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Què és el Programa del Diploma? 
El Programa del Diploma (PD) de l'IB és un currículum preuniversitari exigent i 
estimulant de dos anys de durada, dirigit a alumnes de 16 a 19 anys. El títol a què 
condueix (el diploma de l'IB) està àmpliament reconegut per prestigioses universitats 
de tot el món. 
 

A Catalunya, es pot obtenir la doble titulació de batxillerat i batxillerat internacional en quatre centres públics 
(Institut Jaume Vicens Vives, de Girona; Institut Gabriel Ferrater i Soler, de Reus; Institut Josep Lladonosa, de Lleida, 
i Institut Moisès Broggi, de Barcelona) i en diversos centres privats. 

 
Composició del Programa del Diploma 
El currículum conté sis grups d'assignatures i un tronc comú: Creativitat, Activitat i 
Servei (CAS), la Monografia i Teoria del Coneixement (TdC). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuació s'enumeren els grups d'assignatures i els components troncals. 
 
GRUPS D'ASSIGNATURES 

Estudis de Llengua i Literatura 
Adquisició de Llengües 
Individus i Societats 
Ciències 
Matemàtiques 
Arts o lliure elecció 
 
COMPONENTS TRONCALS 

Monografia 
Teoria del Coneixement 
Creativitat, Activitat i Servei 
 
 
 
 



 
 

Institut d’Educació Secundària Gabriel Ferrater

 
Quines assignatures han d'estudiar els alumnes de la categoria Diploma? 
Assignatures establertes 

Els alumnes de la categoria Diploma estudien sis assignatures seleccionades dels grups 
d’assignatures. Generalment, una assignatura de cada grup, tres de les quals s'han 
d'estudiar en el Nivell Superior (NS) i tres en el Nivell Mitjà (NM). 
 

• S'han de dedicar 240 hores lectives a cada assignatura del NS. 
• S'han de dedicar 150 hores lectives a cada assignatura del NM. 
 

Components troncals 

És obligatori estudiar els tres components troncals, que constitueixen l'eix de la 
filosofia del PD. 
 
Els tres components troncals són els següents: 
 

• La Monografia ofereix als alumnes l'oportunitat d'investigar sobre un tema del seu 
interès valent-se per a això de les habilitats d'investigació independent i el tipus de 
redacció acadèmica que necessitaran a la universitat. 

• El curs de Teoria del Coneixement (TdC) explora la naturalesa del coneixement en 
una sèrie de disciplines. 

• El programa de Creativitat, Activitat i servei (CAS) fomenta en els alumnes un 
coneixement i una apreciació de la vida més enllà de l'àmbit acadèmic. 

 
Com s'avalua als alumnes? 
Al final dels dos anys que dura el programa, es realitza una avaluació dels alumnes, 
tant interna com externa, que valora l'acompliment individual en relació amb el 
currículum i els objectius de avaluació establerts de cada assignatura. 
 

Els següents són alguns exemples de treballs d'avaluació interna: 
 

•  Exercicis orals en assignatures de llengües 
•  Projectes 
•  Carpetes i portafolis 
•  Informes 
•  Presentacions a classe 
•  Pràctiques de laboratori 
•  Investigacions matemàtiques 
 

Algunes tasques d'avaluació les preparen i supervisen els professors, però les 
corregeixen examinadors externs. A continuació s'inclouen alguns exemples: 
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•  Treballs (o tasques) escrits per a Estudis de Llengua i Literatura i per a Adquisició de 

Llengües 
•  L'assaig de Teoria del Coneixement 
•  La Monografia 
 

Ja que les condicions normals d'examen ofereixen un major nivell d'objectivitat i 
fiabilitat, la major part de l'avaluació de les assignatures es realitza mitjançant 
exàmens corregits per examinadors externs a l'escola. 
 
El sistema de qualificació es basa en criteris, és a dir, els resultats es determinen en 
relació amb criteris d'avaluació prèviament establerts i no en relació amb el treball 
d'altres alumnes. La validesa, la fiabilitat i l'equitat constitueixen els principis de 
l'estratègia d'avaluació del PD. 
 
Avaluació del programa 
El IB porta a terme un procés continu d'avaluació del programa a les escoles per 
garantir que les normes d'implementació dels programes i les seves aplicacions 
concretes es segueixen complint a un nivell constant. 
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Oferta promoció 2020-22 
A les Comarques Meridionals, el nostre centre és l’únic de titularitat pública que 
compta amb l’autorització per impartir el Programa del Diploma, i oferirà pel curs 
vinent 25 places de Batxillerat Internacional. 
 

L’alumnat que cursi el PD obtindrà la doble titulació de Batxillerat Internacional i 
LOMCE (Llei d’educació espanyola); així doncs, en finalitzar el batxillerat, els alumnes 
es presentaran tant a les proves PAU o selectivitat com als exàmens externs del 
Batxillerat Internacional per obtenir el Diploma. 
 

El centre oferta les vies del batxillerat social-humanístic i científic-tecnològic. El 
currículum del Programa del Diploma de l’IB inclou, d’una banda, sis matèries, de les 
quals l’alumne s’examina al final del segon any. D’aquestes matèries, tres s’han de 
cursar a nivell superior (programa més extens i aprofundit d’unes 240 hores en els dos 
anys) i tres a nivell mitjà (unes 150 hores en els dos anys). 
 

Les sis matèries estan incloses en sis àmbits o grups de coneixement:  
 

Grup 1: Estudis de Llengua A: Llengua catalana i Literatura (NS)  
Grup 2: Adquisició de llengües: Llengua B – Anglès / Francès (NM)  
Grup 3: Individus i Societats: Filosofia (NM o NS)  
Grup 4: Ciències: Biologia (NM o NS) Física (NS)  
Grup 5: Matemàtiques: Matemàtiques (NS o NM)  
Grup 6: Arts: Química (NM) Llatí (NS) 
 

D’altra banda, s’han de fer tres components troncals obligatoris, que són: Teoria del 
Coneixement, Monografia i Creativitat, Activitat i Servei (CAS).  
 

Per tal que l’alumnat pugui obtenir la doble titulació PD-LOMCE, el centre ofereix el 
següent currículum de dos anys de durada: 
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Activitats complementàries 
Diverses activitats adreçades a obrir fronteres i conèixer d’altres llocs entren dins 
l’esperit universalitzador i obert del Batxillerat Internacional. Els continguts del PD 
inclouen combinar les ciències i les humanitats-arts, a tots els alumnes, 
independentment del que vulguin estudiar en el futur: visites culturals i xerrades 
acadèmiques es combinen sempre amb l’activitat acadèmica estàndard. En aquest 
sentit, hem tingut des del principi la dèria de portar els nostres alumnes a conèixer 
més món i, a més de les activitats pròpies de cada matèria, aquestes en són una 
mostra: 
 

• Intercanvi amb els alumnes de PD de l’Institut Santa Clara, Santander 

• Visita a la seu internacional europea de l’IB a La Haia (febrer 2018, setembre 2019) 

• II Feria de Monografías Pamplona, Universidad de Navarra. 

• I Trobada dels alumnes de primer curs dels Centres Públics de Catalunya que 
imparteixen el PD, Juneda 

• Xerrada inaugural de curs 
 
Requisits d’accés a aquests estudis 
Prèvia a la formalització de la matrícula, l’alumnat haurà de realitzar una preinscripció 
telemàtica per poder tenir accés a tot el procés de selecció del PD. 
 

Es realitzarà una prova de selecció el dissabte 21 de març. L’alumnat interessat a 
cursar el PD haurà d’acreditar l’expedient acadèmic de 1r a 3r d’ESO amb una 
qualificació mitjana de 8 o superior. 
 

L’alumnat que superi la prova de selecció passarà a una segona fase, que serà una 
entrevista personal. Aquesta entrevista amb el candidat es realitzarà per determinar 
les habilitats i sensibilitats de l’alumne cap als principis de l’IB. També es realitzarà una 
part de l’entrevista amb la família per tal de determinar-ne el recolzament i suport per 
encarar aquests estudis. 
 

Finalment als alumnes que superin totes les fases, i per ordre de baremació, se’ls 
adjudicarà una plaça en el PD fins a arribar a esgotar les 25 que ofereix el centre.  
 

En el moment de formalitzar la matrícula, l’alumne haurà d’estar en possessió de 
l’expedient acadèmic de l’ESO.  
 
Calendari de preinscripció:  
Preinscripció a les proves: del 2 al 14 de març de 2020 per via telemàtica a través del 
web: https://agora.xtec.cat/iesgabrielferrater/categoria/batx_internacional/ 

Prova de selecció: dissabte 21 de març de 2020 al nostre centre.  

Entrevistes personals: del 30 de març al 22 d’abril de 2020 (s’avisarà personalment). 

Resolució d’admesos: 29 d’abril de 2020  
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Informació sobre la preinscripció a les proves i el procés de selecció  
Un cop fetes les correccions de les proves es contactarà per correu amb els aspirants 
seleccionats (també enviarem correu als no seleccionats), que passen a la fase de 
l’entrevista, i on us farem conèixer l’horari assignat. Haureu de confirmar la vostra 
assistència al mateix correu electrònic.  
 

Un cop efectuat tot el procés de selecció, es comunicarà l’admissió o no dels aspirants, 
que hauran de confirmar la seva plaça i signar un document de compromís. Tanmateix 
s’inclourà una llista d’espera per si hi hagués alguna baixa. 

 
 
Comporta despeses per a les famílies? 
El PD als centres públics de Catalunya té un cost de 900€ anuals. 


