
  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.

   El nostre compromís és educar, en    

   estreta col·laboració amb les famílies,     

   perquè els i les alumnes descobreixin    

   tot el seu potencial i desenvolupin   

  un projecte vital personal.   

Carrer de València 680
08027 Barcelona
93 352 50 52 
info.clot@fje.edu

www.clot.fje.edu

Com arribar-hi:
Metro Línia 1 (El Clot, Navas) i Línia 2 (El Clot, Bac de Roda)   
Rodalies R1 i R2. El Clot-Aragó
Autobus urbà 33, 34, 62, 192, H8, H10, V27, N9, B24
Punts d’ancoratge de bicis: València, 680.  
Bicing: c. Aragó, 661(127); València, 621(104); c. Espronceda, 298 (238).

  Què aprenem?   

  Com ho aprenem?   

A l’Escola del Clot ens importen les persones. Estem compromesos en la seva formació integral.  
La nostra proposta té com a objectiu formar nois i noies competents, preparats per afrontar els reptes 
de la societat del futur, amb valors i capacitat de tenir una vida plena i de fer feliços els altres.

itineraris adaptats
Ens adaptem a les necessitats, 
especialitzacions, interessos i diferents 
ritmes d’aprenentatge. Cada alumne 
cerca l’itinerari que més s’ajusta als seus 
interessos i completa el seu currículum 
amb les matèries de modalitat i les 
matèries optatives.

activitats grupals i socials
Des de totes les matèries tenim cura de 
formar persones crítiques, sensibles, i 
creatives, que siguin capaces de donar 
resposta a les situacions generades 
en la societat complexa en què estan 
immerses, que els permeti prendre les 
seves decisions fugint de l’individualisme i 
esdevenint constructores d’un món millor.

acció tutorial
Formació en valors, coneixement de la realitat 
que envolta els i les alumnes. A través de la 
tutoria grupal, el/la tutor/a coneix i orienta el 
grup. Amb les tutories individualitzades atén 
les necessitats específiques de cada alumne. 
L’orientació professional i acadèmica és un eix 
central dels plans d’acció tutorial programats  
als dos cursos de batxillerat. 

orientació personal  
i professional
Acompanyament en la presa de decisions 
i orientació en els estudis tan grupal com 
individualment.
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   Els responsables d’acció social potencien    

   i faciliten activitats de voluntariat en diferents   

   moments del curs: campanyes de solidaritat   

   al Tercer i Quart Món, classes de reforç   

   a alumnes  més petits amb dificultats   

   acadèmiques  i en situacions socials   

   desfavorables,  participació en   

   seminaris, etc.   

Modalitatss  

Fonaments de les Arts I

Català I / Castellà I  / Anglès I * / Filosofia / Ciències per al Món Contemporani / Educació Física / Religió / Tutoria 

Català II / Castellà II / Anglès II* / Història de la Filosofia / Història / Tutoria /  Treball de Recerca

Llatí I Matemàtiques I Matemàtiques IMatemàtiques C. Socials I

Fonaments de les Arts II Llatí II Matemàtiques II Matemàtiques IIMatemàtiques C. Socials II

Dibuix artístic I Economia Química I Química IEconomia

 Disseny Geografia Geografia Química II Química II

Dibuix tècnic I Economia d’empresa I Biologia I Física IEconomia d’empresa I

Dibuix artístic II

Dibuix tècnic II

Cultura audiovisual II (4 HoREs)

Economia  d’empresa II Economia  d’empresa II

Història de l’art Història de l’art

Literatura catalana

Cultura audiovisual II (4 HoREs) Cultura audiovisual II (4 HoREs)

Literatura catalana

Biologia II

Física II

Física II

Ciències de la Terra (Geologia) II

Tecnologia II

Dibuix tècnic II

Electrotècnia

 Volum

Cultura audiovisual I (2 HoREs)

Història del món contemporani

Literatura castellana

Cultura audiovisual I (4 HoREs) Cultura audiovisual I (4 HoREs)

Literatura castellana

Física I Tecnologia I

Ciències de la Terra (geologia) I Dibuix tècnic I

Història del món contemporani

 Descobrint el món teatral (2 HoREs)

Creativitat Publicitària (2 HoREs)

Francès I

Literatura universal ***

Francès I

Literatura universal *** Literatura universal *** Literatura universal *** Literatura universal ***

Tècniques de laboratori **** Tècniques de laboratori ****

Francès I Francès IFrancès I

Francès II

Literatura universal *** Literatura universal *** Literatura universal *** Literatura universal *** Literatura universal ***

Francès II Francès II Francès IIFrancès II

arts Humanitats i ciències social ciències i tecnologia

Itinerari recomanat Arts
1r Batxillerat

Itinerari recomanat Arts
2n Batxillerat

Itinerari recomanat Humanitats
1r Batxillerat

Itinerari recomanat Humanitats
2n Batxillerat

Itinerari recomanat Ciències
1r Batxillerat

Itinerari recomanat Ciències
2n Batxillerat

Itinerari recomanat Tecnologia
1r Batxillerat

Itinerari recomanat Tecnologia
2n Batxillerat

Itinerari recomanat Ciències socials
1r Batxillerat

Itinerari recomanat Ciències socials
2n Batxillerat

Matèria comuna 
d’opció

Matèries 
comunes

Matèries 
comunes

Matèries  
de modalitat**

Matèries  
específiques

Matèria comuna 
d’opció

Matèries  
de modalitat

Matèries 
específiques

 *  Amb grups reduïts per treballar l’expressió oral.
 **  Possibilitat de triar matèria de modalitat d’altres itineraris, segons oferta. Totes les matèries de modalitat són de 4 hores. En el cas de fer matèries on s’especifiquen  

matèries de 2h (BATX. ARTs) s’han d’escoliir dues d’aquestes com si fossin una materia de 4 hores.
 *** Literartura Universal (4h) (matèria en línia): combina hores d’asincronia amb hores de sincronia. Aquestes darreres són en horari de tarda (2h aprox.).
 **** Tècniques de laboratori: matèria de Cicles Formatius de Grau superior. Places limitades. Horari de tarda.

programes 
i projectes

organització del currículum

treBall de recerca
És una matèria que no s’imparteix en 
classes ordinàries. La seva qualificació 
constitueix un 10% de la nota final de 
batxillerat. Té per objectiu que l’alumnat 
aprengui com es fa un treball 
d’investigació.

tic a l’escola
Creiem en l’ús de les tecnologies  
per a la millora de la qualitat de 
l’aprenentatge. Posem a l’abast dels i de 
les nostres alumnes recursos tecnològics 
que els ajudaran en la seva promoció 
social i cultural.

projecte personal
s’estructura a partir de cinc grans 
essencials: «sense Pressa», «Espai 
alumnes», «Cerquem sentit», «De tu  
a tu» i «som Competents», amb  
la intenció que els i les alumnes 
puguin anar avançant en aspectes 
tipus: d’on vinc, qui sóc, qui són els 
altres, cap a on vaig i qui vull ser.


