
PROJECTE:   

BATXILLERAT INTERNACIONAL 

INSTITUT GABRIEL FERRATER i SOLER 



• 1968 a Ginebra. 

• Necessitat d’un batxillerat reconegut. 
internacionalment.  

• Mobilitat dels estudiants (universitats d’altres 
països) o de les famílies.  

• Vocació de veritable educació internacional i, 
sobretot, homologable. 

• 1980s, reconeixement d’universitats d’arreu. 

• 1990s, el Programa s’amplia a primària i 
secundària. 

Orígens del Batxillerat Internacional?  



• 2 anys de durada. 
• Excel·lència acadèmica. Exigent. Assequible si hi 

ha voluntat de treball, dedicació i compromís. 
• Compleix els requisits dels plans d‘estudis de la 

major part de països. 
• Enfocament experimental de les matèries. 
• Mentalitat internacional partint de la pròpia 

realitat. 
• Filosofia del BI: enfocament dels estudis, 

excel·lència, dimensió internacional, etc. 
 
 

Què és el Programa Diploma del 
Batxillerat Internacional?  



 

 

 

 

Algunes preguntes al voltant del 
Batxillerat Internacional?  

• És un batxillerat en diversos idiomes? No, la llengua 
vehicular és la pròpia. 

• Com es qualifica? Hi ha una part interna (20%) i una 
part externa (80%). 

• Quins avantatges té a l’hora d’accedir a la 
universitat? Accés preferent a universitats de tot el 
món.  

• Com s’accedirà al BI? Nota d’expedient acadèmic, 
una prova i una entrevista. 

• Despeses? Aportació mensual o trimestral. 

 

 





DADES 

Països amb implantació de l’IBO 144 

Països amb implantació del Diploma 139 

Alumnes IBO 681.000 

Centres IBO al món 3.679 

Centres que ofereixen el programa Diploma 2.463 

Centres amb programa Diploma a l’Estat espanyol 71 

Centres programa Diploma espanyols públics/privats 24/47 

Centres programa Diploma catalans públics/privats 1/11 

Girona públics/privats 1/2 

Barcelona públics / privats 0/9 

Tarragona públics / privats 0/0 

Lleida públics / privats 0/0 

Centres catalans públics aspirants programa Diploma 3 

Llengües reconegudes inclòs el català + 43 
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• Pertànyer a l’IBO (OBI), cursets 
professorat, matrícula, drets d’examen i 
expedició de documents, dotació 
bibliogràfica, laboratoris. 

• Motivació de l’alumnat: l’esforç és molt 
gran. 

• Horari lectiu: més hores que la resta. 

• L’aplicació de la LOMCE (llei WERT). 



Equip de professorat  

engrescat  + coordinació 

Grup d’alumnat engrescat. 

Cercar alumnat de fora! 

Suport del  

Departament 

Resumint 

Grup de l’AMPA  

interessat 
Com  

comencem? 

Finançament Currículum 



Estat de  la qüestió I 

PROPOSTA 

1r Contacte INSJVV 

Valoració Comissió Pedagògica i 

Departaments 

Valoració al Claustre i aprovació 

Presentació al Consell Escolar i aprovació 

Juny 

Juliol 2nContacte INSJVV 

Setembre 

Octubre 

Comissió viabilitat 



Estat de  la qüestió II 

Novembre Comissió viabilitat 

Reunió a Barcelona 

Departament d’Ensenyament 

Vistiplau 

Comissió Batxillerat Internacional 

Comissió econòmica Comissió curricular 

Desembre 

Esponsors Fundació Elaboració 

currículum 

Revisió 

docs. centre  



Fundació 

• Cobertura legal de la gestió econòmica 

• Instrument dinamitzador cultural del 
centre 

• Elaboració dels estatuts 

• Dipòsit de 30.000 €  

                   - 7.500 € inicials (25%) 

                   - Resta (75%) en cinc anys 

                   - Socis necessaris: 185-200 


