
1.383  
famílies

1.824  
alumnes

112  
professors

110  
personal serveis
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2018/ 2019

cicles Formatius

la nostra escola

Inserció laboral  
alumnes de Grau mitjà

més de seixanta anys d’experiència 
educativa avalen els nostres resultats. 
actualment, a totes les etapes educatives, 
pàlcam obté uns resultats acadèmics 
superiors als de Catalunya i als de la 
globalitat de l’estat.

no és només la nostra manera de fer les 
coses el que ens fa diferents, sinó també 
són els resultats que obtenim. 

us presentem les xifres  
del curs 2018-2019

Inserció laboral  
alumnes de Grau superior

Busquen feina  
graduats en Grau mitjà

Busquen feina  
graduats en Grau superior

42% 
dels alumnes

11% 
dels alumnes

57% 
dels alumnes

16% 
dels alumnes*

5 % 
dels alumnes*

73% 
dels alumnes

13% 
dels alumnes

8 % 
dels alumnes

C/ rosalía de Castro, 32
C/ Castillejos, 361
08025 Barcelona

Tel. 93 435 97 49
fax 93 436 41 17

www.palcam.cat

pàlcam Catalunya

*  els alumnes de pàlcam opten per la continuïtat acadèmica



Batxillerat Què fan els nostres alumnes  
després del Batxillerat?

Educació  
Secundària (ESO)
Competències bàsiques a 4t d’eso

Taxa de  
promoció  
a l’eso

Distribució  
alumnes en 
acabar l’eso

67
alumnes

98.3%
dels alumnes

91.0 %

100% 
estudis universitaris

0% 
cicles formatius

74% 
1a opció

26% 
2a opció

0% 
3a opció

0% 
altres

94,6%
dels alumnes

Educació Primària
Competències bàsiques a 6è d’ep Taxa de  

promoció  
a primàriaGrau d’assoliment de les diferents 

competències dels nostres alumnes 
respecte al total de Catalunya, segons  
les proves efectuades amb correcció 
externa, pel Departament d’ensenyament.

Grau d’assoliment de les diferents 
competències dels nostres alumnes 
respecte al total de Catalunya, segons  
les proves efectuades amb correcció 
externa, pel Departament d’ensenyament.

Català

87.2%

96.4%

Català

90.0%

91.8%

Anglès

84.6%

97.9%

Anglès

86.4%

96.4%

Castellà

85.2%

92.7%

Castellà

90.2%

97.8%

100%
dels alumnes

94%
dels alumnes

alumnes que aproven Batxilleratalumnes  
matriculats

alumnes que es presenten a les PAU

Nota mitjana 
d’expedient  
Batxillerat

Nota mitjana 
de PAU  
(fase general)

Nota mitjana 
d’accés 

itinerari seguit després del Batxillerat

Branca de coneixement dels estudis que estàs realitzant

Opció assignada

estic fent la carrera que 
volia malgrat no ser la 
1a opció?

Quin creus que és el nivell de formació  
que t’ha proporcionat Pàlcam?

Taxa de promoció a 4t d’ESO
Aproven

92.5%

1.6%

100%

0%

Abandonen

10.3%

89.7%

Cicles
formatius
Grau mitjà

Batxillerat

89% 
dels alumnes

nota

7.41
nota

6.60
nota

7.00

nota

7.95
nota

6.90
nota

7.52

100% 
dels alumnes

Distincions PAU (nota igual o superior a  9)

693 
alumnes

2.3% 
alumnes

2 
alumnes

3.2% 
alumnes

alumnes que aproven les PAU

96.0% 
dels alumnes

98.0% 
dels alumnes

pàlcam Catalunyapàlcam Catalunya

13.3% 20% 21% 19% 26.7%

arts  
i humanitats

Ciències Ciències  
de la salut

Ciències socials  
i jurídiques

enginyeria i 
arquitectura

100% 

0% 

0%  Dolent

71% molt bo

29%  Bo

0%       normal

Medi

84.3%

86.3%

Cientificotecnològica

84.9%

95.2%

Matemàtiques

87.0%

94.8%

Matemàtiques

88.4%

97.6%


