Projecte
educatiu
del
centre
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.

Des del 2000 sóc mare del Kostka i sento
certa tristor quan penso que en un parell
d’anys ja no tindré cap fill dintre. Aquí
m’he sentit i em sento com a casa, potser
perquè des del primer dia vaig entendre
que família i escola és un binomi
indivisible. He confiat en el criteri
dels professors i tutors, malgrat algunes
diferències, però el que més he valorat
és que sempre han estan oberts al diàleg
amb els pares, perquè en la formació
dels homes i dones del futur estem
tots implicats.
Domènec i Isabel
Pares de l’Alex de 4t d’ESO

Batxillerat

Jesuïtes
Educació,
transformem
l’educació

Arts plàstiques, imatge i disseny
Humanitats i Ciències Socials
Ciències i Tecnologia

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.

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.

Escaneja el codi QR
amb el teu mòbil
i descobreix més
informació de
l’Horitzó 2020

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.
Escola secundària (edifici Pompeu)
Pompeu Fabra, 23
08024 Barcelona
Tel. 93 210 36 05
info.kostka@fje.edu

www.kostka.fje.edu

Com arribar-hi:
Metro: L4 Alfons X, L3 Lesseps
Autobusos urbans: 92, 24, 32, 39, 116, H6, 55

Què
aprenem?
Despertar inquietud
per a descobrir i saber

Oferir un bon
nivell i exigència
acadèmics

Programes
i projectes

Treball
de recerca

Ajudar els
alumnes en la
superació de les
dificultats

com ho
aprenem?

U
 tilització 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.

Treball de recerca

Llengües estrangeres

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

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.

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 optatius i intercanvis a
l’estranger.

Anglès

c

Filosofia i ciutadania

c

Matemàtiques

c

Llatí

Ciències per al món contemporani

c

Física Química

c

Història del Món Contemporani

Història

c

Biologia

c

Història de l’Art

Història de la Filosofia

c

Dibuix Tècnic

c

Literatura Catalana
Literatura Universal

c
c

Educació Física

c

c

Educació per la ciutadania

c

Psicologia i Sociologia

c

Matemàtiques aplicades

c

Treball de Recerca

c

Religió
Tutoria

c

Dibuix Artístic

c

Dibuix Tècnic

c

Volum
Història de l’Art

MATÈRIES optatives
complementàries

a les Ciències Socials

Artístic

matèries

c

Tecno-Robòtica

c

c

Francès

c

Disseny

c

Alemany

c

Cultura Audiovisual

d’alumnes.

Per als alumnes amb dificultats emocionals, de conducta o d’aprenentatge,
tenim un Departament d’Orientació Psicopedagògica que assessora tutors,
docents, família i alumne.

Batxillerat

Projecte Social

canvis en el Curriculum estan subjectes
*a laElsnormativa
oficial i a un nombre mínim

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.

matèries

Castellà

c

c

formació humana
i religiosa

matèries

Humanitats i
Ciències Socials

c

c

Vivències compartides en projectes solidaris. L’equip de Pastoral
ofereix la possibilitat de preparar-se per a la confirmació a la Xarxa
Casal Loiola, juntament amb altres joves de la xarxa; o viure
experiències per conèixer altres realitats del món com ara visitar
Ceuta, Auschwitz o Taizé.

Batxillerat

Ciències i
Tecnologia

Català

c

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.

Batxillerat

c

c

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

participació convocatòries
externes

Intercanvis
internacionals

acompanyament
personal

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.

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.

organització
del curriculum*
MATÈRIES
COMUNES

Fomentar la
voluntat i l’esforç
constant

Metodologies actives

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 aprengui com es fa un treball d’investigació.

c

Economia d’Empresa

c

Geografia

