
Batxillerat
Casp - Sagrat Cor de Jesús    
Centre d’Estudis Joan XXIII   
Col·legi Claver-Raimat    
Col·legi Kostka    
Escola del Clot     
Escola Infant Jesús
Sant Ignasi

Ens preparem  
per a la vida
Persones que creixen

Av. Mare de Déu de Bellvitge, 100-110
08907 L’Hospitalet    93 335 15 43
info.joan23@fje.edu  www.joan23.fje.edu

València, 680 • 08027 Barcelona
   93 351 60 11 / 93 352 50 52  
info.clot@fje.edu  www.clot.fje.edu

Carrasco i Formiguera, 32 
08017 Barcelona    93 602 30 00
fp.santignasi@fje.edu   www.santignasi.fje.edu

Finca Vallfonda s/n • Carretera d’Osca, Km.107
Raimat. Lleida. 25111   97 372 41 11
info.claver@fje.edu  www.claver.fje.edu

Jesuïtes  
Educació, 
transformem 
l’educació
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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1 Casp - Sagrat Cor de Jesús 2 Centre d’Estudis Joan XXIII 3 Col·legi Claver - Raimat
4 Col·legi Kostka 5 Escola del Clot 6 Escola Infant Jesús 7 Sant Ignasi
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Casp, 25 • 08010 Barcelona
   93 318 37 04 • info.casp@fje.edu
www.casp.fje.edu

Riera de Can Toda, 29-37 
  93 210 36 05 (Antequera i Pompeu)

M.D. de la Salut, 17-29   93 213 01 81 (Salut)
info.kostka@fje.edu • www.kostka.fje.edu

L’Avenir, 19 • Travessera de Gràcia, 53-65
08006 Barcelona    93 362 20 58
info@infantjesus.cat • www.infantjesus.cat



modalitats

    Ciències i Tecnologia
       Humanitats  

i Ciències Socials
1r Batxillerat 
Matí de dilluns a divendres de 8:00 a 14:30 h
Dimarts tarda de 15:15 a 17 h 
2n Batxillerat
Matí de dilluns a divendres 8:00 a 14:30 h

Batxillerat concertat

modalitats

    Arts plàstiques, imatge  
i disseny

    Ciències i Tecnologia
       Humanitats  

i Ciències Socials
Matí, de dilluns a divendres de 8 a 14h  
Dilluns i dimarts de 15.00 a 17.00h segons horari

modalitats

    Arts plàstiques, imatge  
i disseny

    Ciències i Tecnologia
       Humanitats  

i Ciències Socials
1r Batxillerat
Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 8:00 a 14:30 h 
Dimarts de 8:00 a 13:30 h i de 15:00 a 17:00 h
2n Batxillerat
De dilluns a divendres  de 8:00 a 14:30 h

Batxillerat concertat

modalitats

    Arts plàstiques, imatge  
i disseny

    Ciències i Tecnologia
       Humanitats  

i Ciències Socials
Dilluns, dimecres i divendres de 8:00 a 14:20 h 
Dimarts i dijous de 8:00 a 13:30 h i de 15:00 a 17: 00 h

modalitats

    Ciències i Tecnologia
       Humanitats  

i Ciències Socials
Matí, de dilluns a divendres 
de 8:20 a 15:35 h 

modalitats

    Ciències i Tecnologia
       Humanitats  

i Ciències Socials
Matí de dilluns a divendres de 8:00 a 14:30 h
Dilluns tarda de 15:15 a 17:10 h

modalitats

    Arts plàstiques, imatge  
i disseny

    Ciències i Tecnologia
       Humanitats  

i Ciències Socials
1r Batxillerat  
Dilluns, dimecres i divendres de 8:15 a 14:30 h 
Dimarts i dijous de 8:15 a 13:30 h i de 15:05 a 17:00 h
2n Batxillerat  
Matí, de dilluns a divendres 8:15 a 14:30 h 
Tardes lliures

Centres de la xarxa  
on estudiar Batxillerat
La xarxa Jesuïtes Educació té 7 centres  
on es pot estudiar Batxillerat. El treball 
conjunt dels 7 centres de la xarxa ens 
permet aprendre contínuament, 
compartir experiències i construir  
un model educatiu innovador i sòlid. 

* Els horaris poden estar subjectes a algunes modificacions.

Batxillerat  
de Jesuïtes Educació

Essencials 
del batxillerat 
de Jesuïtes Educació

D’on vinc? Qui sóc? Qui són els altres? 
Cap a on vaig? Qui vull ser?

Troba respostes al batxillerat de Jesuïtes Educació,  
una xarxa d’escoles inspirades en la identitat ignasiana:

Projecte  
personal

ProPosta  
intEgral  

i intEgrada

Els  
Educadors

idEntitat  
ignasiana

acompanyament

actualització  
envers les necessitats 

dels alumnes

treball en equip

Espiritualitat

llibertat  
i valors

compromís  
social

obertura al món i contacte  
amb institucions i empreses

aprenentatge sòlid  
i avaluació que impulsa  
a la millora

integració  
de continguts  

i àrees

Seràs acompanyat  
i guiat per descobrir  

i escollir qui vols  
ser, què et mobilitza,  

a què et compromets,  
i per a què.

Viuràs experiències 
que et faran eixamplar  

la visió del món, 
apropant-te a altres 

realitats i  participant en 
la resolució de reptes.

Desenvoluparàs 
competències clau  

que et permetran seguir 
aprenent i adaptar-te  

a les diferents  
situacions de la vida.

Esdevindràs una  
persona integral per  

a una societat diferent:  
competent, conscient, 

compassiva  
i compromesa.

Configuraràs el teu 
projecte personal 
traçant el teu propi 
itinerari a partir dels 

teus interessos actuals 
i de futur.


