
Batxillerat Internacional   (IB)



El Instituto Forat del Vent ha adquirido la categoría de colegio solicitante* para 
impartir el Programa del Diploma y desea obtener la autorización para ser un 
Colegio del Mundo del IB. Los Colegios del Mundo del IB comparten una filosofía 
común: un compromiso con una educación internacional rigurosa y de calidad 
que consideramos importante para nuestros alumnos.

* Solo los colegios autorizados por la Organización del IB pueden ofrecer 
cualquiera de sus cuatro programas académicos: el Programa de la Escuela 
Primaria (PEP), el Programa de los Años Intermedios (PAI), el Programa del 
Diploma (PD) o el Programa de Orientación Profesional (POP) . La categoría de 
colegio solicitante no garantiza que el colegio obtendrá la autorización.

Para obtener más información sobre el IB y sus programas, 
visite http://www.ibo.org.

Categoria de centre solicitant

http://www.ibo.org/


• Donar oportunitats noves a l’alumnat 
dels Instituts Públics.

• Millor formació d’accès a la Universitat 
Nacional o Internacional.

• Repte de centre i professorat preparat.
• Continuïtat de projectes de centre al 

Batxillerat.

PER QUÈ??



QUÈ ÉS?

• “El Batxillerat Internacional (IB) és una fundació sense 
ànim de lucre, motivada per la seva missió de crear un 
món millor a través de l’educació.” 

• L’IB té com a finalitat formar joves solidaris, informats i 
àvids de coneixement, capaços de contribuir a 
construir un món millor mitjançant l’enteniment mutu i 
el respecte intercultural. 



PROGRAMES DEL IB:

- Programa de l’Escola Primària (PEP)

- Programa dels Anys Intermitjos (PAI)

- Programa del Diploma (PD)

- Programa d’Orientació Professional

- Alumnes d’entre 16 i 19 anys.
- Programa d’estudis preuniversitaris.



Programa del Diploma (PD)
Ofereix uns estudis: - Amb vocació internacional 

- Pragmàtics
- Equilibrats
- Complets
- Flexibles
- Rigorosos 
- Exigents

Destinats a alumnes amb un alt grau de motivació. 



Programa del Diploma (PD)

Aquest tipus de formació:
• Impulsa els alumnes a desenvolupar el seu 

pensament crític. 
• Els estimula a examinar tant l’entorn local com 

l’internacional.
• Manté la seva independència respecte dels governs 

i els sistemes educatius nacionals.



L’IB té com a objectiu formar alumnes que siguin:

- Indagadors - De mentalitat oberta
- Informats i instruïts - Solidaris
- Pensadors - Audaços
- Bons comunicadors - Autònoms
- Íntegres - Reflexius

Perfil de la comunitat IB



Programa del 
Diploma:  

Dos únics centres públics
a la província de 
Barcelona que  impartiran
el Programa del Diploma.



• Té una durada de 2 anys
• Avaluació fonamentalment 

externa: exàmens al maig 
del 2n any.

• Permet assolir un títol 
reconegut 
internacionalment.  

CURRÍCULUM PD



CURRÍCULUM PD: Sis matèries incloses en 
cinc àmbits o grups de coneixement:

• GRUP 1: ESTUDIS EN LLENGUA I LITERATURA 
Literatura catalana NS

• GRUP 2: ADQUISICIÓ DE LLENGÜES Anglès NM
• GRUP 3: INDIVIDUS I SOCIETATS Filosofia NM
• GRUP 4: CIÈNCIES 

Física NS / Biologia NS
Informàtica NM / Química NM

• GRUP 5 : MATEMÀTIQUES: NS 



• 3 matèries de nivell superior NS
(programa més extens):   

240 hores en els dos anys.

• 3 matèries de nivell mitjà NM: 
150 hores en els dos anys.  

CURRÍCULUM PD: Sis matèries incloses en 
cinc àmbits o grups de coneixement:  



- Teoria del Coneixement (TdC)

- Monografia

- Creativitat, Activitat i Servei (CAS)

CURRÍCULUM PD: tres components troncals:  



TEORIA DEL CONEIXEMENT:

• Ofereix als alumnes l’oportunitat de reflexionar 
sobre la naturalesa del coneixement. 

• A partir del debat i el diàleg en grup, els alumnes
desenvolupen una major comprensió dels seus
propis supòsits personals i ideològics, i aprecien la 
diversitat i la riquesa de les perspectives culturals.

• Vertebra totes les matèries IB, integrant les 
preguntes del coneixement en els contextos 
concrets de cada assignatura. 



MONOGRAFIA

• Treball d’investigació dirigit pel mateix alumne. 
• Culmina amb un assaig de 4000 paraules.  
• Supervisat per un professor d’una de les 

matèries de l’IB. 
• S’avalua externament.  



CAS: 

• Creativitat: permet a l’alumne assolir un 
pensament creatiu a través de les arts. 

• Activitat: activitats que impliquen un esforç i repte 
físic per fomentar un estil de vida sa.

• Servei: l’intercanvi voluntari i no remunerat
implica un aprenentatge en el qual es respecten 
els drets, la dignitat i l’autonomia de totes les 
persones involucrades. 



Projecte CAS: 

- Cursa solidària
- Projecte del Departament d’Ensenyament:

APRENENTATGE – SERVEI
Xerrades pels alumnes:

� Caritas
� Banc d’aliments
� Grup Catalonia



• 25 places de Batxillerat Internacional: 
científic-tecnològic.

• Alumnat amb doble titulació de Batxillerat 
Internacional (diploma bilingüe) i LOMCE en 
superar les proves externes de l’IB i la selectivitat. 

• Únic centre públic que impartirà el PD a tot el 
Vallès.

EL NOSTRE CENTRE



EL NOSTRE CENTRE
Matèries i itineraris per a la doble titulació Nacional (*) i Internacional:



• Programacions de les assignatures. 
• Instal·lacions del centre. 
• Implicació de l’equip directiu, professorat, alumnat, 

famílies i òrgan de govern competent. 
• Realització de tallers per part dels professors per 

obtenir la capacitació docent.
• Polítiques de centre
• Reformes biblioteca i laboratoris

PROCÉS D’AUTORITZACIÓ: 
Revisió externa 



S’assigna un assessor al centre

CRONOGRAMA: CURS 2018-19

Visita de l’assessor:
2 dies complerts de 9h a 18h

L’assessor envia la solicitud 
d’autorització a l’organisme IB



7 i 8 de Novembre:

CRONOGRAMA: CURS 2019-20

Visita dels verificadors (auditors)

Rebem la notificació d’autorització
Entre novembre i gener:

Febrer: PORTES OBERTES
2-14 març: Preinscripció 
Març: proves d’accès i entrevistes candidats



IMPLEMENTACIÓ DEL BATXILLERAT IB:
PROGRAMA DE DIPLOMA

CRONOGRAMA: CURS 2020-21



• Expedient acadèmic de 1r a 3r d’ESO amb una 
qualificació mitjana de 8 o superior. 

• Prova de competències de 4t.
• Entrevista personal per determinar les habilitats i 

sensibilitats de l’alumne vers els principis de l’IB.
• Entrevista amb la família per tal de determinar el 

suport per encarar aquests estudis. 

REQUISITS D’ACCÈS


