
Construeix 

EL TEU FUTUR
Ciències. Salut i Tecnologia
Humanitats i Ciències Socials 
 

1r Batxillerat A

BATXILLERAT



2   /  Col·legi Claret Barcelona



Curs 2019-20 ·  1r Batxillerat A   \   3

ÍNDEX

LEMA DEL CURS 4

CURRÍCULUM 5

HORARI 6

QUÈ VOLEM ACONSEGUIR? 7

QUÈ ENS CAL?  8

MÉS ENLLÀ DE L’AULA 10

PROCÉS D’AVALUACIÓ 16

NORMES DE FUNCIONAMENT 18

TREBALL DE RECERCA 20

COMUNICACIÓ 21

ELECCIÓ DELEGATS DE L’AMPA 22

BEQUES, AJUTS I ALTRES 22



4       Col·legi Claret Barcelona

Mira, descobreix... Implica’t!
LEMA DEL CURS

MIRA... 

En aquest context i en aquesta època estem envoltats 
d’imatges. Vivim en un entorn ple de pantalles i flai-
xos. Sembla que només es valora el que es veu, allò 
que es mostra. I a més a més, ben de pressa, a una 
velocitat vertiginosa, cercant l’impacte, sense reacció 
possible. S’ha debilitat la nostra capacitat de badar i 
de mirar, d’admirar i de contemplar. Només ens fixem 
en allò que ens crida l’atenció, allò que ens enlluerna. 
I hem quedat privats de la mirada contemplativa que 
ens permet gaudir de les persones, de la natura, de 
l’art ...

Davant dels nostres ulls, com si fos una pantalla que tot ho engoleix, no deixen de passar-nos imat-
ges, notícies, fets, rumors... I, tal com passen, es dilueixen les unes en les altres deixant un pòsit em-
boirat en el nostre subconscient. Ens cal recuperar el gaudir d’una mirada que comunica vida, que 
s’admira contemplant una flor, que s’emociona amb un somriure, que es relaxa amb una conversa tran-
quil·la, que es relaciona amb els qui ens envolten, que descobreix, encisada,  les meravelles del món. 
Caldrà viure l’ara i aquí amb una consciència ben desperta per poder aprendre, de nou, a mirar i sentir el 
batec de la vida i per agrair tots els regals que rebem cada dia.
 
DESCOBREIX...
 
Amb una actitud empàtica, sense prejudicis, es pot descobrir la riquesa que hi ha darrera les paraules i 
accions de les persones que t’envolten. Com la mirada acollidora de Jesús i del Pare Claret, que sempre 
transmet a les persones estimació i dóna ànims per seguir caminant amb esperança i il·lusió. 

Aquest trobar-nos, l’un davant l’altre, ens fa descobrir, amb tota la seva riquesa, allò que té d’únic i irrepeti-
ble, i facilita l’acollida de les seves aportacions, idees i sentiments. Sempre acceptació plena de la persona, 
però amb una mirada lúcida que valora i reflexiona amb sobre allò que és just, bo i honest. Una mirada que 
supera el passat, es compromet amb el present, i transmet il·lusió i esperança per al futur.

IMPLICA’T...
 
Cada dia és únic, irrepetible. La “nova mirada” ens indicarà la ruta per caminar amb pas ferm i decidit cap el 
cim que volem assumir. Per poder caminar cal fer un pas darrere un altre, i acompanyats per la comunitat 
educativa, preguntar-nos què és més urgent, oportú i eficaç per avançar sense pors ni neguits. No tenim 
temps per al conformisme, o l’anar-hi anant.

Fem nostre aquest lema des d’una reflexió lúcida, lliure i esperançada, una opció que neix del cor i connec-
ta amb la vida.  Per això, aquest curs: MIRA, DESCOBREIX, IMPLICA’T!



CURRÍCULUM

MATÈRIES COMUNES

Matèria Hores  
setmanals

Català 2
Castellà 2
Anglès 3
Filosofia i  
Ciutadania

2

Ciències per al Món Con-
temporani

2

Educació Física 2
Tutoria 1
Treball de Recerca

Matèria Hores  
setmanals

Matemàtiques 4
Biologia o Dibuix Tècnic o 
Hist. Contemp

4

Economia i Empresa o Quí-
mica 

4

Cultura Audiovisual o Física 4
Francès 2
Pràctiques de Biologia i 
Química
Pràctiques de Física i  
Tecnologia

Una formació polivalent que posa 
a l’abast dels estudiants 
les eines necessàries per cursar estudis 
superiors amb plenes garanties.

MATÈRIES DE MODALITAT
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HORARI

• En cas d’absència d’un professor, si és a primera hora del matí els alumnes comencen a les 9 i si és a 
última del migdia o de la tarda surten abans.  

• Els alumnes que cursen matèries a distància a través de l’IOC, a les hores que els hi correspongui  
treballar aquestes matèries podran fer-ho a l’aula 39, 39bis o a la biblioteca en funció de la disponibi-
litat.

Horari pràctiques de laboratori i taller

Setmana 1

Dilluns Dimarts 15.30 a 17.00 Dimecres Dijous 15.30 a 17 Divendres

Grup 1 Pràctica 1

Química o Biologia

Grup 2 Pràctica 1

Química o Biologia

Setmana 2
Dilluns Dimarts 15.30 a 17.00 Dimecres Dijous 15.30 a 17.00

Grup 1 Pràctica 1

Física i Tecnologia

Grup 2 Pràctica 1

Física i Tecnologia

• Es farà la mateixa pràctica els dimarts i els dijous. Podran escollir el dia. 
• Els alumnes de Francès tindran preferència alhora de fer les pràctiques els dijous.
• La realització de les pràctiques computarà a les qualificacions de les matèries de Química, Biologia i 

Física.
• En períodes d’exàmens d’avaluació no hi haurà pràctiques.

Organització del dia a dia

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

8:00-

9:00

CMON Filosofia Mates Castellà Anglès

9:00-

10:00

Anglès Química / Economia Química / Economia Química / Economia Química / Economia

10:00-

11:00

Mates Biologia / Dibuix tèc./

Història Contem.

Biologia / Dibuix tèc./

Història Contem.

Física / Cultura 

Audiov.

Filosofia

11:30-

12:30

Castellà Mates CMON Biologia / Dibuix tèc./

Història Contem.

Mates

12:30-

13:30

Física / Cultura 

Audiov.

Català Educació Física Educació Física Física / Cultura 

Audiov.
13:30-

14:30

Tutoria

15.00-

16.00

Català Pràctiques salut /

Física / Francès

Física / Cultura 

Audiov.

Pràctiques

salut/física
16:00-

17.00

Biologia / Dibuix tèc./

Història Contem.

Pràctiques salut /

Física / Francès 

Anglès Pràctiques

salut/física

Les pràctiques començaran el mes de gener i acabaran el mes de juny



QUÈ VOLEM ACONSEGUIR?

Quin és l’objectiu acadèmic amb que comencem el  
Batxillerat?

• Aprovar el curs actual
• Aprovar l’etapa del Batxillerat
• Aprovar les proves PAU
• Aconseguir una determinada “nota de tall”
• Accedir al estudis que es vol
• Preparar-se adequadament per afrontar primer de 

carrera amb garanties

I si no assolim algun d’aquest objectius? És un fracàs?
• Cal que tinguem objectius adaptats a la realitat de cada 

alumne.
• Tenir clar de quina situació partim, què volem aconse-

guir, ser conscient de què cal, i fer l’esforç necessari i 
constant per assolir-ho

•	 La clau per fer un bon Batxillerat és ser constant en 
la feina ben feta per tal d’assolir una bona formació  
personal i acadèmica.
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1. Com alumnes

Aprofundir en la maduració personal treballant:
• L’autoconeixement de les pròpies capacitats,  

interessos i limitacions.
• L’autoexigència, per assolir constància i esforç.
• L’autonomia per superar les dificultats i els reptes que 

es plantegin.
• La capacitat crítica per analitzar la realitat.

 
Assolir una sòlida formació acadèmica, adquirint continguts 
i desenvolupant competències i capacitats.
 
Anar més enllà de l’escola, potenciant el coneixement  
personal i el coneixement del món en què vivim.

L’objectiu prioritari és formar persones compromeses amb 
sí mateixes i amb el món que ens envolta a partir dels  
valors.

2. Com escola

L’adolescent és el 
protagonista dels 

seus aprenentatges.

Potenciar un aprenentatge 
SIGNIFICATIU, partint de 
l’EXPERIMENTACIÓ i el 

CONEIXEMENT de l’actualitat i 
dels reptes globals. 

Desenvolupem les potencialitats dels alumnes



Coordinació d’accions i esforços
QUÈ ENS CAL? 

Per aconseguir els objectius, ens calen uns requisits  
fonamentals que hem d’aportar tant els alumnes, com els  
professors i les famílies, gràcies a una tasca conjunta.

1. Acceptar que és el primer responsable dels seus estudis.  
Fer front a la realitat i no fer servir atenuants per eludir  
responsabilitats.
2. Implicar-se en l’estudi:
•	 Actitud a classe: tenir la predisposició i col·laboració correcta 

pel desenvolupament eficaç de la matèria, i estar concentrat, 
actiu i participatiu per aprofitar la classe.

•	 Ritme de treball a casa: treballar amb regularitat, autonomia per 
a portar el control de les matèries a curt i mig termini. I tenir  
iniciativa per cercar recursos i vèncer les dificultats.
• Deures a casa: realitzar les tasques proposades pel docent 

que permeten aprendre les habilitats necessàries en la  
matèria.

• Estudi a casa: elaborar materials que permetin una visió  
panoràmica de la matèria i una optimització de l’estudi i la 
preparació dels exàmens.

3. Contribuir a mantenir el bon ambient del grup-classe:
• Compromís amb els requisits abans esmentats de respecte,  

cordialitat, sinceritat, confiança, ajuda, col·laboració, serietat i  
exigència.

• Compromís amb aspectes com la puntualitat, les absències  
relacionades amb exàmens, ...

• Compromís amb el grup-classe per fer equip i contribuir a asso-
lir els objectius del grup i, en qualsevol cas, no obstaculitzar-los.

4. Analitzar els resultats obtinguts i buscar la resposta idònia.
• Sinceritat i realisme per valorar els resultats acadèmics  

obtinguts, així com les pròpies capacitats, interessos i  
limitacions. 

• Esperit de superació davant les dificultats.

ALUMNES

ALUMNES PROFESSORS FAMÍLIES
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1. Com a professor de la matèria:
• Vetllar per la qualitat de la docència i la tasca pedagògica.
• Implicar-se en el procés d’aprenentatge amb l’alumne com a persona.
• Implicar-se en el procés d’aprenentatge del grup.

2. Com a equip docent:
• Potenciar el bon ambient del grup.
• Aportar un sistema d’avaluació que afavoreixi el treball continu i l’elaboració i globalització dels contin-

guts.
• Fer un seguiment acurat de l’alumne i del grup-classe, encaminat a potenciar el seu progrés.

3. Com a persones tutores amb l’alumnat:
• Fomentar la seva maduració personal i l’autonomia, i afavorir el coneixement de la seva realitat (capaci-

tats, limitacions, interessos).
• Orientar en l’aspecte acadèmic i professional.

4. Com a persones tutores amb el grup-classe:
• Potenciar l’ambient adequat en el grup. 
• Anar més enllà de les assignatures i matèries: apropar futurs estudis i professions i reconèixer el món 

global. 
• El primer dia a l’alumnat se li demana el compromís d’aportar una actitud activa i positiva amb el grup, 

ser puntual, ...

1.	Acceptar	que	el	vostre	fill	és	el	primer	responsable	dels	seus	estudis. Derivar responsabilitats demostra 
falta de confiança en les seves capacitats i no l’ajuda en el seu creixement personal.
2.	Implicar-se	en	la	vida	del	vostre	fill	també	com	a	estudiant:

• Estar atents a la organització del seu temps. És responsabilitat dels pares que els seus fills tinguin una 
vida ordenada, amb un espai i un temps clar i definit per l’estudi.

• Ser al seu costat en la seva vida com a estudiant. Mantenir viu l’interès i la comunicació, estar atents 
per observar el progrés, saber com ho viuen, ajudar-los en les dificultats i angoixes, i marcar els límits 
necessaris.

• Ser al “seu costat” en la seva millora personal.  Mantenir la comunicació en els diferents àmbits de la 
vida dels fills, conèixer com viuen a casa però també conèixer com viuen amb els amics. S’estan fent 
grans i cal observar el procés que van fent, aportar el punt de vista i trobar estones per valorar amb ells 
l’activitat a les xarxes socials, la imatge personal, les relacions que estableixen, ...

L’evolució en aquests diferents àmbits incideix en la seva maduració i progrés com a persona i té molta rela-
ció i incidència en el seu progrés com estudiant.
3.	Contribuir	a	mantenir	el	bon	ambient	del	grup-classe,	afavorint	l’actitud	responsable	del	vostre	fill:	

• Estar atents als retards, a les absències a exàmens.
• Hem d’estar segurs de que el nostre fill juga un paper positiu dins del grup-classe. De cap manera hem 

de permetre que interfereixi en el progrés de la resta de companys.
4. Analitzar els resultats obtinguts i buscar la resposta idònia

• Descobrir i acceptar les seves capacitats, interessos i limitacions.
• Promoure l’esperit de superació davant les dificultats.
• Cercar l’equilibri entre exigència i suport, atenent al coneixement de la realitat del fill.

5. Participar en la formació del coneixement dels àmbits professionals

FAMÍLIES

PROFESSORS
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Aprenentatge motivador
MÉS ENLLÀ DE L’AULA

Sortides i activitats de matèries i de tutoria 

L’equip docent ha preparat les sortides per aprofundir en aspectes de les matèries, així com en  
autoconeixement, relació, coneixement del món en què vivim i orientació acadèmica. 

Les sortides es comunicaran amb antelació als alumnes i a les famílies a través de circulars que trobareu a 
EducamOS i a través de correu. Podeu consultar-les la web:  https://www.claretbarcelona.cat/ca/dia-a-dia/
calendari/29

1r TRIMESTRE

Data Activitat Lloc

17 setembre Jornada de convivència a Collserola Barcelona

octubre Sessió fotogràfica a la Sedeta Barcelona

24 octubre Gimcana de Sant Antoni Ma Claret Parc de la Ciutadella

27 octubre Celebració de tota la comunitat educativa claretiana Parròquia Cor de Maria

11 de novembre Xerrada Marató de TV3 (Setmana Ciència) Col•legi

11 de novembre Taller de seguretat al laboratori (Setmana Ciència) Col•legi

12 de novembre Xerrada / Taller de Nanotecnologia (Setmana Ciència) Col•legi

13 de novembre Xerrada Reproducció Assistida (Setmana Ciència) Col•legi

13 de novembre Taller de tractament de dades (Setmana Ciència) Col•legi

14 de novembre Visita a Roche (Setmana Ciència) Sant Cugat

15 de novembre
Presentació del Treball de Recerca per part d’antics alumnes 

(Setmana Ciència)

Col•legi
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2n TRIMESTRE

Data Activitat Lloc

27 novembre Presentació dels Treballs de Recerca dels alumne de 2n Col•legi

25 nov - 12 desembre
Participació en la campanya “Carta als Reis” organitzada per 

la nostra parròquia (Cor de Maria)

Col•legi

25 nov- 19 desembre Celebració Advent – Nadal Col•legi

20 desembre Intercanvi de nadales amb l’alumnat de totes les etapes Col•legi

Pendent de confirmar Xerrada CV + entrevista de feina Col•legi

30 gener Celebració DENIP Col•legi

21 febrer Celebració de la Festa de Carnaval Col•legi

4 març Visita a la Casa de les Punxes (Dibuix Tècnic) Barcelona

7 març Portes Obertes Col•legi

24 març Sortida a determinar A determinar

27 març Festival MECAL (Cult Audiovisual) Barcelona

Pendent de confirmar Xerrada Setmana del Cervell Col•legi

Pendent de confirmar Fira de recerca en directe Barcelona

Pendent de confirmar Concurs d’oratòria d’ESADE Barcelona

Pendent de confirmar Xerrada de disseny d’expositors Col•legi

Pendent de confirmar Taller Fes Recerca. Parc Científic Barcelona

3r TRIMESTRE

Data Activitat Lloc

12 a 27 març Celebració de la Quaresma Col•legi

16–31 març Apadrinaments: xerrades i recollida Col•legi

23 abril Celebració de la diada de Sant Jordi. Jocs florals Col•legi

27-28-29 abril Viatge 1r BAT Ginebra Ginebra

18 a 22 maig Celebracions de fi de curs Col•legi

maig Concurs Joves emprenedors Barcelona

Pendent de confirmar Itinerari en francès Barri Gòtic+ activitat aula Barcelona

Pendent de confirmar Escape room “Luces de Bohemia” Col•legi

15 juny Celebració de la Festa de Fi de Curs Col•legi
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Mantenint l’ànim de millora constant 
NOVETATS

27/04/2020 
BARCELONA - GINEBRA
5.10h. Trobada a l’aeroport de Barcelona per realitzar els tràmits 
previs a l’embarcament. 
07:10-08:50: Vol Barcelona - Ginebra
8.50h. Arribada a Ginebra. Trasllat al hostel. 
Descoberta del barri històric: catedral de St Pierre, Maison Tavel, el 
monument a la reforma i l’Ajuntament. Sopar i allotjament a l’hotel. 

28/04/2020 GINEBRA
Esmorzar al hostel.
10h: Visita concertada a l’ONU (Trasllat en tramvia) 
14h: Visita concertada al CERN (Trasllat en tramvia) 
Tarda: Visita als símbols i als jardins de la ciutat (Jardí anglès i llac 
Leman).
Vespre: Tornada a l’alberg i sopar. 

Coincidint amb la cele-
bració de la setmana de la 
ciència a Catalunya (11-15 
de novembre) es duran a 
terme activitats de divul-
gació científica: xerrades 
divulgatives, tallers cien-
tífics i tecnològics, visites 
(a empreses, centres de 
recerca, museus), una fira 
d’experiments elaborada 
pels propis alumnes i una 
exposició de científics de 
Catalunya a través de la 
història.

SETMANA DE LA 
CIÈNCIA

L’alumnat de 1r de Batxi-
llerat realitzarà un viatge 
cultural a Ginebra. Una  
estada de tres dies a 
aquesta ciutat emblemàti-
ca, centre d’interès social, 
cultural i financer en l’àm-
bit mundial per la presèn-
cia de nombroses organit-
zacions internacionals.
Volem acostar la realitat 
del món exterior a les aules 
i així despertar vocacions i 
orientar millor el futur pro-
fessional dels alumnes.

VIATGE CULTURAL A 
GINEBRA

L’equip docent porta temps 
treballant en el disseny i 
posada en pràctica d’un 
projecte per millorar la 
convivència i la prevenció 
de l’assetjament escolar. 
La implicació i lideratge 
per part dels alumnes en la 
prevenció, detecció i segui-
ment és cabdal. A vegades 
aquesta pot ser una tasca 
heroica. L’equip docent ha 
preparat un seguit d’ac-
cions en que els alumnes 
de 1r de batxillerat han de 
convertir-se en els refe-
rents o “superherois”, pels 
alumnes de 1r d’ESO que 
seran els “herois”. Durant 
el curs, els alumnes dels 
dos cursos treballaran els 
valors de respecte, convi-
vència, assertivitat i em-
patia a través de diferents 
“missions” proposades.

PROGRAMA 
HEROIS

PROGRAMA viatge a Ginebra

29/04/2020 
GINEBRA - BARCELONA
Trasllat en tren a Lausanne
Visita al museu de l’Olimpisme
Dinar i tornada a Ginebra.  
18:30-20:00 Vol Ginebra - BCN 
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En aquestes lligues diver-
sos equips d’estudiants 
s’enfronten dialècticament 
sobre un tema polèmic 
i d’actualitat. Aprenen a 
parlar en públic, a fer equip 
i a saber defensar un tema 
tant a favor com en con-
tra. Ensenyem a ser bons 
oradors.

LLIGUES DE
DEBAT

Programa educatiu dins 
la matèria de Ciències pel 
Món Contemporani. Els 
seus objectius són contri-
buir al fet que els alumnes 
entenguin i valorin la cièn-
cia com un agent transfor-
mador social, i reconeguin 
el mètode científic com 
a eina d’aprenentatge i 
anàlisi que capacita per a 
prendre decisions lliures 
basades en la informació i 
l’evidència.

STEAM X
CHANGE

L’any passat vam ence-
tar el projecte Spellian a 
4t d’ESO i aquest any el 
continuem a 1r de Batxille-
rat, gràcies al qual 1h a la 
setmana conversen amb 
un alumne d’una escola 
anglesa de la seva mateixa 
edat. Les converses són 
guiades a través d’una pla-
taforma i cada setmana es 
tracten temes diferents. 

PROJECTE 
SPELLIAN
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Desvetllem els valors socials
ACTIVITATS SOLIDÀRIES I DE TRANSFORMACIÓ SOCIAL

L’equip de Pastoral de l’escola proposa, als alumnes, 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.

•	 Continuïtat dels programes de voluntariat que es realitzen a 4t d’ESO.
•	 Tómbola solidària per recaptar diners pels apadrinaments.
•	 L’Altra Barcelona. Els alumnes visiten alguns espais de Barcelona on poden palpar la realitat d’algun 

dels col·lectius més desfavorits de la nostra ciutat amb l’objectiu de prendre consciència de la situa-
ció d’injustícia social i desvetllar-los el sentiment de solidaritat.

Bojos per la ciència  
Programa d’excel·lència de la Fundació Catalunya La Pedrera que estimula el talent i les vocacions científiques 
entre els joves de batxillerat de Catalunya oferint-los l’oportunitat de treballar en centres de recerca i institu-
cions de prestigi internacional, així com posicionar-se per una possible carrera professional. L’edició 2020 
ofereix 12 cursos en diferents àmbits de la ciència i la recerca (Nutrició, Medicina, Economia, Matemàtiques, 
Química, Física, Bioenginyeria, Biomedicina...)

Concursos i activitats diverses de la Societat Catalana de Matemàtiques
• C1: Olimpíada Matemàtica.
• C2: Proves Cangur.
• C3: Problemes a l’esprint.

 
Des de la pàgina http://www.cangur.org/  podeu accedir a tota la informació dels concursos anteriors i altres 
activitats. Les sessions de preparació voluntàries i gratuïtes per a l’Olimpíada Matemàtica comencen el 26 de 
setembre del 2019 i les de preparació per al Cangur de l’1 d’octubre de 2019.
 
Programa Explainers
Programa que facilita a l’alumnat una formació específica de com comunicar ciència de manera creativa i pro-
pera, centrant-se en els continguts de CosmoCaixa. L’alumnat s’acostarà a la ciència de manera experiencial; 
la necessitat de ser compresos els farà augmentar tant la motivació com l’efectivitat de l’aprenentatge.

•	 Organització	responsable: CosmoCaixa 
•	 Adreçat	a:	Alumnat de 4t ESO, 1r i 2n de Batxillerat. 
•	 Web:	https://www.educaixa.com/-/edu-explainers. 
• Activitat trimestral amb inscripcions al principi de cada trimestre. Sessions de formació prèvies a 

diferents institucions universitàries a part del mateix CosmoCaixa, ESIC, IQS, La Salle Campus.
• 6 sessions de 3 hores en dissabtes o diumenges al matí o a la tarda.

 
Olimpíades catalanes de diferents àmbits del coneixement (Física, Biologia, etc.)
Les olimpíades són concursos de caràcter acadèmic que tenen com a objectiu estimular l’estudi de l’àmbit 
del concurs i fomentar els vincles entre els estudis de secundària i d’universitat. Cada universitat organitza les 
seves olimpíades, estableix les dates i la normativa.

Reconeixement del talent
PROGRAMES D’EXCEL·LÈNCIA
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PLA D’IMPULS DE LLENGÜES ESTRANGERES

ANGLÈS

Al batxillerat, continuem amb l’acompanyament d’auxiliars de conversa. Realitzaran tasques acadèmiques 
de consolidació i millora de l’anglès, especialment a nivell oral, com una activitat més dins la potenciació de 
l’anglès en el centre.

Oferim la possibilitat d’acreditar el nivell d’anglès del vostres fills a l’escola gràcies a un conveni amb el Tri-
nity College London.  L’acreditació del Trinity College és reconeguda internacionalment per certificar el nivell 
competencial en l’ús i el domini de l’idioma. Els exàmens es podran realitzar a l’escola en dues jornades dife-
renciades. En una primera jornada es realitzaran les proves de Reading i Writing i en una segona jornada les 
proves de Speaking i Listening.

L’escola proposarà als alumnes interessats la possibilitat de fer una preparació específica per a la prova tant 
a les classes d’anglès curriculars, com, també, opcionalment, a nivell extraescolar.

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 aten-
dre consultes, i fer grup. També el poden utilitzar com a “study hall”, doncs poden portar 
els seus portàtils i treballar. Si algun alumne té un extraescolar (a l’escola o fora) a la tarda, 
durant aquest temps pot portar un entrepà o una carmanyola i dinar a l’aula.  El primer dia 
d’aquest espai serà el divendres 4 d’octubre.

Cada semestre la responsable del batxillerat a l’escola (Elisabeth Lynch) els convocarà a 
una reunió per fer un seguiment. La primera reunió va ser el 27 de setembre.

BATXILLERAT DUAL
Doble titulació del Batxillerat estatal i nord-americà

FRANCÈS
El col·legi Claret de Barcelona 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.

El curs 2018-19 van acreditar el seu nivell d’anglès i francès el 100% dels alumnes presentats a les proves. 

Hi ha una propera reunió informativa el 7 de novembre per explicar en tot detall el funcionament de les 
acreditacions.

IMMERSIÓ 
LINGÜÍSTICA

APRENENTATGE
DIGITAL

Preparats per un món globalitzat
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Acompanyament personalitzat
PROCÉS D’AVALUACIÓ

 
ACOMPANYAMENT DIARI
L’equip docent recolza i fa un seguiment dels alumnes durant les activitats d’aprenentatge 
del dia a dia.
 
AVALUACIÓ COMPETENCIAL
Valorem l’assoliment de la competència personal i social per ajudar els nois i noies a 
avançar en el seu creixement personal.
 
SEGUIMENT SETMANAL
L’equip de tutors es reuneix setmanalment per valorar l’evolució del curs.
 
SUPORT CONTINUAT
Cada 6 setmanes, l’equip docent realitza les sessions d’avaluació per proposar accions de 
millora individuals i de grup.

TREBALL CONJUNT: 
Periòdicament, realitzem reunions amb les famílies de tota la classe i reunions famí-
lies-alumne-persona tutora.

Seqüencia d’avaluació de les matèries

Seguiment de l’alumne i del grup-classe
L’equip docent realitza un seguiment constant perquè l’alumne assoleixi l’autonomia i els hàbits necessaris 
per a créixer com a persona i com a estudiant.

Valoració trimestral amb exàmens trimestrals de quasi totes les matèries. Exàmens globals a final de curs 
amb un model similar a les proves PAU.

1a PRE 1a AVAL 2a PRE 2a AVAL 3a PRE 3a AVAL GLOBAL

Matemàtiques Nota Nota Nota Nota Nota Nota Mates 

obligatori 

i opció a 

2 globals 

addicionals

Biologia Nota Nota Nota Nota Nota Nota

Física / CA Nota Nota Nota Nota Nota Nota

Química / ECO Nota Nota Nota Nota Nota Nota

Anglès Nota Nota Nota Nota Nota Nota

Filosofia Observ Nota Observ Nota Observ Nota SÍ

Català Observ Nota Observ Nota Observ Nota SÍ

Castellà Observ Nota Observ Nota Observ Nota SÍ

C Món Observ Nota Observ Nota Observ Nota

Ed. Física Observ Nota Observ Nota Observ Nota

DATA

Sessió:

16 octubre

Exàmens:

21-26  

novembre

Sessió: 

29 gener

Exàmens:

5-10 març

Sessió:

27 abril

Exàmens:

2-5 juny

Exàmens: 

15-19 juny
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Perspectiva de l’avaluació final

En acabar l’etapa: càlcul de notes

• Si l’alumne té alguna avaluació suspesa haurà d’anar obligatòriament a l’examen global.
• L’alumne que en l’avaluació final ordinària, al juny, suspèn alguna matèria, disposarà d’una nova convoca-

tòria a primers de setembre (Avaluació Extraordinària) i haurà de realitzar aquesta prova obligatòriament.
• Finalitzada l’Avaluació Extraordinària, si queden suspeses una o dues matèries, l’alumne passa a 2n 

curs de Batxillerat, i haurà de recuperar aquestes matèries durant el proper curs. Si, per contra, queden  
suspeses més de dues matèries, l’alumne ha de restar a 1r de Batxillerat un any més.

•	 Exàmens globals de matèries de 1r de Batxillerat

• Els criteris d’avaluació són accessibles a la pàgina web de l’escola. 
• Respecte la qualificació de les matèries, l’aprovat de les matèries requereix una qualificació de 5.
• La qualificació de les matèries en cada avaluació es farà amb un decimal, i, a final de curs, s’arrodonirà 

per obtenir una nota sense decimal.

En acabar l’etapa del Batxillerat, l’alumne ha d’obtenir:

• Cal tenir totes les matèries aprovades per a obtenir el títol de batxillerat.
• La menció de “matrícula d’honor” podrà ser atorgada a alumnes que hagin obtingut una qualificació  
       igual o superior a 9,00.
• El centre educatiu pot concedir una matrícula d’honor per cada vint alumnes. 
• Els estudiants de batxillerat amb “matrícula d’honor” tindran gratuïtat de taxes de matrícula el primer 

curs de universitat.  
 

Nota	final	BAT		=		10	%	Treball	de	Recerca		+		90	%	Conjunt	de	Matèries
Conjunt	de	Matèries	=	mitjana	aritmètica	de	totes	les	matèries	de	Batxillerat

Aquesta gratuïtat de matrícula no és incompatible amb l’obtenció d’altres ajudes previstes en la convoca-
tòria de beques del Ministeri d’Educació.

CIÈNCIES                                                                                              CIÈNCIES SOCIALS

Català

Castellà

Filosofia

Mates cursades

Totes aquelles matèries amb algun bloc suspès 

 (Educació Física i Ciències per al Món Contemporani poden ser-ne excepcions)

Cal triar 0,1 o 2  de modalitat d’entre les aprovades
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Absències a exàmens 

Fomentem el respecte i el compromís
NORMES DE FUNCIONAMENT

Comunicació absències i retards

Alumnes	que	han	d’arribar	més	tard	del	que	és	habitual	justificadament
• La família ho ha de justificar a l’agenda o a través d’EducamOS.
• En cas de fer-ho a l’agenda, cal fer-ho en les pàgines finals de l’agenda,  en l’apartat Relació Família-escola. 

Absències i retards
• L’alumne ha de mostrar-la a Consergeria.
• L’alumne s’incorpora a la classe que li correspon per horari.  

Alumnes que no poden assistir a l’escola.
• La família ho ha de justificar a l’agenda o a través d’EducamOS.
• En cas de fer-ho a l’agenda, cal fer-ho en les pàgines finals de l’agenda,  en l’apartat Relació Família- 

escola. Absències i retards.
 
Alumnes que han de sortir de l’escola abans que acabi l’horari lectiu

• La família ho ha de justificar a l’agenda. Cal fer-ho en les pàgines finals de l’agenda,  en l’apartat Relació 
Família-escola. Absències i retards.

• L’alumne ha d’ensenyar la justificació al docent de l’hora que acaba, que la signarà.
• L’alumne ha de mostrar-la a Consergeria abans de sortir del centre, i es deixarà registre a EducamOS. 

Alumnes que disposen d’un horari especial
• Aquest horari serà establert i consensuat entre els tutors i la família.
• L’escola farà un carnet per a l’alumne on es detallarà l’horari individual. La família el signarà.
• L’escola plastificarà el carnet i el lliurarà a l’alumne.
• L’alumne enganxarà el carnet a la darrera pàgina de l’agenda.
• L’alumne ha de mostrar-lo a Consergeria a cada entrada i sortida fora de l’horari habitual.

Amb l’objectiu de garantir una bona dinàmica escolar, l’equip docent ha aprovat unes pautes de funcionament 
pel que fa a la repetició d’exàmens o proves puntuables per a l’avaluació d’aquells alumnes que no les han 
pogut realitzar amb la resta del grup-classe.

Absència en les hores de classe prèvies a un examen
Si un alumne preveu que no podrà assistir a les classes anteriors a un examen, les del mateix dia o de la tarda 
anterior, ho farà saber amb antelació i ho justificarà adequadament al professor corresponent i a la persona 
tutora per tal de valorar la realització de l’examen amb el grup.
 
Si un alumne no assisteix a les classes anteriors a un examen, sense comunicació ni justificació prèvia, no farà 
la prova amb el grup en aquell moment.
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L’aplicació d’aquesta mesura té en compte que en les hores prèvies l’alumne pot no estar en bones condicions 
per preparar l’examen, i que en el moment de la prova pot no trobar-se en condicions òptimes per realitzar-la. 
També té com a objectiu evitar mals entesos i haver de realitzar interpretacions segons la situació concreta 
de cada cas.
 
Donat l’enrenou que suposa l’absència als exàmens, es demana, pel bé del propi alumne i per a l’orga-
nització de l’etapa, que la família intenti programar les visites mèdiques de manera que siguin compa-
tibles amb l’agenda de l’alumne. Recordeu que els exàmens s’anuncien amb força temps d’antelació. 

Absència	injustificada	en	un	examen
Si un alumne no es presenta a un examen i no ho justifica acreditant la documentació necessària, la  
qualificació que li correspon és 0.

Absència	justificada	en	un	examen
El professor de la matèria corresponent, juntament amb la persona tutora i el cap d’estudis, decidiran si cal 
una nova convocatòria de l’examen o si se’n pot prescindir donada l’avaluació contínua. Si es considera  
necessària una nova convocatòria n’establiran la nova data procurant reproduir les condicions que havia de 
tenir l’alumnat: setmana d’exàmens, ...
 
Només es contemplarà la possibilitat d’una convocatòria d’exàmens d’incidències una vegada l’alumnat que 
ha faltat a un examen hagi aportat la justificació i la documentació adient que acrediti, amb objectivitat, la 
“força major” que ha impedit fer l’examen.  Cal que en aquesta justificació la família deixi constància que  
estaven assabentats dels exàmens que queden pendents.

Si l’alumne està malalt
És important garantir que l’alumne pugui realitzar els exàmens en condicions òptimes. Per aquest motiu, quan 
un alumne estigui malalt amb febre o mostri altres símptomes que no li permetin estar a l’escola durant tot 
l’horari lectiu, cal que es quedi a casa fins que es trobi bé. No pot venir a l’escola a fer únicament l’examen 
ja que ell mateix en surt perjudicat i, a més, hi ha la possibilitat de contagi de la malaltia als seus companys. 
El procés a seguir serà el mateix que en el cas d’una absència justificada a un examen.

Hi ha un seguit de casos en què l’escola no es planteja repetir els exàmens. És important que tant l’alumne 
com la família en siguin conscients. Aquest són: 

a) Viatges i sortides familiars
Quan un alumne falti a un examen parcial per un viatge o sortida familiar, l’alumne haurà de realitzar l’exa-
men pendent conjuntament amb el global d’avaluació.
 
En el cas de faltar a l’examen global, haurà d’assistir a l’examen de recuperació de l’avaluació per exa-
minar-se dels continguts pendents. En cas de suspendre aquest examen, ja no podrà realitzar una altra 
recuperació del trimestre.

b) Absències als exàmens globals i proves extraordinàries
Els exàmens globals i les proves extraordinàries, al ser proves de finals de curs i, donades les limitacions 
del calendari no permeten canvis.
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Investigació, argumentació  i expressió
TREBALL DE RECERCA (TR)

El Treball de Recerca pretén 
• Desenvolupar capacitats generals per a la recerca, l’argumentació i l’expressió.
• Potenciar l’autonomia de l’alumnat, és a dir, la capacitat d’organització, la constància en la feina,  

la iniciativa i l’esperit crític. 

Per aconseguir-ho, l’alumnat ha de desenvolupar un conjunt d’activitats, estructurades i orientades a la  
investigació sobre un àmbit escollit i acotat en l’espai i el temps. És desitjable que tingui un caràcter  
interdisciplinari, tot i que pot estar centrat en una matèria. 
 
Per tal d’acompanyar-lo en aquestes tasques, l’alumnat rebrà orientació i assessorament individual  
mitjançant una persona tutora del TR. 

El Treball de Recerca al col·legi Claret de Barcelona s’inicia al final del 1r trimestre de 1r de Batxillerat, i  
acaba al final del 1r trimestre de 2n de Batxillerat. 

Les universitat catalanes acostumen a tenir programes d’assessorament per a l’alumnat de batxillerat que 
realitza treballs de recerca, sempre que els temes tractats siguin aquells que ofereix la universitat.

Distincions i premis dels Treballs de Recerca

12 alumnes amb Distinció PAU els últims 7 anys

ETAPA	1:	Informació,	orientació	i	elaboració	de	propostes	de	TR Desembre	i	gener

ETAPA	2.	De	la	proposta	al	projecte.	Lliurament	del	projecte	i	assignació	del	TR	i	

																	del	tutor	del	TR
Gener	i	febrer

ETAPA	3:	Realització	del	TR			 Març,	abril,	maig,	juny,	juliol,	agost	i	setembre

ETAPA	4.	Lliurament	de	memòria	provisional	del	TR Octubre

ETAPA	5:	Lliurament	de	la	memòria	definitiva	del	TR	i	preparació	de	la		

																	defensa	oral
				Novembre
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COMUNICACIÓ

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.

Per tal de facilitar l’intercanvi d’informació de manera àgil i ràpida, l’escola contempla diversos canals de  
comunicació entre les famílies i l’escola.

Com a norma general, la figura del tutor és la persona de referència tant pels vostres fills com per a les  
famílies. És a ell o ella a qui heu de recórrer per qualsevol dubte, problema 
i/o consulta. Aquesta comunicació es realitzarà, habitualment, a través de  
l’agenda escolar.

Les absències i retards els podreu gestionar a través de la plataforma  
EducamOS, de l’agenda escolar i/o de Consergeria. La major part d’informa-
cions les rebreu per correu i les tindreu disponibles 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 presencialment a l’aula, les matèries disposen d’un  
entorn virtual d’aprenentatge en el que l’alumnat i els docents estableixen la  
comunicació, el Moodle.  

Us volem recordar que tot l’alumnat de l’etapa disposa d’un espai virtual d’emmagatzematge  
gestionat per One Drive al qual accedeixen a través de la plataforma EducamOS. En aquest espai podran  
gaudir gratuïtament de totes les eines que ofereix l’Office	365. 

Informació a la xarxa

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

  Instagram  
@claretbcn

Facebook 
@claretbcn

Twitter 
@claretbarcelona

Youtube 
Claret Barcelona

Web  
www.claretbarcelona.cat

Curs 2019-20 · 1r Batxillerat B   \   21

Sempre  connectats



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: 
 
Ajuts 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. 

Beques de Menjador: Aquestes beques van dirigides als alumnes d’Educació Infantil, Primària i Secundària, la 
convocatòria acostuma a sortir al Juny.
 
Beques de NEE: Aquestes beques van dirigides als alumnes amb necessitats educatives especials que cursin 
estudis a Educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat, la convocatòria acostuma a sortir al Juny.

Beques Batxillerat: Aquestes beques van dirigides als alumnes de Batxillerat i la convocatòria acostuma a 
sortir al Setembre.

Per a més informació sobre beques podeu passar per Secretaria. Trobareu informació detallada a la nostra 
web a mida surtin les convocatòries.

L’Associació de mares i pares del col·legi Claret de Barcelona demana la vostra implica-
ció i la participació activa per tal de col·laborar amb l’escola en la seva tasca formativa.

Família i escola
ELECCIÓ DELEGATS DE L’AMPA

BEQUES, AJUTS I ALTRES
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Us	agraïm	la	confiança	que	heu	fet	envers	el	centre	i	l’etapa.

Us	donem	les	gràcies	per	la	vostra	implicació	i	el	treball	conjunt	
que	iniciem	aquest	curs	com	a	continuació	

del	repte	que	tenim	entre	mans:	
el	creixement	personal	dels	vostres	fills	i	filles.

L’equip docent
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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


