Horari: de 8,00h a 13,20h i de 14,55h a 17h
■ Laboratoris, aules d’informàtica
■ Aprenentatge amb suport d’ordinador individual
■ Pissarres digitals a totes les aules
■ Camps d’esport i poliesportiu cobert
■ Aules de música, de tecnologia, de visual-plàstica
■ Oratori – Capella i espais de pastoral
■ Departament d’Orientació Psicopedagògica i professional
■ Atenció i suport a l’aprenentatge
■ Intercanvis internacionals o amb escoles europees
■ Servei de menjador amb cuina pròpia i monitoratge amb
activitats de migdia

Escola Infantil (edifici la Salut)
Mare de Déu de la Salut, 17-29 08024 Barcelona
Tel. 93 213 01 81
Escola Primària (edifici Antequera)
Riera Can Toda, 29-31 08024 Barcelona
Tel. 93 210 36 05
Escola Secundària (edifici Pompeu)
Pompeu Fabra, 23 08024 Barcelona
Tel. 93 210 36 05

www.kostka.fje.edu
info.kostka@fje.edu
Com arribar-hi:
Autobús: 92, 24, 32, 39, 116, H6, 55
Metro: L4 Alfons X, L3 Lesseps

Batxillerat

Serveis i instal·lacions

Arts • Humanitats i Ciències Socials • Ciències i Tecnologia

L’educació és un projecte que compartim
amb il·lusió i esforç amb mares i pares. L’equip
d’educadors està a disposició de les famílies
per a qualsevol tema i consulta relacionada
amb el seu fill o filla.

Batxillerat
Arts

Humanitats i Ciències Socials
Ciències i Tecnologia

El Batxillerat (dels 17 als 18 anys), etapa post-obligatòria, està orientat a la preparació de l’alumnat
per a poder assolir els estudis superiors per als quals, la seva vocació i orientació personal, els
encamina.

Organització del currículum al Batxillerat. Oferim totes les modalitats.

Fem d’aquesta etapa un espai d’aprofundiment en el seu creixement personal.
Volem ajudar a l’alumne a reconèixer el seu entorn amb la sensibilitat suficient per fer d’ell una
font de coneixement . El projecte de centre sobre sensibilitat social i de voluntariat ens ajuda a
acompanyar els alumnes en aquest procés.
Rigor acadèmic
■ Optem per un Batxillerat de qualitat, on el rigor
acadèmic centri l’activitat quotidiana a l’aula.
■ El treball i l’estudi diaris, tant individualment com
col·lectiva, esdevenen estratègies necessàries i
imprescindibles per a l’assoliment dels objectius
finals.
■ Fem una oferta completa des del punt de vista
acadèmic i oferim tres modalitats dels Batxillerat
(científic-tecnològic, humanitats i artístic) que
arriben a suposar fins a cinc itineraris diferents.

Una escola oberta al món: les llengües
estrangeres i els intercanvis internacionals
■ Promovem una escola oberta al món, amb una
aposta decidida per un treball complert i integral de
llengües estrangeres: oferim l’anglès obligatori per
tot l’alumnat, i el francès i l’alemany optatiu per
aquells que ho vulguin.
■ La realització d’intercanvis internacionals amb
alumnat d’altres escoles de diferents països,
demostren una clara voluntat d’afavorir el coneixement d’altres cultures, l’aprofundiment lingüístic i
acadèmic i l’enriquiment personal.

Una metodologia diversa i innovadora
■ 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 la ESO.
■ Valorem aquest treball i participem de forma activa
en convocatòries externes on es reconegui l’esforç i
el treball sistemàtic de recerca de l’alumnat.

■ Els nostres alumnes de Batxillerat son els protagonistes de la construcció del seu propi coneixement i
troba en les TIC (tecnologies de la informació i la
comunicació) i les TAC (tecnologies de l’aprenentatge
i el coneixement) uns instruments bàsics i quotidians
a l’escola.
■ Fem ús d’aquelles metodologies actives que afavoreixin el protagonisme i la iniciativa personal, com el
treball cooperatiu i l’aprenentatge basat en problemes.

Acompanyament personal
■ Acompanyem a l’alumnat en aquest procés, de
manera molt propera.
■ Els grups de modalitat són reduïts per a facilitar
aquesta atenció i seguiment personal, tant pel que
fa a l’elecció de les matèries optatives i de modalitat,
com en la vessant d’orientació universitària o professional.

Modalitats
Matèries comunes
Català
Arts
Castellà
Dibuix Artístic
Anglès
Dibuix Tècnic
Filosofia i Ciutadania
Ciències per al Món Contemporani Volum
Història de l’Art
Història
Història de la Filosofia
Disseny
Treball de Recerca
Cultura Audiovisual
Religió
Projecte Social
Ciències i Tecnologia
Educació Física
Matemàtiques
Tutoria
Física
Educació per la ciutadania
Química
Biologia
Dibuix Tècnic

Humanitats i Ciències Socials
Llatí
Història del Món
Contemporani
Història de l’Art
Literatura Catalana
Literatura Universal
Psicologia i Sociologia
Matemàtiques aplicades
a les Ciències Socials
Economia d’Empresa
Geografia
Matèries optatives complementàries
Mitologia, Robótica, Francès i
Alemany.

