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Mitjançant la informació continguda  
en aquest fulletó, l’escola vol apropar  
les principals dades de la seva activitat  
a les famílies.

curs 2020-2021

Rendiment  
de l’Activitat  
del Centre
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1r a 6è Primària
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 1r a 4t ESO
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1r i 2n Batx.
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generals01

alumnat 2.683 + 660 (FP virtual)

escola

581 
alumnes

996 
alumnat

esPaI mIGDIa PaRaesCOlaRs

MENOF

ESO 

alumnat
133

PRI

alumnat
273 Esportives

421
alumnat

Culturals

222
alumnat

Estiu

323
alumnat

EI

alumnat
175

espai educatiu que inclou el servei de menjador i un programa d’activitats  
lúdiques posteriors a l’àpat.

curs 2020-2021

eDuCaDORs/es  306
53EI/PRI

P3 / P4 / P5 
1r a 6è Primària

61ESO/ BATX.
5è i 6è Primària 
1r i 2n ESO

89FP
Formació 
Professional

44

59

GESTIÓ 
I SERVEIS

MENOF 
Monitoratge

Sanitat
Electricitat i 
electrònica Energia i aigua

101313 64 275 125 107

Informàtica i 
comunicació

Empresa Altres

 FP virtual
Administració de 
Sistemes Informàtics I 
Xarxes

32105 213 225 202 20

FP virtual
Desenvolupament 
d’Aplicacions 
Multiplataforma

Instal·lacions i 
Manteniment

Transport i Manteniment 
de vehicles

FP virtual
Desenvolupament 
d’Aplicacions Web 

FP virtual
Gestió de Vendes i 
Espais Comercials



02 activitat educativa

MOPI
P3 / P4 / P5

metODOlOGIa, avaluaCIó, 
COntInGut, ORGanItzaCIó  
I equIP DOCent 
Treball internivells
El treball internivells afavoreix la relació 
entre infants de diferents edats. En el 
NODE «Ens cuidem» pretenem que els 
infants siguin conscients de la 
importància de promoure hàbits 
saludables per prevenir malalties i per 
contribuir al benestar emocional  
de tothom i d’agraïment envers  
la tasca dels professionals  
de la salut

Participació

223 
alumnes

PIN
1r a 4t Primària

metODOlOGIes, ORGanItzaCIó, 
COntInGut I equIP DOCent  
Ambients 
Ambients d’aprenentatge on fomentem 
l’autonomia i l’experimentació. Els nens 
i nenes poden treballar de manera més 
autònoma en petits grups col·laboratius, 
on l’aprenentatge entre iguals ajuda a 
avançar ens els seus propis 
aprenentatges.

Participació

303 
alumnes

NEI
5è i 6è Primària / 1r i 2n ESO

metODOlOGIes, mOtIvaCIó,  
COl·labORaCIó I equIP DOCent 
Nous projectes a 2 d’ESO
Després de l’experiència dels primers  
8 cursos de la NEI hem aprofitat per  
renovar els projectes de 2n d’ESO. 

El projecte cientificotècnic «Encén el llum» és un  
bon exemple, on l’alumnat acaba fent una campanya  
per a visibilitzar la violència que pateixen les nenes a 
diferents indrets del món i fan una campanya per a 
col·laborar amb la campanya «La luz de las niñas»  
de l’ONG «Entreculturas». 

En el projecte «Superheroïnes i Superherois» 
 l’alumnat descobreix la física a través  
dels poders de les superheroïnes i  
superheroïs, mentre es mantenim  
un diàleg sobre els rols de  
gènere a la societat actual.

Participació

120 
alumnes

curs 2020-2021

vidEO vidEO vidEO

https://drive.google.com/file/d/1TlAqI0sepKgkslzyHGhY6wah3LsxUbO6/view
https://drive.google.com/file/d/1tZADpv0-1r4cdLM12VLhoyxnTt3a96Cy/view
https://drive.google.com/file/d/1wdN9ANbub_GzdyajN5A6mLEzyoAfk3CJ/view?usp=sharing


02 activitat educativa

TQE
3r i 4t ESO

PROjeCte vItal I vOCaCIOnal.  
metODOlOGIes, ORGanItzaCIó,  
COntInGut I equIP DOCent 
Mirant al futur amb  
el projecte OVE (3r i 4t ESO) 
El programa d’Orientació Vocacional per  
als Estudis (OVE) acompanya l’alumnat  
durant tota l’etapa, formulant preguntes i proposant 
activitats per tal de fomentar l’autoconeixement, fent 
l’alumne conscient de les seves fortaleses i debilitats,  
de les seves destreses i dels seus interessos. 

En un moment de construcció de la pròpia identitat,  
on l’alumnat ha de prendre decisions i somiar el seu  
futur, l’OVE proposa eines per fer-ho en diàleg  
amb els companys i companyes, l’equip de  
tutores i tutors, la família... En aquest context,  
una de les activitats més ben valorades són  
les xerrades obertes tant amb el professorat  
com, especialment, amb l’alumnat d’etapes  
posteriors (FP i Batxillerat) que expliquen la  
seva experiència personal i responen  
a les seves preguntes. 

Participació

242 
alumnes

BATX.
1r i 2n Batxillerat

PROjeCte vItal I vOCaCIOnal.  
CIutaDanIa GlObal 
Taula rodona  
del 3r Sector a 1r BAT
En el marc dels escenaris de creixement  
personal previstos a 1r BAT, s’organitza  
la taula del 3r Sector. En aquesta edició vàrem  
poder comptar amb el testimoni de l’Ousamma, 
alumne de l’escola, que ens va explicar per què  
ho va deixar tot al Marroc per buscar un futur millor; 
de l’Imma, de grup de projecció de la Comunitat 
Cristiana Sant Pere Claver, que ajuda a més de cent 
famílies del barri; i de dos exalumnes: la Laia, que 
treballa amb joves i infants en risc d’exclusió i que 
actualment està creant un projecte social a Mèxic,  
i el Marc, que des de SOS Mediterranée lluita, 
literalment, per salvar vides  
a la Mediterrània. 

Participació

199 
alumnes

curs 2020-2021

FP
Formació Professional

metODOlOGIes, ORGanItzaCIó,  
COntInGut, entORn I equIP DOCent  
Canvi de curriculum
Arrel d’un canvi curricular general a tots el cicles 
formatius al territori català on l’assignatura de projecte 
passava d’unes 90h a 300h. Nosaltres hem vist  
l’oportunitat d’aprofundir en la nostre NovaFP  
d’una manera globalitzada i passar  
a fer el nou projecte en metodologia  
NovaFP incorporant els nostres  
essencials de Ciutadania Global.  
Aquest canvi ha afectat a  
8 CFGM i 8 CFGS, que són els cicles  
que estan per passar a NovaFP.

Erasmus
Alumnes han fet les pràctiques curriculars  
dels seus cicles de grau superior  
a empreses d’Europa mitjançant  
beques Erasmus.

vidEO

Participació

13 
alumnes

https://drive.google.com/file/d/1jobz1pdbipkYqkGqqFEJ9UiOKWgmYcA7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/131NxmTXgZqvMotY1iApQEt8nLbWTjOcG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VRFPXChhcaS3i_KNUMgg8IMiXib4E7uN/view?usp=sharing


02 activitat educativa

MENOF MENOF

PROjeCte vItal I vOCaCIOnal, 
ORGanItzaCIó, entORn, equIP 
D’eDuCaDOR/es, metODOlOGIes 
Espai Migdia
Treball metodològic en petit grup, 
facilitador de crear vincles entre  
alumnat i educador/a referent. Hem 
aprofitat la normativa organitzaciva dels 
grups estables de convivència per 
generar nos espais de convivència 
 més reduïts i generant noves  
dinàmiques de coneixença  
i creació de vincles  
de convivència entre  
el propi alumnat del  
mateix grup estable  
i el seu educador/a  
referent. 

PROjeCte vItal I vOCaCIOnal, 
ORGanItzaCIó, entORn, equIP  
D’eDuCaDOR/es, metODOlOGIes 
Casal d’Estiu
Nou enfoc cap a una programa que  
promou i impulsa noves activitats i  
tallers centrades en prioritzar el contacte  
amb el Medi Natural, i amb l’entorn més proper 
però fora del centre escolar. S’orienta cap al 
lleure i gaudi del Medi Natural i es promou  
la cura de la casa comuna. 

PASTORAL /  
FORMACIÓ huMANA

PROjeCte vItal I vOCaCIOnal, 
aCOmPanyament  esPIRItual  
I PastORal, exPeRIènCIes sIGnIFICatIves  
Recés a Taizé
Recés a Taizé per alumnes de 2n de 
BATX. Degut a la impossibilitat d’anar a 
Taizé, com era costum, per motius de la 
pandèmia. Aquest curs vam organitzar 
una jornada anomenada «Taizé al Clot» 
on s’ha treballat el silenci, la pregària  
estil Taizé i el servei, els tres eixos  
que es viuen i es potencien en la 
comunitat ecumènica  
de Taizé.

Participació

18 
alumnes 

jesuïtes ClOt

curs 2020-2021



02 activitat educativa

ENTORN SEGuR

Tallers  
Vicki Bernadet

PIn3-6è PRI neI - 2n esO neI
Xerrades que tenen l’objectiu d’oferir 
estratègies per a la prevenció i 
sensibilització dels abusos sexuals a 
infants i adolescents.

curs 2020-2021

GESTIÓ 
COVid

Reprendre la presencialitat
El curs 2020-2021 vàrem reprendre la presencialitat 
a l’escola després del llarg confinament de l’últim 
trimestre del curs anterior. Des de l’escola, teníem 
clar que el principal objectiu de la represa era 
l’acollida a l’alumnat, que s’incorporava a la 
presencialitat després de la difícil experiència que 
ens va suposar l’inici de la pandèmia, el 
confinament i l’aprenentatge virtual. L’equip 
d’educadors i educadores vàrem preparar 
intensament l’inici de curs, posant especial 
atenció a l’acollida i la cura de les persones.  

La nova presencialitat ens demanava la 
incorporació de mesures sanitàries i un nou Pla 
d’organització que afectava una gran part de la 
vida de l’escola. Vàrem haver d’aprendre a 
conviure amb mascaretes, termòmetres, distàncies, 
gel i noves mesures organitzatives que limitaven 
aspectes tan fonamentals de l’acte educatiu com 

la interacció entre els infants i joves. Es van 
instaurar els GEC (grups estables de convivència), 
es limitaren el nombre d’educadors/es que podia 
participar en un GEC, es va suprimir la interacció 
entre alumnat de diferents grups, es van suprimir 
les sortides escolars, etc. En definitiva, alumnat, 
famílies i educadors/es vàrem haver de fer un gran 
esforç d’adaptació al nou fet educatiu. La gestió 
de casos COVID, el confinament de grups i 
l’aprenentatge híbrid van entrar amb força al nou 
context escolar, però l’escola va estar oberta, 
vàrem poder retrobar-nos i l’alumnat va poder 
seguir aprenent i omplir de vida novament els 
passadissos de l’escola! 

Participació

279 
alumnes

49 
FamílIes 



03 formació educadors/es curs 2020-2021
EDuCADORS/ES

MOPI
P3 / P4 / P5

EDuCADORS/ES

FP
Formació Professional

EDuCADORS/ES

MENOF
EquIP

GESTIÓ

EDuCADORS

PASTORAL 
FORMACIÓ 
huMANA

EDuCADORS/ES

TQE
3r i 4t ESO  

EDuCADORS/ES

BATX.
1r i 2n Batx.

EDuCADORS/ES

NEI 
5è i 6è Primària 
1r i 2n ESO

EDuCADORS/ES

PIN
1r a 4t Primària

488
hORes tOtals

326
hORes tOtals

200
hORes tOtals

966
hORes tOtals

35
hORes tOtals

29
hORes tOtals

364
hORes tOtals

528
hORes tOtals

349
hORes tOtals

*Un educador/a pot participar en més d’una formació. 

20
eDuCaDORs/es*

17
eDuCaDORs/es*

10
eDuCaDORs/es*

30
eDuCaDORs/es*

2
eDuCaDORs/es*

2
eDuCaDORs/es*

44
eDuCaDORs/es*

32
eDuCaDORs/es*

20
eDuCaDORs/es*

     Aprenentatge de lectura 
i l’escriptura a infantil  
Mòdul facilitadors

 hORES

 9

     Criteris pedagògics  
per la revisió dels 
projectes a l’ESO

 hORES

 8

     Formació de docents PiFPGM SMX 
(Pla incorporació #LaNovaFP Grau Mig)

 hORES

 36

     «Ens ho  
mengem tot»:  

 hORES

 9

    Arte, ciencia  
y creatividad

 hORES

 20

     Model d’aprenentatge de les 
llengües a l’ESO Mòdul per a 
directors i responsables.

 hORES

 6

     Educación inclusiva 
en las aulas: dua y otras  
cuestiones  multinivel

 hORES

 20

     G Suite educatiu  
avançat per a un  
aprenentatge híbrid

 hORES

 20

     Comunicació respectuosa:  
una nova mirada en la  
resolució de conflictes 

 hORES

 20

     Escriptura creativa  
per a docents

 hORES

 20

     Principis de la  
neurociència i psicologia  
de l’aprenentatge

 hORES

 20

     dona  
a volta a  
la COvid

 hORES

 10

     Els essencials 
del nostre 
projecte

 hORES

 10

     Excell  
nivell  
avançat

 hORES

 10

     Prevenció i  
abordatge  
abús sexual

 hORES

 10

     Gestió  
de crisis

 hORES

 10

     L’ús del 
català

 hORES

 10

     Entorn  
segur

 hORES

 3,5

    Compliance

 hORES

 1,5

     Principis de la  
neurociència i psicologia  
de l’aprenentatge

 hORES

 20

     Principis de la  
neurociència i psicologia  
de l’aprenentatge

 hORES

 20

     Setmana  
d’immersió  
ignasiana

 hORES

 35

     del carrer a l’aula:  
com treballar la realitat  
social actual a les escoles

 hORES

 20

     Revolució  
digital i  
educació

 hORES

 20

     Preparació  
de materials

 hORES

 20

     Preparació  
de materials

 hORES

 20

     Preparació  
de materials

 hORES

 20

     Els projectes de #La Nova FP, 
Global Project (Bloc i i ii)

 hORES

 46

    Liderar  
l’Horitzó +

 hORES

 20

    Cultura del 
pensamiento en la 
escuela inclusiva

 hORES

 20

    La educación afectivo-sexual 
en el aula desde una 
perspectiva psico-evolutiva

 hORES

 20

    Principis de la 
neurociència i psicologia 
de l aprenentatge

 hORES

 20

    Millora de la  
gestió de l’aula

 hORES

 20

    del carrer a l aula: com 
treballar la realitat social 
actual a les escoles

 hORES

 20

    Gami-emocions: com podem 
donar resposta a una pregunta 
utilitzant elements de joc?

 hORES

 20

    Arte, ciencia  
y creatividad

 hORES

 20

    Arte, ciencia  
y creatividad

 hORES

 20

    Personalizar el aprendizaje 
desde la comprensión de 
las altas capacidades

 hORES

 20

    Preparació  
de materials

 hORES

 20

     Aprenentatge de lectura 
i l’escriptura a Primària  
Mòdul facilitadors

 hORES

 9

    desenvolupar pràctiques efectives 
d’aprenentatge cooperatiu

 hORES

 20

    Tractament  
 de la veu 

 hORES

 20
     Gami-emocions: com podem donar resposta  

a una pregunta utilitzant elements de joc?
 hORES

 20

     Personalizar el aprendizaje desde  
la comprensión de las altas capacidades

 hORES

 20

     Preparació 
de materials

 hORES

 20

     Construir la convivència  
i disciplina positiva a l’aula

 hORES

 20

     Aprenentatge de lectura 
i l’escriptura a infantil i Primària 
Mòdul Inicial MOPI i PIN

 hORES

 15

     Aprenentatge de lectura 
i l’escriptura a i Primària 
Mòdul Inicial 4t Primària (PIN)

 hORES

 8

     Prevencio i abordatge de l abús 
sexual infantil des dels centres 
educatius

 hORES

 20

     Comunicar i connectar:  
visual thinking al servei  
del professora

 hORES

 20

     Programa de formació en 
Mentoria-Blanquerna

 hORES

 20

     Aprenentatge de lectura i 
l’escriptura a infantil i Primàra 
Mòdul Inicial MOPI i PIN

 hORES

 15

     Programa de formació en 
Mentoria-Blanquerna

 hORES

 20

     Bagul MAGIS

 hORES

 6

     Preparació  
de materials

 hORES

 20

     Bagul MAGIS

 hORES

 6



04 participació en  
convocatòries externes
dades

curs 2020-2021

Proves competències 
bàsiques (6è Primària  
i 4t d’esO) i resultats  
de batxillerat i les Pau

els resultats de les proves de competències 
externes de 6è d’eP i 4t d’esO així com els 
resultats de batxillerat i les Proves d’accés a 
la universitat (Pau), no es poden publicar 
per ordre del Departament d’educació de 
la Generalitat de Catalunya, és per això que 
es comparteixen a les trobades de curs 
amb les famílies.

Proves Cangur
Tota la NEI ha participat en les 
proves Cangur. 5è i 6è tots  
els alumnes participen.  
A 1r i 2n és voluntari.

ParticipacióReconeixements

alumnes  
4t esO 

162 alumnes  
De 5è I 6è neI  

 50 alumnes  
De 1r I 2n esO-neI  

Participació

Finalistes concurs 
Emprendre amb Valors

Concurs organitzat per Barcelona 
Activa. 
El programa «Emprendre amb 
Valors» fomenta projectes 
d’emprenedoria social. Mitjnçant la 
metodologia del Design Thinking, 
els alumnes han de desenvolupar 
un projecte emprenedor que doni 
resposta a algun dels ODS de 
l’genda 2030 de les Nacions 
unides.

28 

ALuMNES dE L’OPTATivA 
d’EMPRENEdORiA dE 3r ESO

Participació

1 Premi Dona-TIC 
ALuMNA dE CiCLES FORMATiuS  
dE LA FAMíLiA PROFESSiONAL 
d’iNFORMàTiCA

El Departament de Polítiques Digitals i 
Administracions Públiques en els 
darrers cursos convoca els Premis 
DonaTIC, amb l’objectiu de fer visible 
aquelles dones del món professional, 
empresarial i acadèmic de les noves 
tecnologies, i oferir referents a les 
nenes i adolescents que dubten si 
dedicar-se o no a les disciplines STEM 
(ciència, tecnologia, enginyeria i 
matemàtiques) en el futur.

Aquests guardons promouen l’accés 
de les dones a l’àmbit tecnològic, 
n’incrementen la presència, 
reconeixen el paper essencial 
d’aquelles que ja pertanyen al món 
TIC i, en definitiva, en fomenten la 
participació en la construcció de la 
societat digital amb criteris d’igualtat.

iNFOGRAFiA

https://drive.google.com/file/d/1HDkposz1s1oxltNvq1syuCCXKBuwZw6o/view?usp=sharing


05 econòmiques
dades

curs 2020-2021
Què financien  
les famílies?

Suport a l’aprenentatge

Manteniment i millora  
de les instal·lacions d’escoles

•  Hores complementàries
•  Desdoblaments i personal educatiu de suport
•  Digitalització de l’educació
•  Formació dels educadors en el projecte educatiu propi 
•  DOP (Serveis psicopedagògics).

•   Mobiliari
•  Adequació d’espais
•  Infraestructures
•  Dotacions equips tecnològics

Dotacions del Departament  
d’Educació a les escoles concertades

Pagament Delegat 
Personal docent
El Departament d’Educació finança a l’escola  
concertada una plantilla equivalent al 80%  
del personal docent d’un centre públic.

Despeses funcionament
El finançament en concepte de  
funcionament i gestió cobreix només  
un 47% del cost real.

80% 47%

20%

53%Aportació  
Departament 
d’Educació

Aportació  
Departament d’Educació

Aportació Escola

Aportació  
Escola

Ingressos de les activitats docents

Famílies

departament 
d’Educació

Total

37%

63%

100 %

EI
Educació  

infantil

ESO
Educació Secundària 

Obligatòria

30%

70%

100 %

BATX.
Batxillerat

31 %

69 %

100 %

FP

33%

67%

100 %

PRI
Educació  
Primària

36%

64%

100 %

SuBMINISTRAMENTS PERSONAL 
D’ADMINISTRACIó

NETEjA 
I ALTRES

Despeses de gestió i serveis
•   Subministraments (la part que no cobreix el concert)
•   Neteja (la part que no cobreix el concert)
•   Liquidacions de contractes i obligacions laborals derivades
•   Obligacions legals (assegurances, inspeccions, prevenció  

de riscos laborals...)

FOnt: iNFORME  
dEL SíNdiC dE GREuGES  

SOBRE “ESTiMACió  
dEL COST dE LA PLAçA  

ESCOLAR A CATALuNyA”, 
juLiOL 2020

https://www.sindic.cat/site/unitFiles/7154/Informe%20estimacio%20cost%20pla�a_escolar_2020_cat_def.pdf


05 econòmiques
dades

795 

DESPESES

14.200   193    330    

estRuCtuRals

162  

tIC

31  

 INGRESSOS*

15.522   TOTAL INVERSIONS

523  

*  % D’InGRessOs PROvInents  
De la FunDaCIó CaRDeneR 1,60  %

 RESuLTAT OPERATIu

1.322  
AMORTITzACIONS,  
I ALTRES

527  
Resultat net  
De l’exeRCICI

compte  
de resultats auditats (mil €) Inversions  (mil €)

tOtal InvERSIOnS 
EStRuctuRalS

TOTAL  
mIllORES D’ESPaIS

250  MOPI
P2 / P3 / P4 / P5

0  PRI
1r a 4t Primària

11  NEI 
5è i 6è Primària / 1r i 2n ESO

0  TQE / BATX.
3r i 4t ESO / 1r i 2n Batx.

50  

19  

FP
Formació Professional

GENERAL

(Personal /  
serveis externs / 
Despeses generals)

(amortitzacions / subvenció de 
capital / Despeses financeres i 
extraordinàries)

curs 2020-2021

ajuts a l’escolaritat (mil €) 80 €
ajuts a  
l’esCOlaRItat

114
alumnes

una Comissió específica vetlla pels criteris 
d’ajut a les famílies amb dificultats 
econòmiques.



RA
C València, 680

08027 Barcelona
 93 351 60 11

 info.clot@fje.edu

www.clot.fje.edu

  

dades  
de la xarxa 
 14.500 

alumnes
6 
etapes

8 
escoles

2.000 
educadors

Educació  
Infantil

Educació  
Primària

 
ESO

Cicles  
Formatius
PRESENCIALS  
I VIRTuALS

Llar  
d’Infants

Batxillerat

Volem rebre  
les vostres impressions,  
preguntes i comentaris. 

Envieu-nos un missatge a:  
rac.clot@fje.edu
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