el col•legi estan planificades per l’equip docent com a comple-
ment de la tasca educativa. Com a tals, estan aprovades pel Consell Escolar en la Programació General Anual 
del Centre. L’esforç organitzatiu que generen es veu compensat pels objectius que es pretenen assolir en cada 
activitat. Tots els i les alumnes tenen l’obligació de participar-hi.

Aquestes activitats es comuniquen a les famílies mitjançant una circular prèvia a l’activitat. Quan requereixen 
un cobrament extraordinari també es notifica. Per tant, si no s’avisa al docent responsable de la sortida amb 
antelació es procedirà al cobrament. En cas de no assistir el dia de l’activitat, no es realitzaran devolucions, 
excepte en cas de força major, donat que repercuteixen en el pressupost global i, per tant, en la resta de com-
panys/es.

L’alumnat no podrà realitzar desplaçaments en moto ni patinet durant l’horari escolar dins les activitats i sor-
tides programades pel col·legi.

2. Agenda escolar
L’Agenda escolar és una eina de treball. Com a tal, haurà d’estar sempre en bones condicions. L’alumnat té 
l’obligació de portar sempre l’Agenda i lliurar-la a qualsevol professor que li demani.

L’alumne/a ha de fer servir d’agenda per organitzar les seves tasques escolars. Forma part de l’adquisició 
d’hàbits de treball. No pot constar-hi cap escrit o dibuix inadequat, o que no siguin comunicacions entre pro-
fessorat, família i alumnat. Quan l’ús de l’Agenda sigui incorrecte el tutor/a la retirarà i l’alumne/a n’haurà de 
comprar una de nova. 

No està permès arrencar-ne cap full i implicarà un Avís de Direcció.

3. Comunicació absències i retards
En cas que, com a famílies, calgui justificar alguna absència o retard, tot seguit teniu un recordatori per a les 
situacions més habituals.

Recordeu que per a tot allò relacionat amb la COVID, cal que la coordinadora COVID del centre:

Coordinadora COVID: Rebeca Cangas · infocovid@claretbarcelona.cat

mailto:infocovid%40claretbarcelona.cat?subject=


3.1 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/a ha de mostrar-la a Consergeria a l’entrar a l’escola.
aEn últim cas, es podrà enviar un correu a consergeria@claretbarcelona.cat o trucar a Consergeria.
aEn qualsevol dels casos anteriors, l’alumne/a s’incorpora a la classe que li correspon per horari.

3.2 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 enviar un correu a consergeria@claretbarcelona.cat o trucar a Consergeria.
aPer a les qüestions relacionades amb el COVID, contactar amb infocovid@claretbarcelona.cat

3.3 Alumnes que han de sortir de l’escola abans que acabi l’horari lectiu
aLa família ho ha de justificar a l’agenda, en les pàgines finals, en l’apartat “Relació Família-escola. 
Absències i retards”.
aSi la família vol que l’alumne/a marxi sol de l’escola, és imprescindible marcar la casella indicada per 
a tal efecte a l’agenda. En cas de no marcar la casella, l’alumne no pot sortir sol del centre, i cal que la 
família vingui a buscar-lo a l’escola.
aL’alumne/a ha d’ensenyar la justificació al docent de l’hora que acaba, que la signarà.
aL’alumne/a ha de mostrar-la a Consergeria abans de sortir del centre, qui ho registrarà a EducamOS.

3.4 Absències a piscina
Si la sessió és a les 8h (1r i 2n ESO)
aLa família ho justificarà a través d’EducamOS indicant-ne el motiu.
aL’alumne no entrarà al centre fins les 9h. i ho farà per la porta principal.
aL’alumne no ha d’anar a l’Esportiu a justificar-ho.

3.5 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.
aLa 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/a ha de mostrar-lo a Consergeria a cada entrada i sortida fora de l’horari habitual.
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4. Comunicacions de disciplina
A l’etapa d’ESO, l’escola gestiona les situacions de disciplina amb els i les alumnes. Algunes situacions reque-
reixen deixar constància escrita o informar a la família. Llavors podem trobar:

4.1 Incidències a EducamOS
A través de la plataforma EducamOS, els docents deixen constància escrita de situacions produïdes a l’aula. 
La família pot consultar-les, sempre que vulgui, a l’apartat d’Incidències.

4.2 Les notes a l’agenda
L’apartat de l’agenda RELACIÓ FAMÍLIA -ESCOLA serveix per a la comunicació escrita entre el professorat i 
les famílies. Quan un professor/a escriu una nota sobre el comportament d’un alumne/a ho fa amb l’objec-
tiu de comunicar a la família una incidència concreta o l’acumulació de diversos avisos orals. Les famílies 
han de signar aquestes notes per tal de certificar que han rebut aquesta informació.

4.3 Trucada telefònica
El docent de la matèria o també el tutor es posen en contacte amb la família.

4.4 Treballs de reflexió
Davant de situacions de manca de disciplina com retards o accions, comportaments o actituds inadequa-
des l’equip docent podrà aplicar, com a mesures correctores, la realització de tasques educadores i/o un 
treball de reflexió. Aquestes tasques o treballs podran realitzar-se en horari no lectiu.

4.5 Avís de direcció
En cas que un alumne/a cometi una falta considerada com a greu, o la reiteració de faltes lleus, es podrà 
sancionar a l’alumne/a amb un avís de Direcció. És una nota escrita del Cap d’estudis, indicant que es tracta 
d’un avís de Direcció, quines són les accions reparadores i les mesures disciplinàries que comporta.

En cas que l’alumne/a persistís en aquesta actitud, es plantejaria sancionar-lo/a amb un segon avís.  
El Director decidirà si aquest segon avís greu comporta l’obertura d’un expedient disciplinari.

5. Sobre la manera de vestir al col•legi
Com a educadors ens cal fer entendre l’alumnat que les normes socials que es refereixen a la manera de vestir, 
també han de ser presents en l’àmbit escolar, més enllà de la llibertat, legítima, d’optar per una determinada 
imatge personal. Per sobre de totes les recomanacions concretes ha de prevaler el sentit comú; famílies i 
docents, com a adults, coneixem molt bé els límits de les formes de vestir que són apropiades per a cada 
situació.

L’alumnat ha de venir a l’escola vestit amb correcció, per a la tasca que aquí han de realitzar. Hi ha formes de 
vestir adequades per a cada moment i per a cada activitat de la vida i convé no confondre l’escola amb un 
camp d’esports, amb un dia de platja o una festa de discoteca.



Per tal d’establir uns límits us en posem uns exemples. Estarien fora de lloc:
aSamarretes, camises i similars que, en posició normal, no arribin a tapar la cintura i/o excessivament 
escotades, samarretes masculines de tirants.
aFaldilles i pantalons excessivament curts, pantalons caiguts que mostrin la roba interior, bermudes de 
platja, xandall (fora de l’hora d’educació física).
aCalçat de goma (xancletes de bany)
aOrnaments, maquillatges i pentinats exagerats propis d’altres ambients.
aSímbols contraris a les creences, a la democràcia i a altres valors que l’Escola promou.

En el cas que un alumne arribi a l’escola vestit de manera inadequada i no sigui possible esmenar la incorrec-
ció, a criteri dels docents, l’alumne podrà ser enviat a casa per canviar-se, amb avís previ a la família.

6. Ús del telèfon mòbil en horari escolar
A principi de curs l’escola treballarà i lliurarà a l’alumnat de Secundària la normativa sobre l’ús dels dispositius 
mòbils al col·legi. La podreu trobar a l’apartat documents del següent enllaç:

• Normativa i consells d’ús dels dispositius digitals

A tall de resum, us recordem que els alumnes d’ESO NO poden utilitzar el mòbil a l’escola excepte a l’hora de 
l’esbarjo i de mitja pensió, que ho podran fer en els espais permesos.

Per aquest motiu, us recordem i us demanem que qualsevol comunicació relacionada amb l’àmbit escolar NO 
ha de fer-se a través de mòbil de l’alumne, sinó que ha de fer-se a través de Consergeria o de la persona tutora. 
Aquesta situació és especialment important si es tracta d’algun tema de salut. Penseu que l’alumnat no pot 
fer servir el mòbil i en cas de fer-lo servir, l’escola podrà quedar-se el mòbil fins al final de la jornada escolar.

Podran fer-se servir en activitats d’aprenentatge a l’aula sempre que el docent responsable així ho comuniqui 
explícitament.

Per tal de garantir la normativa de protecció de dades i respectar el compromís adquirit amb totes les famí-
lies de l’escola, queda expressament prohibit fer fotografies ni gravar vídeos on apareguin altres persones en 
horari escolar. En cas de fer-ne un ús inadequat, l’escola podrà quedar-se el mòbil fins al final de la jornada 
escolar.

7. Lliurament de material als alumnes
En el cas que una família vulgui lliurar quelcom urgent (claus de casa, targeta transport públic, documenta-
ció...) a un alumne d’Educació Secundaria de l’escola, ho farà a través de consergeria. Des de consergeria es 
faran les accions necessàries per tal de que arribi en mans de l’alumne.

Les tasques acadèmiques no són material urgent. Cal treballar tots plegats, escola i família, per tal de fer tot el 
possible per assolir un dels principals objectius que com a comunitat educativa hem pres vers als vostres fills i 
filles: formar un alumne autònom, capaç de gestionar situacions i problemes, superant les dificultats, aprenent 
dels errors i rectificant actituds.
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ALTRES INFORMACIONS

Adaptacions de la matèria de Música
L’alumnat que cursa estudis en un centre autoritzat pel Departament d’Educació de la Generalitat o en un 
conservatori de música, podrà sol·licitar l’adaptació curricular de la matèria de música i/o l’optativa del curs 
en funció de la dedicació horària i segons el que disposen les instruccions de curs.
 
Per iniciar la sol·licitud cal que l’alumne es posi en contacte amb la professora de música o amb el Coordina-
dor ADI, en Javier Riquelme, durant el mes de setembre o principis del mes d’octubre.
 

Convalidacions de l’Educació Física
L’alumnat que està dins el programa de tecnificació ARC de la Federació corresponent, podrà sol•licitar la 
convalidació de la matèria d’Educació Física. 
Per iniciar la sol·licitud cal que l’alumne es posi en contacte amb el Coordinador ADI, en Javier Riquelme, du-
rant el mes de setembre o principis del mes d’octubre.

DNI a 2n d’ESO
L’alumnat de 2n d’ESO ha de lliurar una fotocòpia del seu Document Nacional d’Identitat. Aquesta fotocòpia 
ha de ser amb les dues parts del DNI en una sola cara. Cal lliurar-la abans del 15 d’octubre a la persona tutora. 
En cas de no lliurar-se en la data demanada, caldrà gestionar-ho directament amb la Secretaria de col•legi.

BEQUES, AJUTS I ALTRES

Us informem que, com cada any, podeu sol·licitar a la Secretaria del centre, ajuts i beques. A continuació us 
detallem concepte i dates aproximades d’algunes d’elles:

aAjuts per a llibres de text i material didàctic: Aquests ajuts van dirigits als alumnes de Primària i  
Secundària, la convocatòria acostuma a sortir al Setembre.
aBeques de Menjador: Van dirigides als alumnes d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació  
Secundària, normalment surt  primera convocatòria al Juny i segona convocatòria al Setembre.
aBeques NEE: Aquestes beques van dirigides als alumnes amb necessitats educatives especials que 
cursin estudis d’Educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat, aquests últims anys la convocatòria 
ha sortit 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.



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.
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VISIÓ PANORÀMICA DEL CURS

1a festa col·legial 2a festa col·legial 3a festa col·legial
7 de desembre de 2021 28 de febrer de 2022 3 de juny 2022

Festes col·legials

Reunions Famílies-Persones Tutores

Reunió 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO

Inici de curs
Dijous 

30 setembre
18.00 h

 

Dijous 
30 setembre

18.00 h
 

Dimarts 
28 setembre

18.00 h
 

Dimarts 
28 setembre

18.00 h
 

Primer trimestre
Dijous

16 desembre
18.00 h

Dijous
16 desembre

18.00 h

Dimecres
15 desembre

18.00 h

Dimecres
15 desembre

18.00 h

Segon trimestre
Dijous

31 març
18.00 h

Dijous
31 març
18.00 h

Dimecres
30 març
18.00 h

Dimecres
30 març
18.00 h

Final de Curs
Dimarts
28 juny
18.00 h

Dimarts
28 juny
18.00 h

Dimarts
28 juny
18.30 h

Dimarts
28 juny
18.30 h



Sortides i activitats

L’equip docent de l’etapa ha preparat un seguit de sortides i activitats programades per als cursos de l’ESO i 
seqüenciades durant tot el curs. L’escola us informarà, prèviament, dels objectius que pretenen les activitats 
així com dels detalls de la seva organització. Recordeu que podeu consultar en tot moment el calendari actua-
litzat i les darreres modificacions a:  
https://www.claretbarcelona.cat/ca/gestio/calendari

Calendari d’avaluacions

Curs 1a  
Preavaluació

1a  
Avaluació

2a  
Preavaluació

2a  
Avaluació

3a  
Preavaluació

3a  
Avaluació

1r ESO 20 octubre 9 desembre 2 febrer 23 març 4 maig 15 juny
2n ESO 20 octubre 1 desembre 2 febrer 16 març 4 maig 8 juny
3r ESO 20 octubre 1 desembre 2 febrer 16 març 4 maig 15 juny
4t ESO 20 octubre 9 desembre 2 febrer 23 març 4 maig 15 juny

Avaluació Final Ordinària i Extraordinària: 23 juny

En cas de modificacions de dates, es comunicarà oportunament amb antel·lació. 

Recuperacions i proves extraordinàries

aRecuperacions: 
 1a avaluació: els primers dies de gener
 2a avaluació: els primers dies d’abril

aLes proves extraordinàries es realitzaran al juny i es concretaran els horaris durant el curs
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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



Col·legi Claret Barcelona 
Sant Antoni Mª Claret 49  

08025 Barcelona   
 

Tel. 93 208 18 30  
Fax 93 208 18 31  

 
info@claretbarcelona.cat
eso@claretbarcelona.cat 

www.claretbarcelona.cat
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