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VISIÓ I MISSIÓ DE L’ESCOLA

LA NOSTRA MISSIÓ

Volem ser una comunitat educativa oberta a la

societat, més enllà del barri amb un projecte

pedagògic propi, basat en la qualitat i la

millora contínues, que fomenta la capacitat de

raonament i la creativitat a partir del treball

departamental, la cohesió entre les etapes i

el compromís família-escola, recolzant,

reconeixent i donant recursos a les persones

que fan això possible,



Volem educar alumnes amb un bon nivell

acadèmic i en valors cristians, en l’esforç,

l’esperit de superació, les responsabilitats, la

disciplina i la solidaritat perquè esdevinguin

persones competents i compromeses, apostant

per un projecte trilingüe, les noves

tecnologies i la innovació metodològica.

LA NOSTRA VISIÓ





Cada gota val per mil
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Que els alumnes tinguin la formació per 
poder anar a la universitat o a un CFGS 

Conscienciar-los del treball constant i 
diari 

Orientar-los en el camí cap al futur



Exàmens

Retards

Mòbils



• L’alumne/a amb 3 retards injustificats es quedarà

sense pati i treballant una setmana amb el/la

professor/a que vigila aules.

• Si reincideix i arriba als 5 retards, vindrà castigat

dues tardes de 15 a 17h.



NORMATIVA DELS MÒBILS
• L’ús del mòbil a l’escola està prohibit en els espais comuns (pati,

bar, passadissos...) i a l’aula, excepte amb el permís explícit

d’un/a professor/a i sempre per finalitats pedagògiques.

• Si se’n fa un ús indegut, els/les professors/res el retiraran.

L’escola se’l quedarà 3 dies naturals i després el retornarà a

l’alumne/a.

• Els mòbils hauran d’estar sempre apagats i a dins les guixetes

durant tot l’horari lectiu.

• Durant les hores d’esbarjo no està permesa la utilització dels

mòbils per tal d’afavorir la intercomunicació personal entre els/les

alumnes.



• Exàmens trimestrals: es fan durant 5 dies a raó de dos exàmens

per dia. Durant els exàmens se suspenen les classes.

• Recuperacions: durant dos dies durant el matí i la tarda. Se

suspenen les classes.

• Exàmens finals: a final de curs per recuperar trimestres pendents

i per apujar la nota mitjana de les assignatures.

• Setembre: es poden recuperar les assignatures que no s’han

aprovat en les convocatòries ordinàries.



Català Castellà

Anglès
Cultura 

científica

Filosofia i 
ciutadania

Ed.Física

MATÈRIES COMUNES



Economia d’empresa 1

Psicologia

Maps Llatí 1

Hist.

contemporània
Economia

Francès 1
Literatura

universal

MATÈRIES DE MODALITAT
HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

COMUNA 
D’OPCIÓ

MOD 2

MOD 3

MOD 4



Matemàtiques  1

Dibuix 
tècnic 1

Química 1

Tecnologia
1

Biologia 1

Francès 1 Física 1 

MATÈRIES DE MODALITAT
CIÈNCIES I TECNOLOGIA

COMUNA 
D’OPCIÓ

MOD 2

MOD 3

MOD 4



Totes les assignatures tenen el mateix valor.

Mitjana batxillerat x 0,9 + nota TR x 0,1



Objectiu: capacitar l’alumne/a per dur a terme treballs d’investigació 
i de camp i saber desenvolupar-se amb fermesa a l’hora 
d’exposar-lo en públic.

Desenvolupament:

1. El tema és de lliure elecció. 

2. Cada alumne/a tindrà un/a tutor/a responsable que l’orientarà i 
ajudarà en la seva elaboració. Es treballa els dimecres a la 
tarda de 3 a 5, segons el calendari de cada tutor/a.

3. L’hauran de dur a terme durant tot aquest curs i presentar-lo per 
escrit al desembre de 2020 i oralment al gener de 2021.

4. L’alumne/a ha d’exposar-lo davant d’un tribunal de professors 
de l’escola, fet que requereix una habilitat de síntesi i dicció oral 
adequada.

Valoració

El treball de recerca és un 10% de la nota d’expedient del 
batxillerat.



Nota mitjana de Batxillerat (60%)

+

Qualificació Fase General PAU (40%)

+

Dues millors qualificacions de la fase Específica
(segons quadre de ponderacions de les Universitats)

Nota d’admissió



Vestimenta adequada a l’entorn de treball

Justificar les faltes

Vambes ed. Física

Xandall



• La Fundació Privada Antonio F. Cagigós, creada
amb la finalitat de potenciar el bon nom i prestigi de
l’escola Pàlcam i premiar l’excel·lència i esforç del
seu alumnat, convoca les “BEQUES ANTONI F.
CAGIGÓS”

• S’estableixen, amb caràcter anual, dues beques per
als alumnes de 4t d’ESO i dues per als alumnes de
cadascun dels cursos de Batxillerat amb una
quantia de 2000 € cadascuna.





• El curs passat el preu va ser de 840 €

• 1r pagament: octubre per reserva d’avions 250 €

• 2n pagament: març, la resta pendent després de descomptar els diners 
recollits i l‘aportació de l’AMPA



Dilluns, 4 de novembre

Dilluns, 24 de febrer

Divendres, 29 de maig



Agenda

Entrevistes

E-mail

Suggeriments i reclamacions

AMPA



www. palcam.cat

Informació general sobre l’escola.

Agenda del mes actualitzada amb les activitats i esdeveniments més 
importants dels diferents cursos.

Notícies i fotografies explicatives de les activitats fetes.





1 BAT A – JORDI GONZÁLEZ. Dimecres de 8 a 9 i dimecres de 17 a 18. 
jgonzalez@palcam.cat

1 BAT B – GUILLERMO DONAIRE. Dimecres 15 a 16h i divendres de 8 a 9. 
gdonaire@palcam.cat




