L’educació és un projecte que compartim amb il·lusió
i esforç amb mares i pares. L’equip d’educadors està
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Batxillerat
Ciència i Tecnologia

Humanitats i Ciències Socials

El Batxillerat té com a finalitat proporcionar a l’alumnat formació, maduresa intel·lectual i humana,
coneixements i habilitats que li permetin desenvolupar funcions socials i incorporar-se a la vida
activa amb responsabilitat i competència sense els condicionants de gènere. Així mateix, ha de
capacitar l’alumnat per accedir a l’educació superior o a la vida laboral.
Atenció personalitzada als alumnes
L’acció tutorial és l’eix de la nostra educació. Ens hi
impliquem d’igual manera professors, tutors i consiliaris,
acompanyant els alumnes en la seva formació. Des
dels diferents àmbits de l’escola (tutors, professors i
Departament d’Orientació) s’ofereix atenció personal,
acadèmica i professional. La comunicació entre la família
i l’escola és fonamental en aquest procés, per això duem
a terme tutories en grup i individuals.

Rigor acadèmic
En aquesta etapa treballem, de manera explícita, el rigor
acadèmic com a eina indispensable per a garantir el futur
universitari dels nostres alumnes. Això, juntament amb
l’acció tutorial i l’acompanyament docent, dóna com a
resultat una bona preparació i, alhora, garanteix l’èxit dels
nostres alumnes tant al Batxillerat, com a les proves de
les PAU i en estudis posteriors.

Potenciació de la llengua anglesa
Apostem per una escola multilingüe i emprem la
metodologia AICLE (Aprenentatge Integral de Continguts
i Llengua Estrangera) en diverses activitats de la matèria
de Ciències per al Món Contemporani. Amb aquesta
metodologia es treballen els continguts d’aquesta matèria
utilitzant la llengua anglesa.

Utilització de les Tecnologies
de la Informació i la Comunicació (TIC)
Incorporem les TIC al nostre reconegut model educatiu,
com a eina pedagògica, per afrontar amb qualitat
l’ensenyament dels nostres alumnes. Així, tant les aules
com els altres espais de l’escola disposen de tecnologia
digital (wifi i pissarres digitals).

Dimensió cristiana, formar homes i dones
per als altres
Aquesta màxima marca la dimensió humana de la formació
al Col·legi Claver. La dimensió solidària la promovem a
partir de la participació social en campanyes solidàries,
col·laborant amb ONG, desenvolupant programes propis...
La dimensió espiritual la desenvolupem a través del treball
de la interioritat i de l’obertura a la transcendència, donant
especial importància a l’acompanyament personal dels
nostres alumnes. Fomentem la participació interna dels
alumnes en assemblees de delegats i en la Comissió del
Respecte.

Estructura del Batxillerat
El Batxillerat està compost d’una part comuna i una altra optativa, per tal de garantir la polivalència i la formació
integral dels alumnes.
Durant el Batxillerat es duu a terme el Treball de Recerca, un conjunt d’activitats individuals que es concreten en el
desenvolupament d’una petita investigació en un àmbit decidit, en part, per l’alumne, i relacionat amb una sola
matèria o interdisciplinari.

Matèries comunes
Llengua Catalana i Literatura
Llengua Castellana i Literatura
Anglès
Filosofia i Ciutadania
Religió
Educació Física
Ciències
per al Món Contemporani
Història de la Filosofia
Tutoria
Treball de Recerca

Matèries de modalitat*
Ciència i Tecnologia

Humanitats i Ciències Socials

Biologia
Matemàtiques
Física
Química
Dibuix Tècnic
Tecnologia
Elements de Química
Elements de Física
Elements de la Tecnologia

Literatura Catalana
Literatura Castellana
Llatí
Geografia
Economia d’Empresa
Història del Món
Matemàtiques aplicades
a les Ciències Socials
Elements d’Economia
Història de l’Art
Psicologia i Sociologia
Elements d’Economia

*Aquestes matèries es distribueixen en
diferents itineraris segons els interessos
dels alumnes.
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