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  Un batxillerat   
  en transformació   

Un Batxillerat 
que es 
transforma:

El docent acompanya per tal que el procés de reflexió esdevingui personalitzat.

  Què  
  potenciem?   

 
Jornada  

de reflexió
1r trimestre

1r BATX.

 
Jornada  

de reflexió
1r trimestre

1r BATX.

 
Aturada

2n trimestre
1r BATX.

 
Aturada

3r trimestre
1r BATX.

 
Aturada
1r trimestre
2n BATX.

 
Aturada

2n trimestre
2n BATX.

 
Aturada

3r trimestre
2n BATX.

Estudis  
Superiors  
i Universitaris

PAU1A 1B 2 3 4 5 6

   Reforçant 
l’acompanyament 
amb un espai setmanal 
d’entrevistes amb  
el tutor.

   Oferint espais i 
eines per a la 
reflexió i el 
creixement.

   Desenvolupant 
processos de 
presa de  
decisions.

   Fent aturades en 
moments clau del curs 
per ajudar els alumnes a 
interioritzar tot el que 
aprenen i viuen.

Compromís  
social

Esforç,  
responsabilitat  
i rigor

Lideratge  
personal i presa  

de decisions

Consciència  
global  

Autonomia

Iniciativa  
i descoberta

Habilitats 
comunicatives

Pensament  
crític

batxillerats
sant ignasi

AvaluacióAccióReflexióExperiènciaInici-context

  Estratègies i   
  metodologies   

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. 

En equip

Recerca

Creativitat Experimentació

Reflexió i anàlisi

Reptes reals

En col·laboració  
amb organitzacions,  
empreses externes  

i universitats

Argumentació  
i debat

Més enllà del  
currículum  

acadèmic



Transformar-se  
per transformar  
El canvi cap a un món  
més responsable comença  
per les persones.

La nostra missió és educar persones que  
puguin créixer i viure amb plenitud, 
capaces de treballar per al bé comú i de 
transformar-se per transformar el món.

Acompanyem els nostres alumnes per tal 
d’ajudar-los a desenvolupar-se en totes 
les seves dimensions i adquireixin les 
actituds, valors, habilitats i competències 
que els permetin comprendre i 
interactuar amb un món en contínua 
transformació. Volem que esdevinguin 
persones conscients, reflexives i capaces 
de fer una bona anàlisi del món; 
competents, capaces d’extreure el millor 
de si mateixes, amb les eines necessàries 
per desenvolupar-se personalment i 
professionalment; compassives, fent-se 
càrrec de la realitat; i compromeses, per 
aconseguir un món més just. 

Eduquem en la 
Ciutadania  
Global  
Persones amb i per als altres

Eduquem en la Ciutadania Global per fer dels 
nostres alumnes persones que comprenguin la 
complexitat del món actual, i assumeixin el seu 
propi lloc amb una actitud de discerniment 
continu, que vulguin ser agent de canvi a través 
d’un ferm compromís amb el seu entorn. 

Amb aquesta mirada humanista, aquesta voluntat 
de contribuir a la construcció d’una ciutadania 
global la concretem en 5 àmbits d’actuació.

Equitat de gènere  
i coeducació 

Justícia 
social 

Interculturalitat  
i inclusió

Desenvolupament  
humà i sostenible 

Participació 
democràtica

   Una formació    

   integral en què    

   l’alumne és el     

   protagonista    

   del seu  propi    

   aprenentatge.   



Autoconeixement
Els tests d’autoconeixement, 
acompanyats del treball  
tutorial, ajuden els nois i noies  
a fer-se conscients dels propis 
interessos, avançar en la 
reflexió personal, revisar els 
propis valors, esbrinar les 
opcions vitals i ajudar-los  
en la presa de decisions de 
cara al futur professional.   

Seminaris
Més de 25 seminaris de  
l’àmbit científic, tecnològic, 
social, empresarial, humanístic, 
econòmic, artístic, musical i 
d’intel·ligència emocional  
que amplien i aprofundeixen 
temes d’actualitat. Són espais 
privilegiats de reflexió i  
diàleg que contribueixen a 
completar una formació que 
volem integral i ajuden a 
confirmar vocacions i  
perfilar el seu futur.

àmbit cientificotecnològic
Misteris de l’univers • Matemàgia •  
L’amenaça del canvi climàtic en 3D • 
Canvi global: com hem arribat fins aquí 
i què ens espera • Química insòlita • 
Seminari mèdic i virus emergents • 
Mecànica, automàtica i electrònica • 
Tot és química...

àmbits social, humanístic  
i econòmic 
Lideratge empresarial, recerca de feina i 
economia social • Participació política i 
democràtica • introducció al dret • Club 
de debat • Donaré testimoni fins al final 
• Los enigmas del Jardín de las delícias 
del Bosco • Els secrets del món editorial 
• La vocació del traductor... 

àmbit artístic i musical 
Taller de Pintura mural • Taller de 
pintura Sumi-E • Producció musical • 
Anàlisi cinematogràfica...

àmbit d’intel·ligència 
emocional
Violència de gènere •  resiliència  
i reconciliació en temps de  
pandèmia • Aprendre a ser feliços • 
(Des)aprendre a estimar...

Sortides de modalitat
Visites a empreses i organitzacions per 
apropar-se a la realitat del món laboral i 
conèixer de primera mà diferents perfils i 
les competències personals i professionals 
més valorades en el seu entorn laboral.  
Aquests contactes els ajuden a desvetllar  
i confirmar vocacions i sens dubte a 
prendre decisions importants que 
marcaran el camí del seu futur professional.
Ciutat de la Justícia • Hewlett Packard Española • 
Hospital Clínic de Barcelona • Parc Científic de 
Barcelona • Facultat de Turisme i Direcció Hotelera 
Sant ignasi • Magma Design - Fundació Privada 
Centre de Producció Artística i Cultural Palo Alto • 
Advocats rousaud Costas Duran • Grupo Lactalis 
nestlé España  • Penguin random House- Grupo 
Editorial • Fàbrica Puig • Parc Científic de Barcelona

Jornades d’orientació 
professional
TAuleS rodoneS d’AnTiCS AlumneS 
Taules rodones simultànies de les diferents 
branques d’estudi: científic, tecnològic, 
social, humanístic i artístic, en les quals més 
de 40 exalumnes universitaris expliquen el 
que va significar el canvi de l’escola a la 
universitat, què esperaven i què es van 
trobar, l’actitud amb què cal afrontar els 
estudis universitaris, com s’ha de preparar 
un mateix i el que cal treballar des del 
Batxillerat. 

TAuleS rodoneS de profeSSionAlS 
Més de 50 professionals de diferents 
sectors d’activitat com el disseny, la salut, 
l’arquitectura, les arts escèniques, la cultura, 
el màrqueting, l’educació, el turisme, 
l’emprenedoria, el dret, l’enginyeria o la 
física, entre d’altres, participen en 12 taules 
rodones en les quals comparteixen la seva 
trajectòria professional. Aquesta jornada els 
ajuda a resoldre dubtes i els obre noves 
possibilitats de futur.

    Estratègies d’autoconeixement,  seminaris multidisciplinaris    

   d’actualitat i de diferents àmbits de coneixement, i contactes    

   amb el món professional i universitari.   

Acompanyament 
Orientació vocacional i professional

El Batxillerat és una etapa en què els nois i les noies han de prendre decisions importants per al seu futur. 

Per acompanyar-los en aquest procés, els oferim diverses propostes orientades a millorar el coneixement 

que tenen de si mateixos i del que els oferirà el món universitari i laboral.
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Autoconeixement
Els tests d’autoconeixement, 
acompanyats del treball  
tutorial, ajuden els nois i noies  
a fer-se conscients dels propis 
interessos, avançar en la 
reflexió personal, revisar els 
propis valors, esbrinar les 
opcions vitals i ajudar-los  
en la presa de decisions de 
cara al futur professional.   

Seminaris
Més de 25 seminaris de  
l’àmbit científic, tecnològic, 
social, empresarial, humanístic, 
econòmic, artístic, musical i 
d’intel·ligència emocional  
que amplien i aprofundeixen 
temes d’actualitat. Són espais 
privilegiats de reflexió i  
diàleg que contribueixen a 
completar una formació que 
volem integral i ajuden a 
confirmar vocacions i  
perfilar el seu futur.

àmbit cientificotecnològic
Misteris de l’Univers • Matemàgia •  
L’amenaça del canvi climàtic en 3D • 
Canvi global: com hem arribat fins aquí 
i què ens espera • Química insòlita • 
Seminari mèdic i virus emergents • 
Mecànica, automàtica i electrònica • 
Tot és química...

àmbits social, humanístic  
i econòmic 
Lideratge empresarial, recerca de feina i 
economia social • Participació política i 
democràtica • Introducció al dret • Club 
de debat • Donaré testimoni fins al final 
• Los enigmas del Jardín de las delícias 
del Bosco • Els secrets del món editorial 
• La vocació del traductor... 

àmbit artístic i musical 
Taller de Pintura mural • Taller de 
pintura Sumi-E • Producció musical • 
Anàlisi cinematogràfica...

àmbit d’intel·ligència 
emocional
Violència de gènere •  Resiliència  
i reconciliació en temps de  
pandèmia • Aprendre a ser feliços • 
(Des)aprendre a estimar...

Sortides de modalitat
Visites a empreses i organitzacions per 
apropar-se a la realitat del món laboral i 
conèixer de primera mà diferents perfils i 
les competències personals i professionals 
més valorades en el seu entorn laboral.  
Aquests contactes els ajuden a desvetllar  
i confirmar vocacions i sens dubte a 
prendre decisions importants que 
marcaran el camí del seu futur professional.
Ciutat de la Justícia • Hewlett Packard Española • 
Hospital Clínic de Barcelona • Parc Científic de 
Barcelona • Facultat de Turisme i Direcció Hotelera 
Sant Ignasi • Magma Design - Fundació Privada 
Centre de Producció Artística i Cultural Palo Alto • 
Advocats Rousaud Costas Duran • Grupo Lactalis 
Nestlé España  • Penguin Random House- Grupo 
Editorial • Fàbrica Puig • Parc Científic de Barcelona

Jornades d’orientació 
professional
Taules rodones d’anTics alumnes 
Taules rodones simultànies de les diferents 
branques d’estudi: científic, tecnològic, 
social, humanístic i artístic, en les quals més 
de 40 exalumnes universitaris expliquen el 
que va significar el canvi de l’escola a la 
universitat, què esperaven i què es van 
trobar, l’actitud amb què cal afrontar els 
estudis universitaris, com s’ha de preparar 
un mateix i el que cal treballar des del 
Batxillerat. 

Taules rodones de professionals 
Més de 50 professionals de diferents 
sectors d’activitat com el disseny, la salut, 
l’arquitectura, les arts escèniques, la cultura, 
el màrqueting, l’educació, el turisme, 
l’emprenedoria, el dret, l’enginyeria o la 
física, entre d’altres, participen en 12 taules 
rodones en les quals comparteixen la seva 
trajectòria professional. Aquesta jornada els 
ajuda a resoldre dubtes i els obre noves 
possibilitats de futur.

    Estratègies d’autoconeixement,  seminaris multidisciplinaris    

   d’actualitat i de diferents àmbits de coneixement, i contactes    

   amb el món professional i universitari.   

Acompanyament 
Orientació vocacional i professional

Una escola Oberta 
al món

Intercanvis

Experiències 
vitals

Saint Ignatius  
Preparatory

san francisco (usa)

Instituto de Ciencias
guadalajara (méxico)

Oak Knoll School
new jersey (usa)

Marymount School
new york (usa)

Georgetown  
Preparatory
norTh  
BeThesda 
(usa)

Saint Peter’s  
Preparatory
new jersey (usa)

El Batxillerat és una etapa en què els nois i les noies han de prendre decisions importants per al seu futur. 

Per acompanyar-los en aquest procés, els oferim diverses propostes orientades a millorar el coneixement 

que tenen de si mateixos i del que els oferirà el món universitari i laboral.

Preparem els nostres alumnes per afrontar el 

repte de la diversitat, conèixer les diferències 

existents i saber trobar un terreny comú entre  

les diferents cultures i persones i, en aquest 

context, l’impuls de les llengües és fonamental 

per assolir aquest objectiu. 

Acció social
Amb una tradició de més de  
25 anys, el programa d’Acció  
Social de 1r de Batxillerat mobilitza els 
alumnes a viure una experiència 
d’aprenentatge-servei en més de vint 
entitats del sector social. Eduquem els 
nostres alumnes en la sensibilitat 
respecte els altres, l’entorn i la societat 
per tal que esdevinguin persones 
participatives i solidàries.

Col·laborem amb:

Hospital Infantil de Sant Joan de Déu • 
Serveis sociosanitaris de Sant Joan de 
Déu • Residència Betània • Residència 
Dolça Llar • Fundació Albà • Jardín 
Residencia Pedralbes • Germanetes dels 
pobres Tetuan • Germanetes dels 
pobres Gràcia • Fundació La Vinya • 
Família Natzaret • Centre Obert Sant 
Jaume • Fundació Pare Manel • Llar 
Trafalgar • ADSIS - Casc Antic • Casal 
Loiola • Escola Oscus • Migrastudium • 
Institut SES de Badalona • Tu pots – Casp, 
Marginals • ADECO - AFA Dona (Santa 
Gemma) •  ASDI • Fundació Estímia • 
Fundació Hospitalitat de la Mare de Déu 
de Lourdes • Escola Moragas • ASPASIM 
• Entrecultures

JEEP
Jesuit European  
Educational Project
Projecte internacional en el qual 
participen vuit escoles europees 
de jesuïtes amb l’objectiu de 
fomentar la ciutadania global 
simulant el treball del Parlament 
Europeu.

ThE JEsuiT sTar 
confErEncE
Project Mount ST Mary’s 
College (UK) 
Fòrum en què els estudiants  
poden «unir-se a la conversa»  
i contribuir als objectius de les 
declaracions d’acció de Rio de 
2017. Durant la conferència, els 
equips internacionals debaten 
sobre un tema comú que té un 
impacte universal al món.

ThE JEsuiTs anD 
hisTorY
Esdeveniment internacional  
que involucra escoles jesuïtes  
i ignasianes d’Europa per 
promoure el coneixement de la 
Companyia de Jesús centrant 
diferents temes en cada edició.

WaTEr is lifE 
Congrés internacional bianual en què 
els estudiants dels diferents països 
comparteixen els resultats de la seva 
recerca, donant-los l’oportunitat de 
conèixer-se, aprendre i créixer com a 
joves líders en l’àmbit de la investigació 
i la gestió de l’aigua a escala mundial. 

loiola
Aquest viatge és una oportunitat per 
apropar-nos als orígens de la 
Companyia de Jesús i ofereix un temps 
de reflexió personal i espiritual i un 
espai per donar resposta a les 
preguntes que plantegem: Qui sóc jo?, 
Qui vull ser? A favor de qui vull viure?

auschWiTz 
Visita al camp d’extermini d’Auschwitz  
i entorn, que facilitarà experiències 
d’aprofundiment personal i espiritual 
entorn d’aquesta realitat, per  
plantejar-se individualment la posició 
de cadascú davant del món.   

Taizé 
Experiència espiritual amb companys/
es de les diferents escoles jesuïtes.  
Un temps de silenci, de pregària, de 
presa de consciència del moment  
vital que viuen

 

   Our desire to   

   effectively    

   help  students   

   face global    

   challenges.   
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Organització del currículum   

en Col·laboraCio 
amb:

Aquest programa s’inicia  
a 2n, 3r o 4t d’ESO i finalitza a Batxillerat.

Programa d’intercanvi lingüístic (anglès-castellà) 
per conèixer millor la cultura britànica, enfortir les 
competències de comprensió i expressió orals,  
i millorar la confiança en l’ús de l’anglès.

Treball  
de recerca

El TdR de Batxillerat té com a principal objectiu que els alumnes desenvolupin habilitats 
i competències relacionades amb la recerca que els seran d’utilitat en un futur acadèmic 
i professional. Té alhora un fort component orientador, sovint l’aprofundiment en un 
tema d’interès desperta una vocació o alimenta la convicció d’una tria que ja es comença 
a perfilar en alumnes de primer de batxillerat. 

Modalitats Arts 
Itinerari artístic

Humanitats i  
Ciències Socials 
Itinerari Humanitats

Humanitats i  
Ciències Socials 
Itinerari Ciències Socials

Ciències 
i Tecnologia
Itinerari Científic

Ciències 
i Tecnologia
Itinerari Tecnològic

matèries comunes  Filosofia  Llengua i Literatura catalana I  Lengua y Literatura castellana I  Anglès***  Educació Física  Religió  Tutoria 

matèria comuna d’opció 
(3 hores)

   Dibuix Artístic I    Llengua i Cultura Llatina I**    Matemàtiques CCSS I
   Matemàtiques I

 Matemàtiques I  Matemàtiques I

matèries de modalitat 
obligatòries 
(3 hores)

   Cultura Audiovisual I    Història del Món Contemporani    Història del Món Contemporani  Biologia I
 Química I

 Física I

altres matèries  
de modalitat 
(3 hores) (Triar-ne una)

(triar-ne una)

   Volum
   Projectes artístics
   Dibuix Tècnic aplicat a les arts plàstiques 
i al disseny

   Llengua i cultura llatina I**
   Llengua i cultura grega I
   Economia
   Literatura universal**

 Química I
 Tecnologia Industrial I
 Dibuix tècnic

optativa anual
(3 hores) (Triar-ne una)

   Llenguatges artístics contemporanis
   Creació fotogràfica i cinematogràfica
   Projecte de comissariat d’exposicions
   Segona Llengua estrangera**

   Biomedicina**
   Programació
   Psicologia
   Món clàssic**
   Funcionament de l’Empresa
   Física I
   Tecnologia i Enginyeria I
   Dibuix Tècnic I
   Segona Llengua estrangera**

 Biomedicina
 Programació
 Psicologia
 Món clàssic
 Funcionament de l’Empresa
 Física I
 Tecnologia i Enginyeria I
 Dibuix Tècnic I
 Segona Llengua estrangera**

optativa trimestral
(Els alumnes de l’itinerari 
d’Humanitats i CCSS han  
de triar una de les tres 
agrupacions de matèries) 
(3 hores)

   Acció Social
   Creació literària
   Publicitat

AGRUPACIó A                    AGRUPACIó B                      AGRUPACIó C

   Acció social                         Acció social                         Acció social 
   Creació literària                    Creació literària                      Mat. Aplicada 
   Publicitat                              Mat. Aplicada                      Publicitat

 Acció social
 Matemàtica aplicada
 Reptes científics i Biologia i Geologia

optativa trimestral
(Els alumnes de l’itinerari de 
Ciències i Tecnologia han  
de triar una de les dues  
agrupacions de matèries) 
(3 hores)

   Ciutadania, política i dret
   Disseny 2D I 3D 
   Comunicació Audiovisual

   Ciutadania, política i dret
   Disseny 2D I 3D 
   Comunicació Audiovisual

AGRUPACIó A                                     AGRUPACIó B

 Ciutadania, política i dret                      Robòtica
 Disseny 2D i 3D                                       Disseny 2D i 3D   
 Reptes científics Física i Química         Reptes científics Física i Química 

 

matèries comunes   Anglès***  Història de la Filosofia  Història d’Espanya i Catalunya  Català***  Castellà***   Tutoria 

matèria comuna d’opció 
(4 hores)

   Dibuix Artístic II    Llengua i Cultura Llatina II    Matemàtiques Ciències Socials II  Matemàtiques II  Matemàtiques II

matèries de modalitat 
obligatòries
(4 hores) (Triar-ne dues)

   Disseny
   Tècniques d’expressió graficoplàstica
   Fonaments artístics
   Dibuix Tècnic aplicat a les arts plàstiques 
i al disseny II

   Llengua i cultura grega II
   Empresa i model de disseny de negocis
   Història de l’Art
   Literatura catalana
   Literatura castellana
   Geografia

   Llengua i cultura grega II
   Empresa i model de disseny de negocis
   Història de l’Art
   Literatura catalana
   Literatura castellana
   Geografia

 Biologia II
 Química II

 Física II
 Química II o Dibuix tècnic

optativa anual
(4 hores)

 POSSIBILITAT 1 
Triar una altra matèria de modalitat 
 POSSIBILITAT 2 
Objetius de desenvolupament sostenible (ODS):  
ODS Entorn sostenible (1r trimetre) / ODS Població i prosperitat (2n trimestre) /  ODS Pau, justícia i corresponsabilitat (3r trimestre)

POSSIBILITAT 1 
Ciències de la Terra II, Física II, Tecnologia i Enginyeria II, Dibuix Tècnic II
 POSSIBILITAT 2 
Objetius de desenvolupament sostenible (ODS):  
ODS Entorn sostenible (1r trimetre) / ODS Població i prosperitat (2n trimestre) 
ODS Pau, justícia i corresponsabilitat (3r trimestre)

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

2n

1r 

 

* Subjecte a les 
modificacions 
que determini 
el Departament 
d’Educació de 
la Generalitat 
de Catalunya

*

** 
Les assignatures   
de Literatura 
Universal, 
Biomedicina, 
Francès, Llatí i 
Món clàssic es 
faran online si no  
surt un grup 
presencial  
prou gran.



Una escola Oberta 
al món

Intercanvis

Experiències 
vitals

Saint Ignatius  
Preparatory

SAn frAnCiSCo (uSA)

Instituto de Ciencias
GuAdAlAjArA (méxiCo)

Oak Knoll School
new jerSey (uSA)

Marymount School
new york (uSA)

Georgetown  
Preparatory
norTH  
BeTHeSdA 
(uSA)

Saint Peter’s  
Preparatory
new jerSey (uSA)

Preparem els nostres alumnes per afrontar el 

repte de la diversitat, conèixer les diferències 

existents i saber trobar un terreny comú entre  

les diferents cultures i persones i, en aquest 

context, l’impuls de les llengües és fonamental 

per assolir aquest objectiu. 

Acció social
Amb una tradició de més de  
25 anys, el programa d’Acció  
Social de 1r de Batxillerat mobilitza els 
alumnes a viure una experiència 
d’aprenentatge-servei en més de vint 
entitats del sector social. Eduquem els 
nostres alumnes en la sensibilitat 
respecte els altres, l’entorn i la societat 
per tal que esdevinguin persones 
participatives i solidàries.

col·laboREm amb:

Hospital infantil de Sant Joan de Déu • 
Serveis sociosanitaris de Sant Joan de 
Déu • residència Betània • residència 
Dolça Llar • Fundació Albà • Jardín 
residencia Pedralbes • Germanetes dels 
pobres Tetuan • Germanetes dels 
pobres Gràcia • Fundació La Vinya • 
Família natzaret • Centre Obert Sant 
Jaume • Fundació Pare Manel • Llar 
Trafalgar • ADSiS - Casc Antic • Casal 
Loiola • Escola Oscus • Migrastudium • 
institut SES de Badalona • Tu pots – Casp, 
Marginals • ADECO - AFA Dona (Santa 
Gemma) •  ASDi • Fundació Estímia • 
Fundació Hospitalitat de la Mare de Déu 
de Lourdes • Escola Moragas • ASPASiM 
• Entrecultures

JEEP
Jesuit European  
Educational Project
Projecte internacional en el qual 
participen vuit escoles europees 
de jesuïtes amb l’objectiu de 
fomentar la ciutadania global 
simulant el treball del Parlament 
Europeu.

ThE JEsuiT sTar 
confErEncE
Project Mount ST Mary’s 
College (UK) 
Fòrum en què els estudiants  
poden «unir-se a la conversa»  
i contribuir als objectius de les 
declaracions d’acció de rio de 
2017. Durant la conferència, els 
equips internacionals debaten 
sobre un tema comú que té un 
impacte universal al món.

ThE JEsuiTs anD 
hisTorY
Esdeveniment internacional  
que involucra escoles jesuïtes  
i ignasianes d’Europa per 
promoure el coneixement de la 
Companyia de Jesús centrant 
diferents temes en cada edició.

LoioLa
Aquest viatge és una oportunitat per 
apropar-nos als orígens de la 
Companyia de Jesús i ofereix un temps 
de reflexió personal i espiritual i un 
espai per donar resposta a les 
preguntes que plantegem: Qui sóc jo?, 
Qui vull ser? A favor de qui vull viure?

auschwiTz 
Visita al camp d’extermini d’Auschwitz  
i entorn, que facilitarà experiències 
d’aprofundiment personal i espiritual 
entorn d’aquesta realitat, per  
plantejar-se individualment la posició 
de cadascú davant del món.   

Taizé 
Experiència espiritual amb companys/
es de les diferents escoles jesuïtes.  
un temps de silenci, de pregària, de 
presa de consciència del moment  
vital que viuen

 

   Our desire to   

   effectively    

   help  students   

   face global    

   challenges.   

Aquest programa s’inicia  
a 2n, 3r o 4t d’ESO i finalitza a Batxillerat.

Programa d’intercanvi lingüístic (anglès-castellà) 
per conèixer millor la cultura britànica, enfortir les 
competències de comprensió i expressió orals,  
i millorar la confiança en l’ús de l’anglès.

Modalitats Arts 
itinerari artístic

Humanitats i  
Ciències Socials 
itinerari Humanitats

Humanitats i  
Ciències Socials 
itinerari Ciències Socials

Ciències 
i Tecnologia
itinerari Científic

Ciències 
i Tecnologia
itinerari Tecnològic

matèries comunes  Filosofia  Llengua i Literatura catalana I  Lengua y Literatura castellana I  Anglès***  Educació Física  Religió  Tutoria 

matèria comuna d’opció 
(3 hores)

   Dibuix Artístic I    Llengua i Cultura Llatina I**    Matemàtiques CCSS I
   Matemàtiques I

 Matemàtiques I  Matemàtiques I

matèries de modalitat 
obligatòries 
(3 hores)

   Cultura Audiovisual I    Història del Món Contemporani    Història del Món Contemporani  Biologia I
 Química I

 Física I

altres matèries  
de modalitat 
(3 hores) (Triar-ne una)

(triar-ne una)

   Volum
   Projectes artístics
   Dibuix Tècnic aplicat a les arts plàstiques 
i al disseny

   Llengua i cultura llatina I**
   Llengua i cultura grega I
   Economia
   Literatura universal**

 Química I
 Tecnologia Industrial I
 Dibuix tècnic

optativa anual
(3 hores) (Triar-ne una)

   Llenguatges artístics contemporanis
   Creació fotogràfica i cinematogràfica
   Projecte de comissariat d’exposicions
   Segona Llengua estrangera**

   Biomedicina**
   Programació
   Psicologia
   Món clàssic**
   Funcionament de l’Empresa
   Física I
   Tecnologia i Enginyeria I
   Dibuix Tècnic I
   Segona Llengua estrangera**

 Biomedicina
 Programació
 Psicologia
 Món clàssic
 Funcionament de l’Empresa
 Física I
 Tecnologia i Enginyeria I
 Dibuix Tècnic I
 Segona Llengua estrangera**

optativa trimestral
(Els alumnes de l’itinerari 
d’Humanitats i CCSS han  
de triar una de les tres 
agrupacions de matèries) 
(3 hores)

   Acció Social
   Creació literària
   Publicitat

AGruPACió A                    AGruPACió B                      AGruPACió C

   Acció social                         Acció social                         Acció social 
   Creació literària                    Creació literària                      Mat. Aplicada 
   Publicitat                              Mat. Aplicada                      Publicitat

 Acció social
 Matemàtica aplicada
 Reptes científics i Biologia i Geologia

optativa trimestral
(Els alumnes de l’itinerari de 
Ciències i Tecnologia han  
de triar una de les dues  
agrupacions de matèries) 
(3 hores)

   Ciutadania, política i dret
   Disseny 2D I 3D 
   Comunicació Audiovisual

   Ciutadania, política i dret
   Disseny 2D I 3D 
   Comunicació Audiovisual

AGruPACió A                                     AGruPACió B

 Ciutadania, política i dret                      Robòtica
 Disseny 2D i 3D                                       Disseny 2D i 3D   
 Reptes científics Física i Química         Reptes científics Física i Química 

matèries comunes   Anglès***  Història de la Filosofia  Història d’Espanya i Catalunya  Català***  Castellà***   Tutoria 

matèria comuna d’opció 
(4 hores)

   Dibuix Artístic II    Llengua i Cultura Llatina II    Matemàtiques Ciències Socials II  Matemàtiques II  Matemàtiques II

matèries de modalitat 
obligatòries
(4 hores) (Triar-ne dues)

   Disseny
   Tècniques d’expressió graficoplàstica
   Fonaments artístics
   Dibuix Tècnic aplicat a les arts plàstiques 
i al disseny II

   Llengua i cultura grega II
   Empresa i model de disseny de negocis
   Història de l’Art
   Literatura catalana
   Literatura castellana
   Geografia

   Llengua i cultura grega II
   Empresa i model de disseny de negocis
   Història de l’Art
   Literatura catalana
   Literatura castellana
   Geografia

 Biologia II
 Química II

 Física II
 Química II o Dibuix tècnic

optativa anual
(4 hores)

 POSSiBiLiTAT 1 
Triar una altra matèria de modalitat 
 POSSiBiLiTAT 2 
Objetius de desenvolupament sostenible (ODS):  
ODS Entorn sostenible (1r trimetre) / ODS Població i prosperitat (2n trimestre) /  ODS Pau, justícia i corresponsabilitat (3r trimestre)

POSSiBiLiTAT 1 
Ciències de la Terra II, Física II, Tecnologia i Enginyeria II, Dibuix Tècnic II
 POSSiBiLiTAT 2 
Objetius de desenvolupament sostenible (ODS):  
ODS Entorn sostenible (1r trimetre) / ODS Població i prosperitat (2n trimestre) 
ODS Pau, justícia i corresponsabilitat (3r trimestre)



  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.

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

www.santignasi.fje.edu
Com arribar-hi:
FGC Sarrià S1, S2, S55, S5,
Autobús H4, 60, 68, 75, V3, V7, V9

JESuïTES SArrià - SAnT iGnASi  
éS un CEnTrE ACrEDiTAT 




