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un estil de ser i de fer 
PER CRÉIXER COM A PERSONES 
COMPETENTS

Volem formar persones curioses, motivades 
per saber i descobrir, que esdevinguin 
competents en la vida i en la professió.  
L’èxit o el fracàs escolar o professional  
no s’han de confondre amb l’èxit o el fracàs 
personal. Per això, treballem per al creixement 
integral de la persona, intentant un 
desenvolupament harmònic de tots els 
aspectes. Volem que els nostres alumnes 
descobreixin la seva vocació.

un estil de ser i de fer 
OBERTS AL MÓN

El món que ens envolta és ric en la 
seva diversitat. Contemplar per 
reflexionar; mirar els altres per 
aprendre i per trobar eines de millora 
personal; observar el que ens envolta 
des del compromís en l’acció. 
Aprofitem també les experiències 
internacionals per completar la visió 
del món més global.

un estil de ser i de fer 
PER ALS ALTRES. PERSONES  
COMPASSIVES

Formem dones i homes amb una vocació de 
servei als altres conscient i activa. Ajudem als 
alumnes a desenvolupar actituds de 
responsabilitat cívica, social i política que els 
condueixin a treballar per una societat oberta, 
no discriminatòria, justa, fraternal i solidària. 
Treballem perquè trobin la manera d’implicar-
se en el que passa al seu voltant. Potenciem i 
oferim activitats de compromís social i de 
voluntariat per alumnes i exalumnes.

un estil de ser i de fer 
OBERTS A LA 
TRANSCENDÈNCIA

Volem que la persona creixi i integri 
totes les seves dimensions, 
promovent el treball de la 
interioritat. Les activitats del col·legi 
estan dins del marc d’una autèntica i 
veritable pedagogia de la fe 
cristiana. Aquesta pedagogia de la 
fe és respectuosa amb la llibertat, 
s’obre al diàleg i vol acompanyar a 
una experiència de Déu profunda, a 
una fe compromesa amb els altres.

 

   Com a resposta als canvis accelerats que    

   s’estan produint aquests darrers anys,    

   a Jesuïtes Educació hem iniciat un    

   camí de transformació del procés    

   d’ensenyament-aprenentatge  amb el  

   projecte Horitzó+.   



  Què aprenem?   

  Com ho aprenem?   Major protagonisme de l’alumne com a centre  
del procés d’ensenyamen-aprenentatge.

 IntegracIó dels valors
En la recerca d’un projecte vital, l’escola 
proporciona diferents vivències per descobrir  
i desenvolupar criteris i valors evangèlics, tant 
des de l’àmbit acadèmic com del personal, a 
través de trobades amb companys i amb un 
mateix.

MetodologIes actIves
Per afavorir l’aprenentatge competencial 
l’alumne treballa des de diferents vessants:  
el treball individual, el treball basat en 
projectes o l’aprenentatge cooperatiu.  
Tots amb la incorporació de les eines digitals 
com una eina més de treball.

educadors IMplIcats
Els alumnes compten amb el suport de tots 
els educadors i educadores per a la presa 
de decisions. L’equip docent acompanya 
des de les matèries, els espais de lleure i 
les propostes complementàries: recessos, 
intercanvis, experiències de voluntariat, 
xerrades temàtiques...

aprenentatge sIgnIfIcatIu
Per crear nous coneixements es parteix 
de l’experiència i de les idees prèvies per 
relacionar-les amb els nous continguts.

InterdIscIplInarIetat
Les programacions de les diferents 
àrees tenen present les coincidències 
que hi ha entre les programacions de 
les matèries per mirar de plantejar-les 
de forma global.   

autonoMIa I creIxeMent 
L’acció tutorial té com a objectius 
l’autonomia i el creixement personal i 
acadèmic. L’acompanyament acadèmic 
i el suport personal a cada alumne es 
realitzen amb trobades amb el tutor. 

 

Reflexió i 
autoconeixement

Maduresa humana i 
intel·lectual

Autonomia  
i flexibilitat 

Responsabilitat  
i competència

Mirada  
global

Pensament  
crític

Desenvolupament 
de capacitats i 

d’hàbits

Consciència de les 
pròpies capacitats  

i interessos
Gratuïtat  

i implicació



El nostre 
estil 

flexIbIlItat en  
l’oferta acadèMIca
Ampliem els itineraris que permeten 
la combinació de diferents matèries 
per definir vies alternatives. Mantenim 
el rigor i excel·lència que ens 
caracteritza avalada per la nostra 
llarga trajectòria i al mateix temps, 
donem resposta als canvis en els 
estils d’aprenentatge i en l’orientació 
acadèmica i professional en 
coherència amb la innovació 
pedagògica.

oberts a la recerca
En aquest tipus d’aprenentatge, 
l’alumnat assumeix un paper més 
actiu en la presa de decisions, ja 
sigui per obtenir la documentació 
necessària, realitzar observacions o 
elaborar hipòtesis, en col·laboració 
amb empreses i universitats.

Let’s broaden  
our minds!
Des de fa més de vint anys duem a terme un 
Programa d’Intercanvi cultural amb escoles de 
la Companyia de Jesús als Estats Units. Aquests 
intercanvis estan emmarcats en el Programa 
Lingüístic del centre, un dels objectius del qual 
és la immersió cultural i l’aprenentatge de la 
llengua anglesa, especialment el domini de la 
competència oral.

oberts a una socIetat 
MultIcultural
Interculturalitat; coneixement d’altres realitats 
culturals; respecte; sensibilitat social; integració 
positiva de la diferència. El projecte Frontera  
Sud es desenvolupa durant els dos cursos de 
batxillerat i pretén acostar els nostres alumnes  
a la realitat del continent africà. Ens hi volem 
aproximar aplicant allò que és més propi  
de la pedagogia ignasiana.

coMproMesos aMb la gratuïtat
Oportunitat d’experimentar vivencialment el 
valor de la gratuïtat; capacitat d’oferir temps i 
dedicació de forma desinteressada; participació 
en projectes de voluntariat; àmplia oferta 
d’activitats.(Auschwitz, Frontera Sud,  
Taizé, recessos...).

   D’acord amb el nostre projecte educatiu,     

   per formar  persones intel·lectualment madures,    

   emocionalment equilibrades, espiritualment fortes,     

   humanament plenes, capaces d’elaborar el seu propi     

   projecte vital, d’ésser felices i de crear felicitat al seu     

   entorn, integrem quatre àmbits diferents —acadèmic,     

   personal, social i religiós—, dins de l’oferta obligatòria     

   i de les activitats complementàries.   

Els tutors de Batxillerat, juntament amb el Departament d’Orientació Psicopedagògica, 
ofereixen informació i espais de reflexió guiats per a la presa de decisions acadèmiques i 
professionals futures. 

Major protagonisme de l’alumne com a centre  
del procés d’ensenyamen-aprenentatge.



Organització  
del currículum 
Modalitats  

Matemàtiques

 Biologia

 Disseny

Dibuix Tècnic

Cultura audiovisual

 Química

Matemàtiques aplicades  
a les ciències socials

Tecnologia Industrial

 Física

Literatura castellana

Economia d’empresa

Català / Castellà / Anglès* / Ciències per al Món Contemporani / Filosofia / Història 
de la Filosofia /  Història / Educació Física  / Religió / Tutoria / Treball de Recerca

Científic i Tecnològic

Matèria comuna 
d’opció

Matèries 
comunes

Matèries  
de modalitat

Història i Fonaments de les arts

Cultura audiovisual

Matemàtiques aplicades a les ciències socials

Història del món contemporani

Economia d’empresa

Disseny Dibuix tècnic

Literatura castellana

Dibuix artístic

Literatura catalana

Català / Castellà / Anglès* / Ciències per al Món Contemporani / Filosofia / Història 
de la Filosofia /  Història / Educació Física  / Religió / Tutoria / Treball de Recerca

Artístic

Matèria comuna 
d’opció

Matèries 
comunes

Matèries  
de modalitat

* Desdoblament de la matèria

Matemàtiques aplicades a les ciències socials Llatí

Història del món contemporani

 Economia

Literatura catalana

Història de l’art

Cultura audiovisual

Literatura castellana

 Disseny  Geografia

 Grec

 Biologia

Economia d’empresa

Català / Castellà / Anglès* / Ciències per al Món Contemporani / Filosofia / Història 
de la Filosofia /  Història / Educació Física  / Religió / Tutoria / Treball de Recerca

Humanitats i Ciències Socials

Matèria comuna 
d’opció

Matèries 
comunes

Matèries  
de modalitat

1r bat 
Més de 25 itineraris

Aquests itineraris s’obtenen de la combinació  
de diferents matèries de modalitat. 

2n bat 
Més de 40 itineraris

Geografia



  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.

Casp, 25
08010 Barcelona
Tel. 93 318 37 04
Fax 93 317 04 26
info.casp@fje.edu

www.casp.fje.edu

Com arribar-hi:

Metro: Línies 1, 2, 3, 4/ FGC: L6 i L7, S1, S2, S5, S55 (Catalunya). 
Rodalies: R1, R3, R4 i R7 (Catalunya).
Autobusos urbans: 7, 14, H16, V17, 19, 22, 24, 39, 40, 41, 42,  
45, 47, 50, 54, 55, 58, 59, 62, 66, 67, 68, 91 
Autobusos interurbans: B20, B24 i B25.
Carril bici: Gran Via Corts Catalanes, c/ Pau Claris.




