Projecte
educatiu
del
centre

Jesuïtes
Educació,
transformem
l’educació

Entendre el nou context global i els
reptes que planteja el segle XXI
és clau per adaptar l’educació
de les persones i dels futurs
professionals i preparar
els alumnes amb les
competències personals
i acadèmiques que
aquests nous temps
exigeixen.

L’objectiu de l’educació jesuïta és formar persones integrals –competents, conscients, compassives
i compromeses– per a una societat diferent emmarcada en ple segle XXI. De manera transversal, en totes
les etapes educatives de l’escola, i des de la innovació pedagògica, el nostre projecte educatiu s’emmarca
en un context pluridimensional per aconseguir que els alumnes assoleixin un Projecte de vida que integri
els següents àmbits:

MAGIS
PERSONAL

EXCEL·LÈNCIA
ACADÈMICA

OBERTURA
AL MÓN

Persones excel·lents,
amb valuoses
experiències de vida i
amb identitat
ignasiana. Persones
crítiques amb capacitat
de donar respostes
creatives i contribuir a
crear un món millor.
Persones persistents,
amb criteri propi i
recursos, capaces
d’adaptar-se, d’integrar
la realitat complexa i
evolucionar en ella.

Potenciem en els nostres
alumnes la inquietud
intel·lectual per tal que
extreguin el millor de si
mateixos. Volem formar
persones curioses, motivades
per saber i descobrir, que
esdevinguin competents en
la vida i en la professió, i que
entenguin aquesta com una
vocació en què els valors
constitueixin els criteris
d’elecció. Persones autònomes,
amb habilitats comunicatives,
que sàpiguen treballar
col·laborativament i en xarxa.

Persones amb mentalitat
oberta, emprenedores,
sistèmiques i digitals,
amb oportunitats de
desenvolupament global.
Capaces d’afrontar el
repte de la diversitat i
d’esdevenir agents de
canvi en un món complex
i multicultural.

ESPORT
Element per a la
formació integral dels
alumnes,
que conforma els valors
de pertinença i esperit
d’equip, de cooperació,
de superació de reptes
personals; d’acceptació i
coneixement d’un mateix
i dels altres; de
compromís,
responsabilitat,
honestedat, sacrifici,
esforç i autodisciplina.

vincles i
compromís
social
Oferint espais
i formes de
vinculació que
s’estabilitzin en el
temps i afavorint la
participació de les
famílies.

Una formació integral on l’alumne
és el protagonista del seu propi aprenentatge.

Jesuïtes Educació és la xarxa que integra les
escoles de la Companyia de Jesús a Catalunya.
El nostre model educatiu ofereix, en els vuit
centres, una educació fonamentada en la
pedagogia ignasiana, i s’inspira en els valors
evangèlics, que han caracteritzat la nostra tradició
educativa. El treball conjunt dels vuit centres de la
xarxa ens permet aprendre contínuament,
compartir experiències i construir un model
educatiu innovador, sòlid i rigorós.
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amb el teu mòbil
i descobreix més
informació de
l’Horitzó 2020
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QuÈ et proposem?

Què
potenciem?

Autonomia
Obertura
al món

Iniciativa
i descoberta

Lideratge
personal i presa
de decisions
Habilitats
comunicatives
batxillerats
sant ignasi

Personalització
i Excel·lència
Acadèmica

Compromís
social
Esforç,
responsabilitat
i rigor

Desenvolupar
una consciència
global

orientació
professional

Pensament
crític

estratègies
i metodologies

Seminaris

L'estudi sistemàtic de l'etapa anterior esdevé a Batxillerat
més conscient i responsable: incorpora metodologies i estratègies més
madures, tot potenciant la capacitat de globalitzar els continguts. A més
del treball desenvolupat en el marc acadèmic ordinari de cada matèria, duem a
terme un seguit d'activitats orientades a desenvolupar l'excel·lència en diferents àmbits:
acadèmic, solidari i social, actitudinal, de creativitat i innovació i d'emprenedoria.

En col·laboració amb
organitzacions, empreses
externes i universitats

Reptes reals

Creativitat

Responsabilitat
Social

Durant el Batxillerat l'alumne pren consciència progressivament de la importància d’adquirir un
formació sòlida en la qual ell és el principal protagonista. Per això, l’atenció personalitzada pren
una gran rellevància en l’acció tutorial a través de les entrevistes que es mantenen amb els
alumnes. Així mateix, tot l’equip docent s'implica en el desenvolupament de plans individuals que
permeten que tots i cadascun dels alumnes arribin al nivell d’excel·lència de què són capaços. Des
d’aquest punt de vista, pensem que l’educació dels alumnes en la responsabilitat i l’esforç
esdevenen pilars fonamentals de la nostra tasca quotidiana.
El Batxillerat és una etapa on els nois i noies han de prendre decisions importants per al seu futur.
Per tal d'acompanyar-los en aquest procés, al llarg dels dos anys els fem diferents propostes
orientades a millorar el coneixement que tenen de si mateixos i del que els oferirà el món
universitari i laboral. Treballem amb diferents tests d'autoconeixement, fem sortides i visites a
organitzacions i empreses relacionades amb la modalitat cursada. També organitzem taules
rodones amb més de quaranta ex-alumnes que ja són a la universitat i amb professionals que vénen
de diferents sectors per compartir amb els nostres alumnes les seves experiències laborals.
Oferim als nostres alumnes un espai privilegiat de reflexió i diàleg a través de la proposta de més
de quaranta seminaris multidisciplinars. Seminaris de l'àmbit científic, tecnològic, social,
humanístic, econòmic, artístic, musical i espiritual entre d'altres. Els alumnes trien tres seminaris que
es duran a terme durant el curs. És una oportunitat d'anar més enllà, d'aprofundir en disciplines
diferents a les que han triat durant el batxillerat, de confirmar vocacions i de perfilar el seu futur.

Recerca

Més enllà del

Amb una tradició de més de vint-i-cinc anys, el programa d’Acció Social de 1r de Batxillerat
mobilitza els nostres alumnes durant tot l’any a viure una experiència d’aprenentatge-servei
en més de vint entitats. L’educació esdevé aprenentatge quan es fa vivència i, per això,
aquestes experiències són totalment prioritàries en el nostre projecte curricular.

Una de les fortaleses de l'educació que
oferim és el nostre compromís i dedicació
a la nostra missió: formar homes i dones pels altres.
En equip

Argumentació
i debat

organització
del curriculum
MATÈRIES
COMUNES
Català1
Castellà1
c Anglès1
c Ciències

per al Món
Contemporani
c Filosofia
c Història de la Filosofia
c Història

c Educació Física
c Religió
c Tutoria
c Anàlisi i Acció Social
c Seminaris
c Treball de Recerca

Per aconseguir-ho oferim un projecte educatiu integral
que contempla totes les dimensions de la persona. El Batxillerat
és una gran oportunitat per tal que l'alumne doni el millor de si mateix
tot construint un projecte vital ple de sentit.
Els tutors de Batxillerat, juntament amb el Departament d’Orientació Psicopedagògica,
fan una important tasca d’orientació i assessorament als alumnes per tal que puguin
trobar els estudis superiors -professionals o universitaris- més idonis.
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Batxillerat

Batxillerat
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treballar l’expressió oral.
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H
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c Literatura Castellana
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c Ciències de la Terra i Geologia
c Física
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Matemàtiques aplicades
a les Ciències Socials
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H
Empresa
c Geografia
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c Literatura Universal
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c Literatura Universal
c Literatura Catalana
c Psicologia i Sociologia
c

c

En la major part
dels itineraris hi ha
la possibilitat
de cursar una segona
llengua estrangera
com a matèria optativa:
Francès o Alemany
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MATÈRIes específiques

MATÈRIA COMUNA D’OPCIÓ

Volem seguir treballant la descoberta de l'espiritualitat atenent la maduresa pròpia d'aquesta
etapa i respectant la diversitat de vivències. Els alumnes poden participar en diferents propostes:
sagrament de la confirmació, recessos, jornades d'interiorització o peregrinatges a Taizé i Loyola.
Així mateix, quinzenalment, es proposa un espai de reflexió, pregària o eucaristia.

Experimentació

currículum
acadèmic
Reflexió i anàlisi

Espiritualitat i
transcendència

projectes internacionals i experiències vitals
Volem que els nostres alumnes siguin ciutadans globals que reconeixen la interdependència, la
responsabilitat i la solidaritat amb tota la humanitat. Volem que tinguin curiositat per conèixer
cultures, creences i tradicions diferents a la seva. Volem que es comprometin amb la promoció
de la justícia global. Volem que experimentin el món i puguin ser-ne ciutadans responsables i
proactius. Per això a Batxillerat proposem experiències molt diferents com Auswichtz i Taizé,
o com l'àmplia oferta d'intercanvis amb Estats Units i, també, la possibilitat de participar en la
simulació d'un Parlament Europeu. Així mateix, acollim a l'escola quaranta alumnes americans
que s'integren en el dia a dia de la vida escolar en períodes de dues o tres setmanes.
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esdevenen pilars fonamentals de la nostra tasca quotidiana.
El Batxillerat és una etapa on els nois i noies han de prendre decisions importants per al seu futur.
Per tal d'acompanyar-los en aquest procés, al llarg dels dos anys els fem diferents propostes
orientades a millorar el coneixement que tenen de si mateixos i del que els oferirà el món
universitari i laboral. Treballem amb diferents tests d'autoconeixement, fem sortides i visites a
organitzacions i empreses relacionades amb la modalitat cursada. També organitzem taules
rodones amb més de quaranta ex-alumnes que ja són a la universitat i amb professionals que vénen
de diferents sectors per compartir amb els nostres alumnes les seves experiències laborals.
Oferim als nostres alumnes un espai privilegiat de reflexió i diàleg a través de la proposta de més
de quaranta seminaris multidisciplinars. Seminaris de l'àmbit científic, tecnològic, social,
humanístic, econòmic, artístic, musical i espiritual entre d'altres. Els alumnes trien tres seminaris que
es duran a terme durant el curs. És una oportunitat d'anar més enllà, d'aprofundir en disciplines
diferents a les que han triat durant el batxillerat, de confirmar vocacions i de perfilar el seu futur.

Recerca

Més enllà del

Amb una tradició de més de vint-i-cinc anys, el programa d’Acció Social de 1r de Batxillerat
mobilitza els nostres alumnes durant tot l’any a viure una experiència d’aprenentatge-servei
en més de vint entitats. L’educació esdevé aprenentatge quan es fa vivència i, per això,
aquestes experiències són totalment prioritàries en el nostre projecte curricular.

Una de les fortaleses de l'educació que
oferim és el nostre compromís i dedicació
a la nostra missió: formar homes i dones pels altres.
En equip

Argumentació
i debat

organització
del curriculum
MATÈRIES
COMUNES
Català1
Castellà1
c Anglès1
c Ciències

per al Món
Contemporani
c Filosofia
c Història de la Filosofia
c Història

c Educació Física
c Religió
c Tutoria
c Anàlisi i Acció Social
c Seminaris
c Treball de Recerca

Per aconseguir-ho oferim un projecte educatiu integral
que contempla totes les dimensions de la persona. El Batxillerat
és una gran oportunitat per tal que l'alumne doni el millor de si mateix
tot construint un projecte vital ple de sentit.
Els tutors de Batxillerat, juntament amb el Departament d’Orientació Psicopedagògica,
fan una important tasca d’orientació i assessorament als alumnes per tal que puguin
trobar els estudis superiors -professionals o universitaris- més idonis.

Batxillerat

Batxillerat

Batxillerat

Itinerari 1

Itinerari 1

Itinerari

MATÈRIA COMUNA D’OPCIÓ

MATÈRIA COMUNA D’OPCIÓ

MATÈRIA COMUNA D’OPCIÓ

Humanitats i
Ciències Socials

Ciències i
Tecnologia

Artístic

c
c

1. Amb grups reduïts per
treballar l’expressió oral.

c

Llatí

MATÈRIes de modalitat
obligatòries

 istòria del Món Contemporani
H
c Grec
c Història de l’Art
c Literatura Castellana
c

 iologia
B
c Química
c Física
c

MATÈRIes específiques

Alemany
Francès
c Ciències de la Terra i Geologia
c Física
c Psicologia i Sociologia
c
c

Itinerari 2
Matemàtiques aplicades
a les Ciències Socials

MATÈRIes de modalitat
obligatòries

 istòria del Món Contemporani
H
Empresa
c Geografia
c
c

MATÈRIes específiques

Alemany
Francès
c Economia
c Cultura Audiovisual
c Literatura Universal
c Història de l'Art
c Psicologia i Sociologia
c
c

Matemàtiques

MATÈRIes de modalitat
obligatòries

Alemany
c Francès
c Literatura Universal
c Literatura Catalana
c Psicologia i Sociologia
c

c

En la major part
dels itineraris hi ha
la possibilitat
de cursar una segona
llengua estrangera
com a matèria optativa:
Francès o Alemany

c

MATÈRIes específiques

MATÈRIA COMUNA D’OPCIÓ

Volem seguir treballant la descoberta de l'espiritualitat atenent la maduresa pròpia d'aquesta
etapa i respectant la diversitat de vivències. Els alumnes poden participar en diferents propostes:
sagrament de la confirmació, recessos, jornades d'interiorització o peregrinatges a Taizé i Loyola.
Així mateix, quinzenalment, es proposa un espai de reflexió, pregària o eucaristia.

Experimentació

currículum
acadèmic
Reflexió i anàlisi

Espiritualitat i
transcendència

projectes internacionals i experiències vitals
Volem que els nostres alumnes siguin ciutadans globals que reconeixen la interdependència, la
responsabilitat i la solidaritat amb tota la humanitat. Volem que tinguin curiositat per conèixer
cultures, creences i tradicions diferents a la seva. Volem que es comprometin amb la promoció
de la justícia global. Volem que experimentin el món i puguin ser-ne ciutadans responsables i
proactius. Per això a Batxillerat proposem experiències molt diferents com Auswichtz i Taizé,
o com l'àmplia oferta d'intercanvis amb Estats Units i, també, la possibilitat de participar en la
simulació d'un Parlament Europeu. Així mateix, acollim a l'escola quaranta alumnes americans
que s'integren en el dia a dia de la vida escolar en períodes de dues o tres setmanes.

Itinerari 2
MATÈRIA COMUNA D’OPCIÓ
c

Matemàtiques

MATÈRIes de modalitat
obligatòries

Física
Química
c Dibuix Tècnic
c
c

MATÈRIes específiques

 lemany
A
Francès
c Dibuix Tècnic
c Empresa
c Tecnologia
Industrial
c
c

c

 istòria i Fonaments
H
de les Arts

MATÈRIes de modalitat
obligatòries

Cultura Audiovisual
Dibuix Artístic
c Disseny
c
c

MATÈRIes específiques

Alemany
Francès
c Dibuix Tècnic
c Volum
c Dibuix Artístic
c
c

Projecte
educatiu
del
centre

Jesuïtes
Educació,
transformem
l’educació

Entendre el nou context global i els
reptes que planteja el segle XXI
és clau per adaptar l’educació
de les persones i dels futurs
professionals i preparar
els alumnes amb les
competències personals
i acadèmiques que
aquests nous temps
exigeixen.

L’objectiu de l’educació jesuïta és formar persones integrals –competents, conscients, compassives
i compromeses– per a una societat diferent emmarcada en ple segle XXI. De manera transversal, en totes
les etapes educatives de l’escola, i des de la innovació pedagògica, el nostre projecte educatiu s’emmarca
en un context pluridimensional per aconseguir que els alumnes assoleixin un Projecte de vida que integri
els següents àmbits:

MAGIS
PERSONAL

EXCEL·LÈNCIA
ACADÈMICA

OBERTURA
AL MÓN

Persones excel·lents,
amb valuoses
experiències de vida i
amb identitat
ignasiana. Persones
crítiques amb capacitat
de donar respostes
creatives i contribuir a
crear un món millor.
Persones persistents,
amb criteri propi i
recursos, capaces
d’adaptar-se, d’integrar
la realitat complexa i
evolucionar en ella.

Potenciem en els nostres
alumnes la inquietud
intel·lectual per tal que
extreguin el millor de si
mateixos. Volem formar
persones curioses, motivades
per saber i descobrir, que
esdevinguin competents en
la vida i en la professió, i que
entenguin aquesta com una
vocació en què els valors
constitueixin els criteris
d’elecció. Persones autònomes,
amb habilitats comunicatives,
que sàpiguen treballar
col·laborativament i en xarxa.

Persones amb mentalitat
oberta, emprenedores,
sistèmiques i digitals,
amb oportunitats de
desenvolupament global.
Capaces d’afrontar el
repte de la diversitat i
d’esdevenir agents de
canvi en un món complex
i multicultural.

ESPORT
Element per a la
formació integral dels
alumnes,
que conforma els valors
de pertinença i esperit
d’equip, de cooperació,
de superació de reptes
personals; d’acceptació i
coneixement d’un mateix
i dels altres; de
compromís,
responsabilitat,
honestedat, sacrifici,
esforç i autodisciplina.

vincles i
compromís
social
Oferint espais
i formes de
vinculació que
s’estabilitzin en el
temps i afavorint la
participació de les
famílies.

Una formació integral on l’alumne
és el protagonista del seu propi aprenentatge.

Jesuïtes Educació és la xarxa que integra les
escoles de la Companyia de Jesús a Catalunya.
El nostre model educatiu ofereix, en els vuit
centres, una educació fonamentada en la
pedagogia ignasiana, i s’inspira en els valors
evangèlics, que han caracteritzat la nostra tradició
educativa. El treball conjunt dels vuit centres de la
xarxa ens permet aprendre contínuament,
compartir experiències i construir un model
educatiu innovador, sòlid i rigorós.

Escaneja el codi QR
amb el teu mòbil
i descobreix més
informació de
l’Horitzó 2020

Batxillerats
Arts
Humanitats i Ciències Socials
Ciències i Tecnologia

Construeix
el teu futur:
tu tries

