
  

BATXILLERAT
Col·legi Jesús-Maria Sant Gervasi

Potenciant el teu talent



OBJECTIU GENERAL DEL BATXILLERAT

EL BATXILLERAT DE JESÚS-MARIA SANT GERVASI 

El batxillerat ha de procurar, l’adquisició de les tècniques i els procediments cognosci-
tius necessaris per poder-se adaptar adequadament a l’inici d’estudis posteriors. La 
profunditat i especificitat d’aquesta preparació han d’anar acompanyades d’una 
visió global i contextualitzada del saber.

En l’aspecte orientador, s’han de facilitar recursos perquè l’alumnat canalitzi les  
seves preferències i capacitats en un marc de referència apropiat i amb l’orientació  
adequada. Des d’aquest sentit, les activitats de tutoria, l’opcionalitat curricular, el 
treball de recerca, l’estada a l’empresa, etc., són recursos que, amb independència 
de la modalitat cursada, serveixen a aquesta funció orientadora.

Jesús-Maria ofereix als alumnes oportunitats de continuar la seva formació integral, 
també amb accions que es programen des de la Pastoral del centre, l’educació de 
la interioritat i la pràctica dels sagraments de la vida cristiana. Prepara els alumnes 
per rebre el sagrament de la Confirmació.

Anima a participar en les activitats que ofereix Jesús-María d’Espanya: Pasqua, Camí 
de Sant Jaume, foro JM, trobades de joves, xarxa de joves JM, i a incorporar-se a les 
activitats de voluntariat del centre:
• Voluntariat amb institucions solidàries de la ciutat 
• Monitors dels grups d’amics i voluntaris de campanyes solidàries
• Monitors del Club excursionista i colònia del Castell de l’Areny
• Camp de treball a l’estiu
• Voluntariat internacional (exalumnes)

El centre cuida l’orientació educativa, l’assessorament acadèmic i professional dels 
alumnes i les seves famílies.

• Classe magistral del professor i  
en interacció amb els alumnes

• Treball amb PDI
• Tasques en/de la plataforma  

interactiva i DRIVE
• Exercicis pràctics de treball  

individual i estudi diari 
• Exposicions orals
• Activitats de repas, d’avaluació  

i de recuperació
• Treballs de recerca en equip

• Projecte PIPE: Escola plurilingüe
• Batxillerat Dual (dues titulacions  

simultànies)
• Projecte“Junior Achievement”: 
• Jóvenes emprendedores
• Projecte “Sala Rock” 

EINES DE TREBALL: PROJECTES:



BATXILLERAT D’ARTS
Alumnes interessants en els fenòmens 
artístics i en la comunicació, amb  
inquietuds culturals, i amb habilitats 
en l’expressió, i la creativitat.

Sortides professionals:
• Món audiovisual
• Arts gràfiques
• Disseny i patronatge
• Mitjans de comunicació
• Publicitat
• Arts escèniques
• Producció i gestió d’empreses 

culturals
• Animació cultural i social

Alumnes amb capacitat de relació, 
amb inquietuds relacionades amb la 
comunicació, la filosofia, la cultura, la 
societat.

Sortides professionals:
• Ciències socials
• Ciències jurídiques
• Polítiques
• Econòmiques
• Comunicació
• Llengües
• Relacions públiques
• Publicitat
• Turisme
• Serveis d’oci

BATXILLERAT EN
HUMANITATS I 
CIÈNCIES SOCIALS

BATXILLERAT DE 
CIÈNCIES I TECNOLOGIA
Alumnat interessat per les ciències 
experimentals, les matemàtiques, la 
ciència, la investigació.

Sortides professionals:
• Sanitat
• Biologia
• Genètica
• Enginyeria
• Psicologia
• Informàtica
• Mecànica
• Aviació

Futur

Humanitats

Arts

Ciències

Tecnologia

Socials



Col·legi Jesús-Maria
Passeig de Sant Gervasi, 15

08022 Barcelona
Telf. 93 417 12 00

www.jmsanger.com


