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1. BATXILLERAT INTERNACIONAL 

El Programa del Diploma del IB és un programa educatiu corresponent als dos anys de 

batxillerat que prepara als estudiant per a un accés universitari exitós a qualsevol lloc del món. 

El Batxillerat Internacional (IB) està regulat i gestionat per una fundació educativa sense ànim 

de lucre que es fundà el 1968 i que té la seva seu a Suïssa. 

L’objectiu del batxillerat internacional és desenvolupar en l’alumne les habilitats socials, 

personals, emocionals i intel·lectuals necessàries per a viure, aprendre i treballar en un món 

cada vegada més globalitzat. És per això que dins el Programa es treballa en profunditat la 

mentalitat internacional, de manera que l’alumne adquireixi un grau elevat de responsabilitat, 

tant a nivell personal com a nivell social. 

Així mateix, el disseny del Programa del Diploma treballa enfocaments d’ensenyament i 

aprenentatge que s’orienten a l’assoliment de les característiques del perfil de la comunitat IB, 

de manera que s’aconsegueixin alumnes indagadors, informats i instruïts, pensadors, bons 

comunicadors, íntegres, de mentalitat oberta, solidaris, audaços, equilibrats i reflexius. 

Actualment, al voltant de 4000 escoles imparteixen aquest programa arreu del món en 141 

països. A Espanya hi ha 113 escoles autoritzades a impartir el Programa del Diploma, 22 d’elles 

a Catalunya. 

2. EL PROGRAMA DEL DIPLOMA A SALESIANS DE SARRIÀ 

Salesians de Sarrià és un centre autoritzat per l’IB per impartir el Programa del Diploma. 

L’oferta de matèries de Salesians de Sarrià és la següent: 

GRUP 1: Estudis de llengua i literatura Lengua y literatura castellana A (NS) 

GRUP 2: Adquisició de llengües English B (NS) 

GRUP 3: Individus i societats 
Filosofia (NM/NS) 

Història (NM/NS) 

GRUP 4: Ciències 

Física (NM/NS) 

Biologia (NM/NS) 

Sistemes Ambientals (NM/NS) 

GRUP 5: Matemàtiques Matemàtiques (NM) 

Matèria optativa 

Gestió Empresarial (NM/NS) 

Química (NM/NS) 

Computer Science (NM/NS) 

 



 

3. PREINSCRIPCIÓ, ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ  

3.1 PREINSCRIPCIÓ I ADMISSIÓ  

Salesians de Sarrià estableix un procés de preinscripció per a tots aquells alumnes que volen 

cursar el Programa del Diploma de l’IB al centre. L’objectiu del procés d’admissió és garantir 

que l’alumne coneix les particularitats de l’IB i que reuneix les característiques necessàries per 

a adaptar-se al sistema IB. Per a accedir al procés d’admissió al IB a Salesians de Sarrià cal 

aportar la documentació següent: 

 Full de preinscripció complimentat. El període de preinscripció per a cada curs s’obre al 

Gener de l’any anterior. 

 Certificat amb la nota mitjana dels tres primers cursos de l’ESO 

 Darreres notes disponibles de 4rt d’ESO 

Un cop valorada aquesta documentació, el centre es posarà en contacte amb l’alumne via mail 

per tal de concertar dia i hora per al procés d’admissió, que consta de: 

 Una tasca d’expressió escrita 

 Una prova de raonament verbal i lògic 

 Una entrevista personal 

Aproximadament quinze dies després de realitzar les proves es notificarà l’acceptació o no 

acceptació de l’alumne en el Programa del Diploma a l’escola. 

3.2 MATRICULACIÓ AL CENTRE 

Un cop acceptat l’alumne la família disposarà d’una setmana per a fer la reserva de plaça  

pagant la corresponent taxa. L’import d’aquesta taxa no es retornarà en cap cas. 

Posteriorment, al maig, la secretaria del centre enviarà tota la informació a la família per a 

formalitzar la matricula a finals de juny. En aquest cas s’haurà de pagar la taxa de la matricula. 

Per a poder matricular-se, l’alumne ha d’estar en possessió del títol de la ESO, haver estat 

admès al centre i reservat la plaça prèviament. 

Així, les taxes a abonar són: 

 Reserva de plaça: en el moment que l’alumne és acceptat al centre. 

 Matrícula:  en el moment de la matricula definitiva. 

 Mensualitats: 10 quotes mensuals a primer i 9 quotes mensuals a segon. 



 

 

En aquests pagaments queden incloses les taxes de presentació als exàmens IB per a una 

convocatòria. 

3.3 MATRICULACIÓ IB 

La matriculació oficial als exàmens de la convocatòria de maig del Programa de Diploma del 

Batxillerat Internacional es realitza a través de l’escola durant el primer mes del segon curs 

d’IB.  

L’alumne ha d’omplir un full de matrícula indicant a quines matèries es presentarà, i també  a 

quin nivell i en quin idioma realitzarà les diferents matèries. L’alumne/a i els seus pares o 

tutors legals han de signar aquest document. 

Alguns aclariments: 

 Segons l’IB, l’alumne/a s’ha de presentar, com a mínim, a 3 matèries de Nivell 

Superior, i com a màxim a 4. 

 L’alumne/a pot escollir entre Nivell Mig i Nivell Superior en aquelles matèries que 

l’escola ofereix a doble nivell. 

 L’alumne pot escollir realitzar els exàmens a Nivell Mig en les matèries que l’escola 

ofereix només a Nivell Superior, però haurà de seguir les classes tal i com estan 

programades per l’escola. 

 L’alumne pot escollir realitzar els exàmens de Nivell Superior en les matèries que 

l’escola ofereix només a Nivell Mig. En aquest cas, és responsabilitat de l’alumne cobrir 

el temari de Nivell Superior. Des de l’escola rebrà l’orientació necessària, però haurà 

de dedicar individualment les hores necessàries per assolir el nivell desitjat. 

 L’alumne pot escollir entre realitzar els exàmens en Anglès, Francès o Espanyol 

(excepte en les matèries dels Grups 1 i 2), però si l’idioma és diferent al proposat per 

l’escola, la responsabilitat correrà a càrrec de l’alumne. 



 

 

4. PROCÉS GENERAL D’AVALUACIÓ 

4.1 AVALUACIONS INTERNES I EXTERNES 

4.1.1 Avaluacions internes i tasques d’avaluació externa 

L’escola enviarà a l’IB les tasques d’avaluació interna dels alumnes del Programa del Diploma. 

És responsabilitat de l’alumne entregar les tasques dins dels terminis demanats per l’escola 

seguir les pautes formals d’entrega demanats en cada matèria i complir amb la probitat 

acadèmica. Alguns aclariments: 

Si un alumne entrega una tasca fora de termini, l’escola no assegura poder revisar la tasca, i 

per tant és responsabilitat total de l’alumne que la tasca compleixi les condicions demanades 

per l’IB. 

Si un alumne no entrega una tasca d’avaluació interna o externa, o bé la tasca no compleix els 

mínims establerts per l’IB, no obtindrà el diploma. 

4.1.2 Notes predictives 

Durant el mes de febrer del segon curs es realitzarà un simulacre d’exàmens IB. A partir de les 

notes obtingudes i de les tasques d’avaluació entregades fins al moment, l’alumne rebrà unes 

notes predictives del seu Programa del Diploma. 

En cap cas aquestes notes són les puntuacions definitives de l’alumne/a. Els resultats definitius 

s’obtenen a partir de les tasques d’avaluació interna, tasques d’avaluació externa i exàmens de 

l’IB, segons els percentatges mostrats en la taula de l’Annex 1. 

4.1.3 Probitat acadèmica 

L’alumne haurà de signar el document sobre Probitat Acadèmica1, declarant que les seves 

tasques són d’autoria pròpia i que ha complert amb les normes de probitat acadèmica. Si en 

alguna tasca l’IB detecta que s’han produït conductes fraudulentes, l’alumne no obtindrà el 

Diploma. 

                                                           
1
 Document oficial IB 



 

4.2 REALITZACIÓ DELS EXÀMENS 

Els exàmens de l’IB es realitzen durant el mes de Maig del segon curs2. El calendari i l’horari ve 

determinat pel Batxillerat Internacional, i no es pot canviar a menys que sigui una causa de 

força major. 

4.3 ENTREGA DE NOTES 

L’IB envia a les escoles les notes dels alumnes el dia 5 de Juliol de cada any. L’escola establirà 

un horari per tal d’entregar als alumnes el seu butlletí final de notes. 

D’altra banda, els alumnes comptaran amb un accés que els permetrà consultar les seves 

notes a partir del dia 6 de Juliol de cada any. 

4.4 PROCÉS DE RECLAMACIÓ 

Si un alumne no està d’acord amb les notes obtingudes, a partir del dia 7 de Juliol pot demanar 

revisió de notes a l’IB sota les condicions següents: 

TIPUS DESCRIPCIÓ COST 

CATEGORIA 1 Sol·licitud de revisió dels materials dels exàmens 

d’una materia avaluats externament. 

Cal autorització escrita de l’alumne o dels seus 

pares o tutors legals. 

Si es modifica la nota: 0€ 

Si no es modifica la nota: 80€ 

CATEGORIA 2 Sol·licitud de retorn dels materials corregits en 

avaluació externa d’una materia 

No es revisa la nota 

12€ per matèria 

 

4.5 REPETICIÓ DE MATÈRIES 

4.5.1 Convocatòries 

En cas que l’alumne/a no obtingui el Diploma del Batxillerat Internacional o vulgui millorar els 

seus resultats, podrà presentar-se fins a dues convocatòries més. Així doncs, pot presentar-se 

a la convocatòria de Novembre del mateix any o bé a la de Maig de l’any següent.  

Si l’alumne vol presentar-se a la convocatòria de Novembre del mateix any, caldrà que 

notifiqui a l’escola abans del 15 de Juliol quines són les matèries que vol repetir. L’escola 

oferirà el suport i la infraestructura necessaris. 

                                                           
2
 Annex 1: Calendari MAIG 2019 



 

4.5.2 Repetició de matèries 

L’alumne/a pot tornar a presentar-se de totes aquelles matèries en què desitgi millorar els 

seus resultats. L’IB conservarà sempre el seu millor resultat. 

Quan l’alumne/a repeteix una matèria cal que indiqui si vol mantenir o no els resultats de les 

tasques d’avaluació interna i externa. En cap cas es pot guardar el resultat d’una prova 

d’examen. 

4.5.3 Repetició de Monografia i/o TDC 

Si l’alumne obté una “E” en Monografia i/o Teoria del Coneixement, no superarà el Programa 

del Diploma i caldrà que torni a presentar-se al component en la següent convocatòria. 

 En el cas de Monografia, l’alumne pot canviar o millorar el treball anterior. 

 En el cas de Teoria del Coneixement, l’alumne haurà de realitzar un nou assaig escollint 

un dels títols prescrits per a la nova convocatòria. 

4.6 CERTIFICAT IB 

El Diploma oficial de l’IB es rebrà en el mes de setembre, un cop acabats els processos de 

revisió. Des de la secretaria del centre s’avisarà a les famílies per a que puguin passar a recollir 

el Diploma i el Certificat de Resultats. 



 

 

5. ACCÉS A LA UNIVERSITAT 

5.1 Acreditació UNED 

La UNED acredita els resultats obtinguts per l’alumne en el Batxillerat Internacional per tal que 

aquest  pugui realitzar el procés d’admissió a les universitats de l’estat espanyol. L’acreditació 

és una qualificació sobre 10 punts, que són el resultat de la realització de la mitjana aritmètica 

de les notes transposades de les sis matèries cursades en el IB. La transposició de la nota de 

cada matèria es realitza segons la taula següent: 

NOTA IB 7 6 5 4 3 2 

NOTA UNED 10 9 8 7 6 5 

 

L’escola té un conveni amb la UNED de manera que l’acreditació es realitza de forma 

automàtica un cop es publiquen els resultats de l’IB. 

5.2 Accés a les universitats dins de Catalunya 

L’escola s’encarregarà de tramitar els resultats de l’IB per tal que l’alumne accedeixi al sistema 

universitari català. Segons la Generalitat de Catalunya, per accedir a les universitats catalanes a 

partir del Batxillerat internacional, l’alumne ha de complir les condicions següents3: 

 

 

 

 

 

 

El calendari a seguir és el següent: 

                                                           
3
 Informació extreta de la Generalitat de Catalunya: 

http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/soc_estudiant_de_fora/ 
 

Per accedir a estudis universitaris de les universitats públiques catalanes i la Universitat de Vic-

Universitat Central de Catalunya, s’ha de fer la preinscripció universitària en 

els terminis establerts al portal d'accés a la universitat. 

Per fer la preinscripció s’ha de presentar l’acreditació dels estudis previs: 

 Sol·licitar l’acreditació per a l’accés a la universitat a UNEDassis. L’acreditació de la nota 

d’accés a la universitat serà una qualificació d’un màxim de 10 punts. 

 Per millorar la qualificació de la nota d’accés, com a màxim 4 punts, hi ha dues opcions: 

 Fer matèries de fase específica de la prova d’avaluació de batxillerat per 

a l’accés a la universitat (PAU) a qualsevol universitat de l’estat 

espanyol. En el cas de Catalunya la matrícula per a aquestes proves es 

pot consultar al calendari. Més informació. 

 Fer les PCE (proves de competències específiques) de la UNED. 

 

  

 

http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/soc_estudiant_de_fora/
http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/calendari_preinscripcio/
https://accesuniversitat.gencat.cat/
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,55011208&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://universitats.gencat.cat/ca/pau/calendari_i_horari/
http://universitats.gencat.cat/ca/inici/
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,55223674,93_55219630&_dad=portal&_schema=PORTAL


 

PERIODE4  ENTITAT PROCÉS 

12 Febrer a 9 de Maig UNED Sol·licitud acreditació 

12 Febrer a 9 de Maig UNED Inscripció PCE 

01 a 23 de Maig IB Exàmens IB / Atenció a Dubtes 

2 a 14 de Maig GENCAT Inscripció PAU - Específiques 

21 a 24 de Maig UNED Proves PCEs 

29 de Maig al 7 de Juny GENCAT Preinscripció CFGS 

5 de Juny a 2 de Juliol GENCAT Preinscripció Universitària 

12 a 14 de Juny GENCAT Proves PAU 

21 de Juny UNED Data límit de publicació notes PCE 

27 de Juny GENCAT Notes proves PAU 

5 de Juliol IB Notes 

6 de Juliol UNED Acreditació 

17 de Juliol GENCAT 1a assignació Universitat 

5.3 Accés a universitats fora de Catalunya 

L’escola oferirà suport i orientació a aquells alumnes que accedir a una universitat fora del 

territori català. Tanmateix, serà responsabilitat de l’alumne/a conèixer i complir amb tots 

tràmits i requisits d’accés.  

5.4 Enviament de notes a les universitats 

Durant el mes de març del segon curs, l’alumne podrà determinar fins a 4 universitats a les que 

desitja que l’IB enviï els seus resultats. Fora d’aquest termini, si l’alumne desitja que l’IB enviï 

els seus resultats a una universitat haurà de córrer amb els càrrecs pertinents. 

                                                           
4
 Dates del curs 2017 – 2018. A mode orientatiu, les dates dels següents cursos seran al voltant 

d’aquestes 



 

Annex 1: Instruments d’avaluació per matèria 
 

ASIGNATURA INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Grupo 1: Lengua y literatura 

española NS 

15% Comentario Oral Individual 

15% Actividad Oral Adicional 

20% Tareas Escritas 

25% Prueba 1: Análisis Comparativo 

25% Prueba 2: Ensayo 

Grupo 2: English B NS 

20% Exposición oral individual 

10% Actividad Oral Interactiva 

20% Tarea Escrita 

25% Prueba 1: Destrezas receptivas 

25% Prueba 2: Destrezas productivas escritas 

Grupo 3: Filosofía NM 

25% Ensayo análisis filosófico 

50% Prueba 1 

25% Prueba 2 

Grupo 3: Historia NM 

25% Investigación histórica 

30% Prueba 1 

45% Prueba 2 

Grupo 4: Física NM/NS 

20% Investigación científica individual 

-- Proyecto G4 

80% Prueba 1 

Prueba 2 

Prueba 3 

Grupo 4: Biología  NM/NS 

20% Investigación científica individual 

-- Proyecto G4 

80% Prueba 1 

Prueba 2 

Prueba 3 

Grupo 5: Matemáticas NM 

20% Exploración individual 

80% Prueba 1 

Prueba 2 

 



 

Grupo 6 o asignatura opcional 

Química NM/NS 

 

20% Investigación científica individual 

-- Proyecto G4 

80% Prueba 1 

Prueba 2 

Prueba 3 

Gestión Empresarial NM/NS 

25% Comentario escrito / Proyecto Investigación 

75% Prueba 1 

Prueba 2 

Computer Science NM/NS 

20% Desarrollo de una solución informática (30% NM) 

80% Prueba 1 (70% NM) 

Prueba 2 

Prueba 3 (No NM) 

 

NÚCLEO DEL PROGRAMA 

Teoría del Conocimiento  
20p Presentación oral 

40p Ensayo sobre un título prescrito 

CAS  Carpeta CAS completada 

Monografía  Ensayo 4000 palabras 



 

 
 
Annex 2: Calendari Exàmens Maig 2019      

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

29-abr 30-abr 01-may 02-may 03-may 

TARDE 

    

Gestión Empresarial NM/NS 

Prueba 1 

 

06-may 07-may 08-may 09-may 10-may 

MAÑANA 
Gestión Empresarial NM/NS 

Prueba 2 
  

Filosofía NM  

Prueba 2 

Biologia NM/NS  

Prueba 3 

TARDE 

  

Filosofía NM  

Prueba 1 

Biologia NM/NS  

Prueba 1 Prueba 2 

 

 

13-may 14-may 15-may 16-may 17-may 

MAÑANA 

 

Matemáticas NM / NS Prueba 

2 

Matemáticas NS 

Prueba 3 
 

English B NS  

Prueba 2 

TARDE Matemáticas NM/NS Prueba 1 

  

English B NS  

Prueba 1 

Física NM/NS  

Prueba 1 Prueba 2 

 

20-may 21-may 22-may 23-may 24-may 

MAÑANA 
Física NM/NS  

Prueba 3 

Informática NM/NS Prueba 2 

Prueba 3 

Español A NS  

Prueba 2 
Química NM/NS Prueba 3 

 

TARDE Informática NM/NS Prueba 1 
Español A NS  

Prueba 1 

Química NM/NS  

Prueba 1 Prueba 2 
  



 
 

 


