EL BATXILLERAT INTERNACIONAL

EL BATXILLERAT INTERNACIONAL

EL PERFIL DE
L’ALUMNE IB

ENFOCAMENTS D’APRENENTATGE
Estratègies, habilitats i actituds que permeten un bon ambient
d’ensenyament i aprenentatge, perquè no només és important
aprendre sinó que és important COM s’aprèn.
Per això és treballen determinades HABILITATS:
-

de pensament crític (practicar alguna cosa apresa)
de comunicació (escrita, verbal i en diferents registres)
social(treballar amb els altres, cooperar…)
d’autogestió (organitzar-se, usar aplicacions com
calendar….)
d’investigació(formular bones preguntes, aprendre dels
errors…)

ENFOCAMENT D’ENSENYAMENT
Ensenyament basat en:
-

INDAGACIÓ
COMPRENSIÓ CONCEPTUAL
CONTEXTOS LOCALS I GLOBALS
TREBALL EN EQUIP
ATENCIÓ A LES NECESSITATS DE
CADA ALUMNE
AVALUACIÓ FORMATIVA I SUMATIVA

Què avalua el PD?
Els procediments d’avaluació del PD mesuren fins a quin punt els alumnes dominen les habilitats
acadèmiques avançades per tal de complir els objectius establerts, com per exemple:
● L’anàlisi i la presentació d’informació
● L’avaluació i l’argumentació
● La resolució creativa de problemes
Les habilitats bàsiques també s’avaluen, entre les quals s’inclouen:
● La retenció dels coneixements
● La comprensió de conceptes clau
● L’aplicació de mètodes estàndard
A banda de les habilitats acadèmiques, l’avaluació en el PD promou una actitud internacional i habilitats
interculturals, quan correspon.

L’hexàgon del Programa del Diploma

EL CURRÍCULUM DEL PROGRAMA DE DIPLOMA
TRONC COMÚ
3 assignatures:
-

monografia
teoria del coneixement
CAS (creativitat, acció i
servei)

ITINERARIS
6 grups de matèries:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

llengua i literatura
adquisició de llengües
individus i societat
ciències
matemàtiques
arts

TRONC COMÚ
MONOGRAFIA
➢ Treball d’investigació
➢ Cerca bibliogràfica,
investigació, anàlisi i
interacció i escriptura
➢ 4000 paraules
➢ 1 professor l’ha de tutoritzar
➢ redacció acadèmica

TEORIA DEL
CONEIXEMENT

CAS (creativitat, acció i
servei)

➢ Curs d’habilitats intel·lectuals
➢ Redacció d’un assaig al final
➢ Des de cada assignatura
s’han de plantejar preguntes
de la teoria del coneixement.

➢ Aprenentatge experiencial fora
de l’aula
➢ L’alumne dissenya el seu
PROJECTE CAS
➢ L’assessor CAS ajuda a tancar
el projecte CAS de l’alumne per
veure si és viable.
➢ Aquest projecte es presenta a
principi del 1r any i s’ha de dur
a terme durant el 2 anys del PD

Independentment de la matèria triada, la Monografia i la Teoria del Coneixement (TdC)
donen el mateix èmfasi en la interpretació i avaluació de la informació i en l’elaboració
d’arguments raonats i fonamentats.

HORES LECTIVES IB LESTONNAC BARCELONA
QUADRE RESUM HORES LECTIVES
1r CURS
matèries IB

2n CURS

28

25

matèries LOMCE

2 (castellà)

5 (castellà i
història
d’Espanya)

elements troncals

2 (TdC)

2 (TdC)

tutoria

1

1

TOTAL

33

33

MATÈRIES NO LECTIVES: el CAS i la Monografia.

MATÈRIES COMUNES
1r CURS (19h)

2n CURS (19h)

Teoria del Coneixement

2

Teoria del Coneixement

2

Llengua i literatura castellana (LOMCE)

2

Llengua i literatura castellana (LOMCE)

2

Llengua i literatura catalana (NM)

4

Llengua i literatura catalana (NM)

4

Anglès (NS)

5

Anglès (NS)

5

Filosofia (NM)

5

Filosofia (NM)

2

Tutoria

1

Tutoria

1

Història d’Espanya (LOMCE)

3

MATÈRIES DE MODALITAT

ITINERARI TECNOLÒGIC (14h)

ITINERARI CIENTÍFIC (14h)

MAE (NS)

5

MAE (NM)*

4

FÍSICA (NS)

5

BIOLOGIA

5

QUÍMICA (NM)*

4

QUÍMICA

5

Si l’alumne vol pot fer NS de les matèries marcades amb *. Això implicaria
una hora més lectiva de classe a la setmana.
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La filosofía acadèmica es basa en l’aprenentatge experiencial, d’immersió i intercultural.
A l’IB sovint es fan servir diferents frases, com ara: “aprendre a aprendre”, “aprenentatge durant la vida”, “pensadors
crítics i solidaris”, i “participants informats en els assumptes locals i mundials”.
La llengües vehiculars de l’IB-Lestonnac són el català, el castellà i l’anglès.
En general, els cursos de l’IB són més exigents que els cursos normals d’educació secundària i és probable que els
alumnes hagin de realitzar més tasques a casa. No obstant, el desafiament no sempre radica en la quantitat de
treballs assignats sinó en la qualitat de les tasques i el compromís dels alumnes en relació amb el treball.
Els alumnes assumeixen una major responsabilitat del seu propi aprenentatge, a la vegada que assoleixen habilitats
valuoses quant a l’administració del temps i l’organització.
Els components troncals de l’IB són tres: la Monografia, el CAS (Creativitat, Activitat i Servei) i la Teoria del
Coneixement. S’han de superar per tal d’obtenir el Diploma.
Els alumnes del PD no han de renunciar a altres aspectes importants d’aquesta etapa de la seva vida. Han de
continuar fent esport, participar en activitats extracurriculars, teatre, música, etc i solidàries. Aquestes activitats
s’incorporen al PD mitjançant el component obligatori Creativitat, Acció i Servei (CAS).
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L’alumnat ha de cursar un total de 6 matèries IB, 3 a nivell mitjà i 3 a nivell superior. Els cursos de NM són de 150
hores, mentre que els cursos NS consten de 240 hores.
El PD té diversos components d’avaluació que es duen a terme al llarg dels dos anys. La part més forta són les
proves externes a final del segon curs (durant el mes de maig). Les proves es realitzaran en castellà tret de les
llengües específiques.
Els nostres alumnes obtindran la titulació del batxillerat LOMCE i la titulació del Programa Diploma del Batxillerat
Internacional. Es cursen dos batxillerats simultanis que es complementen i conformen un aprenentatge
multidisciplinar.
En el cas de l'admissió a les universitats públiques catalanes, si has obtingut el títol de Batxillerat Internacional, pots
accedir directament a la Universitat a través de la via d'accés per a estrangers. Això significa que podràs accedir
directament als estudis universitaris a través de la nota mitjana del Batxillerat, però si vols millorar la teva nota, es
podrà presentar a la fase específica de la selectivitat per pujar nota.

QÜESTIONS PRÀCTIQUES
-PER QUÈ M’INTERESSA FER EL BATXILLERAT INTERNACIONAL?
- Sé que treballaré i m’esforçaré de valent per tenir la doble titulació.
- Tinc ganes d’aprofundir més en determinades matèries.
- No espero que el professor m’ho expliqui tot, sinó que tinc ganes d’aprendre a través de les meves pròpies experiències.
- Tinc ganes de treballar en un grup més reduït d’alumnes en algunes hores..

Famílies interessades a mantenir una reunió amb
l’assessor IB:
Dijous 27 de gener de 2022, a les 18.00
francescgonzalez@lestonnacbcn.org
carlotaaulet@lestonnacbcn.org

DUBTES?

