
BATX 16  

anys
18

Batxillerat
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El batxillerat del Kostka 
vetlla per la formació 
integral de l’alumne, per  
això garantim al màxim la 
multiplicitat d’activitats de 
diferent caire. Així l’alumne 
podrà dissenyar un projecte 
personal de vida: aprendre 
contínuament i compartir 
experiències perquè 
puguin anar construint les 
seves pròpies opcions vitals.

El nostre estil educatiu  
s’inspira en els valors  
evangèlics i es basa en 
l’acolliment, el coneixement  
i l’acompanyament de les 
persones amb el propòsit que 
adquireixin els aprenentatges 
i les competències adequades 
per esdevenir persones 
compromeses, competents, 
compassives i conscients.  
En definitiva, ajudar a fer 
persones pels altres.

   El nostre compromís és educar, en    

   estreta col·laboració amb les famílies,     

   perquè els alumnes descobreixin    

   tot el seu potencial i desenvolupin 

  un projecte vital personal.   



  Què aprenem?   

  Com ho aprenem?   

 Despertar 
inquietud per  

a descobrir  
i saber

Oferir un bon  
nivell i exigència 

acadèmics

Fomentar  
la voluntat i l’esforç 

constant

Ajudar els 
alumnes en la 

superació de les 
dificultats

Els nostres alumnes de batxillerat són els protagonistes  de la construcció del seu propi projecte vital. 
Preparem els alumnes  per als seus estudis superiors. Fem d’aquesta etapa un espai d’aprofundiment  
en el seu creixement personal i vocacional de futur.

METODOLOGIA ACTIVEs
Fem ús d’aquelles metodologies actives que 
afavoreixin el protagonisme i la iniciativa personal, 
com el treball cooperatiu i l’aprenentatge basat en 
problemes.

TrEbALL DE rECErCA 
Potenciem el Treball de Recerca, com a culminació 
de la tasca d’educació i formació competencial 
que es porta a terme des de la Primària i l’ESO.

  UTILITzACIó DE LA InfOrMACIó  
I LA COMUnICACIó
Les tecnologies de la informació i la comunicació  
i les de l’aprenentatge i el coneixement són eines  
bàsiques i quotidianes a l’escola.     

 pArTICIpACIó COnVOCATòrIEs ExTErnEs
Participem de forma activa en convocatòries externes on es 
reconegui l’esforç i el treball sistemàtic de recerca de l’alumnat.

LLEnGüEs EsTrAnGErEsres
Promovem una escola oberta al 
món, amb una aposta decidida per 
un treball complert i integral de 
llengües estrangeres. A més d’anglès, 
oferim francès i alemany com a 
eines de comunicació que permeten 
participar en programes internacionals 
d’intercanvi. 
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programes 

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’alumne visqui com es fa un treball 
d’investigació.

InTErCAnVIs 
InTErnACIOnALs
El coneixement d’altres cultures  
i llengües és un factor de promoció 
social i cultural fonamental. Ens 
proposem ampliar els horitzons dels 
nostres joves, oferint-los la possibilitat 
de conèixer altres cultures i altres 
joves europeus.

bATxILLErAT DUAL 
A partir de 2n d’ESO els nostres 
alumnes poden preparar-se per 
obtenir la doble titulació: el títol  
de Batxillerat i la graduació d’una  
High School Americana.

ACOMpAnyAMEnT pErsOnAL
Els grups de modalitat són reduïts per 
a facilitar l’acompanyament i el 
seguiment personal. Els programes de 
tutoria fan de l’alumne el protagonista i 
l’eix vertebrador. Són una eina per 
convidar l’alumne a aprofundir més en 
el seu autoconeixement.

fOrMACIó  
hUMAnA I rELIGIOsA
Vivències compartides en projectes 
solidaris. L’equip de Pastoral ofereix la 
possibilitat de preparar-se per a la 
confirmació al Casal Loiola, juntament 
amb altres joves de la xarxa; o viure 
experiències de sentit que els 
permetran conèixer altres realitats del 
món com ara: 
_Moviments migratoris (Ceuta)
_Passat Històric (Auschwitz)
_Espiritualitat (Taizé)

   és una etapa amb una forta orientació    

   als estudis universitaris i cicles    

   formatius de grau superior. Facilitem  

   a l’alumnat recursos perquè dissenyin   

   un projecte personal de vida.  

Per als alumnes amb dificultats emocionals, de conducta o d’aprenentatge, el nostre 
Departament d’Orientació Psicopedagògica (DOP) assessora tutors, docents, família i alumne.



Organització del 
currículum* 
Modalitats  

Francès

Matemàtiques

Biologia

Alemany

Física

Dibuix Tècnic

Psicologia

Química

Tecnologia Industrial

Català / Castellà / Anglès / Filosofia i Ciutadania /  
Ciències per al Món Contemporani / Història / Història de la Filosofia /  
Educació Física / Treball de Recerca / Religió / Projecte Social / Tutoria

Científic i Tecnològic

Matèries optatives 
complemetàries

Matèries 
comunes

Matèries  
de modalitat

Francès

 Història i Fonaments de les Arts

Cultura Audiovisual

Dibuix Tècnic

Literatura Castellana

Alemany

Història del Món Contemporani

Volum

Literatura Catalana**

Psicologia

Dibuix Artístic

Disseny

Literatura Universal

Català / Castellà /  Anglès / Filosofia i Ciutadania /  
Ciències per al Món Contemporani / Història / Història de la Filosofia /  
Educació Física / Treball de Recerca / Religió / Projecte Social / Tutoria

Artístic

Matèries optatives 
complemetàries

Matèries 
comunes

Matèries  
de modalitat

Francès

Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials

Literatura Castellana

Literatura Catalana**

Llatí** 

Literatura Universal

Alemany

Història i Fonaments de les Arts

Història del Món Contemporani

Economia d’Empresa

Psicologia

Geografia

Català / Castellà / Anglès / Filosofia i Ciutadania /  
Ciències per al Món Contemporani / Història / Història de la Filosofia /  
Educació Física / Treball de Recerca / Religió / Projecte Social / Tutoria

Humanistats i Ciències Socials

Matèries optatives 
complemetàries

Matèries 
comunes

Matèries  
de modalitat

* Els canvis en el Curriculum estan subjectes a la normativa oficial i a un nombre mínim d’alumnes. ** Matèries que es poden cursar online



  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.

www.kostka.fje.edu

Podcast AKOSTA’t al KOSTKA


