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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. 

Actualment, al voltant de 4000 escoles imparteixen aquest programa arreu del món en més de 140 països. 

A Espanya hi ha unes 155 escoles autoritzades a impartir el Programa del Diploma.  

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. 

És un ensenyament orientat a l’anàlisi, la reflexió i el pensament crític i internacional; es fomenta 

l’autonomia en l’aprenentatge i  les metodologies més actives i experimentals. 

El Programa del Diploma es realitza en 2 anys i té un reconeixement oficial al Batxillerat LOMCE, de forma 

que l’alumne pot accedir a la universitat en les mateixes condicions i terminis que els alumnes del 

Batxillerat nacional, sense haver de fer la Fase General de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU). 

Els alumnes cursen un programa integrat de ciències, ciències socials i humanitats. Per a això, entre els dos 

anys, es realitzarà: 

• Tres matèries a nivell mitjà (NM), de 150 hores lectives cadascuna: Es tracten les assignatures de 

manera general. 

• Tres matèries a nivell superior (NS), de 240 hores lectives cadascuna: S'aprofundeix més en les 

assignatures. 
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• Teoria del coneixement (TdC), de 100 hores lectives: S'ensenya a raonar, reflexionar i crear una 

opinió pròpia i crítica sobre el coneixement. 

• Monografia: Es realitza un treball d'investigació o assaig sobre un tema concret. 

• Activitats de Creativitat, Acció i Servei (CAS): Tot alumne ha de participar en un programa 

d'activitats supervisades de manera que s'involucri i aprengui col·laborant amb la societat. 
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2. EL PROGRAMA DEL DIPLOMA A SALESIANS DE SARRIÀ 

L'estil de l'acció educativa i els objectius de la proposta educativa de Salesians Sarrià coincideix amb les 

metodologies i característiques que es volen potenciar entre els membres de la comunitat educativa del 

Batxillerat Internacional. 

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

és la següent: 

GRUP 1: Estudis de llengua i literatura 
Lengua y literatura castellana A (NM/NS) 
Literatura catalana (NM/NS) 

GRUP 2: Adquisició de llengües English B (NM/NS) 

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

GRUP 4: Ciències 
Física (NM/NS) 
Biologia (NM/NS) 
Sistemes ambientals i societats (NM)* 

GRUP 5: Matemàtiques 
Anàlisi i enfocs  (NM/NS) 
Aplicacions i interpretació (NM) 

GRUP 6: Arts * Visual Arts (NN/NS) 

Matèria optativa* 
Gestió Empresarial (NM/NS) 
Química (NM/NS) 
Computer Science (NM/NS) 

Nucli Central Teoria del Coneixement + CAS + Monografia 

 
*En cas de no realitzar una assignatura de grup 6 d’Arts, s’ha de cursar una del conjunt “Matèria 
optativa”. 
 
(Salesians de Sarrià es reserva el dret a no impartir alguna assignatura si no hi ha un mínim de 10 
alumnes inscrits) 

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 tal de poder cursar el Batxillerat Internacional al centre, l’alumne ha de tenir inquietud pel coneixement 

en general, ganes d’aprendre de forma activa, un grau important d’autogestió, autonomia i responsabilitat 
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vers els estudis. Per aquesta raó, es considera que per a cursar aquests estudis amb garanties s’ha de tenir 

una experiència acadèmica prèvia positiva en els estudis anteriors, i es demana una nota mínima de notable 

com a mitjana de la ESO. 

Per a preinscriure’s i poder accedir al procés d’admissió al IB a Salesians de Sarrià, cal registrar-se online al 

programa que l’escola té a la seva pàgina web: www.salesianssarria.com 

L’alumne o la família haurà de: 

• Introduir les dades del formulari. 

• Adjuntar certificat amb la nota mitjana dels tres primers cursos de l’ESO i les darreres notes 

disponibles de 4rt d’ESO. 

 

El període de preinscripció per a cada curs s’obre al Gener del curs anterior. 

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 matemàtic 

• 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 I TAXES 

Un cop notificada l’acceptació de a sol·licitud, la família disposarà d’una setmana per a fer la reserva de plaça  

pagant la corresponent taxa. L’import d’aquesta taxa correspon a una part de l’import de la matrícula anual i 

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 segona part de la matrícula. 

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. 

 

http://www.salesianssarria.com/
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Així, les taxes a abonar són: 

• Matricula anual:  

El primer curs, aquesta matrícula es paga en dos parts: la meitat en el moment de la reserva i l’altra 

meitat en el moment de la matriculació al juliol. 

El segon curs, aquesta matrícula es paga en dos parts: la meitat al juny del curs de primer i l’altra 

meitat al juliol. 

• Mensualitats:  

10 quotes mensuals. 

Els  imports de segon curs d’IB es poden veure incrementats respecte als de primer curs per valor de l’IPC 

(aproximadament). 

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

(maig), 

3.3 MATRICULACIÓ EXÀMENS IB 

Al llarg del tercer trimestre de primer curs d’IB, l’alumne haurà de determinar el Nivell escollit per a cada 

matèria (Nivell Mig o Nivell Superior). 

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 haurà 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’escola, en la seva funció orientadora, recomanarà a l’alumne un itinerari  tenint 

present la seva evolució i possibilitats. 

• 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. 
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• 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). No es recomana realitzar els exàmens en un idioma diferent al que s’ha 

fet al llarg del curs.  

• No s’haurà de fer cap pagament en concepte de matriculació d’exàmens externs de l’IB ja que aquest 

import ja està inclòs en la quota d’escola pagada per l’alumne mensualment.  

 

4. ASSISTÈNCIA I COMPROMÍS PER PART DE L’ALUMNE 

Per poder tenir garanties de superació del PD cal assistència regular a l’aula, correcta dedicació vers els 

estudis i acceptació dels processos i terminis establerts per l’escola. 

A tal efecte se li demanarà a l’alumne i a la seva família que deixin constància escrita de l’acceptació 

d’aquests compromisos. 

Pel que fa a l’assistència, es revisarà la de cada alumne trimestralment. En aquest cas, si l’alumne falta més 

d’un 10% de les hores de classe d’aquests períodes,  o bé té faltes reiterades a primera hora al llarg del 

trimestre, rebrà una amonestació escrita i haurà de quedar-se a recuperar les hores que ha faltat. 

Així mateix, seguint la normativa de l’escola, si un alumne falta de manera injustificada més de 15 dies  

lectius, pot proposar-se la no continuïtat al centre o l’anul·lació de la matrícula als exàmens finals IB. 

També se li demana a l’alumne que compleixi els terminis d’entrega de les tasques de treballs i monografia. 

En cas que no es compleixi amb aquests terminis pot proposar-se l’anul·lació de la matricula als exàmens 

finals de l’IB. 
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5. PROCÉS GENERAL D’AVALUACIÓ 

L’avaluació de l’alumne al Batxillerat Internacional es fa mitjançant unes avaluacions internes i unes altres 

d’externes: 

• L’avaluació interna de cada assignatura correspon a unes activitats específiques establertes la 

que es valoraran a l’escola i la nota definitiva de les quals les  modera i confirma l’Organització 

del Batxillerat Internacional. 

• L’avaluació externa correspon a unes proves (exàmens) per a cada assignatura que l’Organització 

del Batxillerat Internacional realitza a tots els estudiats d’IB del món, al llarg del mes de maig de 

segon curs. 

 Per a obtenir el Programa del Diploma de l’IB, l’alumne ha d’obtenir una nota mínima de 24 sobre 45 punts: 

• Cadascuna de les 6 assignatures rep una puntuació de 1 a 7 punts, a partir de les avaluacions 

internes i externes. 

• La combinació de la nota de Teoria de Coneixement i de CAS, afegeix una puntuació de 0 a 3 

punts. 

A més, hi ha altres requisits més per  obtenir el PD: 

• Haver complert els requisits de CAS 

• No haver-se atorgat una N (no es qualifica) en Teoria del Coneixement, la Monografia o una 

assignatura que compti per a l'obtenció del diploma 

• No haver-se atorgat una qualificació E (Elemental) en Teoria del Coneixement o la Monografia 

• No haver-se atorgat una qualificació 1 el cap assignatura o nivell 

• No haver-se atorgat més de dues qualificacions 2 (en assignatures de NM o NS) 

• No haver-se atorgat més de tres qualificacions 3 o inferiors (en assignatures de NM o NS) 

• Haver obtingut almenys 12 punts en les assignatures de NS (per als alumnes matriculats en 

quatre assignatures de NS comptaran les tres qualificacions més altes) 

• Haver obtingut almenys 9 punts en les assignatures de NM (els alumnes matriculats en dues 

assignatures de NM han d'obtenir almenys 5 punts en aquest nivell) 

• No haver estat sancionat per conducta improcedent pel Comitè de l'avaluació final 
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A més, al llarg del dos cursos es realitzarà un procés d’avaluació formativa a l’escola que anirà determinant 

l’evolució de l’alumne i indicant-li a ell i la seva família quins aspectes hauran d’anar millorant. Per això, els 

cursos es divideixen en períodes d’avaluació formativa, al final dels quals cada alumne realitza un simulacre 

de proves i obté una puntuació d’aquell període. Aquesta avaluació formativa no tindrà cap pes ni validesa 

en la nota final de l’IB. 

 Primer curs d’IB: 

És un curs formatiu. Per a poder realitzar correctament el seguiment de l’alumne, s’entregaran tres 

informes durant l’any: 

• NOVEMBRE – DESEMBRE: Informe qualitatiu de pre avaluació 

• FEBRER: Informe Pre simulacre. 

• JUNY: Informe Simulacre Juny 

Si en l’informe de Simulacre de Juny l’alumne obté una nota per sota de 20 punts (sobre 42), la junta 

es reserva el dret a decidir si l’alumne passa a segon curs o ha de repetir. 

 Segon curs d’IB: 

És un curs formatiu a la vegada que de preparació al exàmens externs del PD que es realitzen al 

maig. S’entregaran 2 informes durant l’any: 

• DESEMBRE: Informe de pre avaluació 

• FEBRER: Informe simulacre. 

5.1 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. 

Aquestes notes predictives es fan arribar a l’Organització del Batxillerat Internacional. 

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 següents: 
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ASIGNATURA INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
PROMOCIÓN 20-21 

Grupo 1: Lengua y literatura 
española NS 

20% Comentario Oral Individual 
20% Ensayo 
60% Prueba 1 / Prueba 2  

Grupo 1: Literatura Catalana NS 30% Comentario Oral Individual 
70% Prueba 1/Prueba 2 

Grupo 2: English B NS 
25% Comentario Oral Individual 
75% Prueba 1 / Prueba 2 

Grupo 3: Filosofía NM/NS 

20% NS 
25% NM Ensayo análisis filosófico  

80% NS 
75% NM Prueba 1 / Prueba 2 / Prueba 3 (No NM) 

Grupo 3: Historia NM/NS 

20% NS 
25% NM Investigación histórica 

80% NS 
75% NM Prueba 1 / Prueba 2 / Prueba 3 (No NM) 

Grupo 3 / 4: Sistemas ambientales y 
sociedades NM 

20% Investigación científica individual 
-- Proyecto G4 

80% Prueba 1 / Prueba 2 / Prueba 3 

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: 
Anàlisi i enfocs  (NM/NS) 

Aplicacions i interpretació (NM) 

20% Exploración individual 
80% Prueba 1 / Prueba 2 

Grupo 6 o asignatura opcional 

Grupo 6: Artes Visuales NM/NS 
40% Exposición 
40% Carpeta del proceso 
20% Estudio comparativo 

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% NS 
30% NM Desarrollo de una solución informática  

80% NS 
70% NM Prueba 1 / Prueba 2 / Prueba 3 (No NM) 

NÚCLEO DEL PROGRAMA 

Teoría del Conocimiento  
10p Presentación oral 
20p Ensayo sobre un título prescrito 

CAS  Carpeta CAS completada 
Monografía  Ensayo 4000 palabras 
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5.2 AVALUACIONS INTERNES I EXTERNES 

5.2.1 Enviament de les 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 d’avaluació interna o externa 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 entrega la monografia o l’assaig de TDC fora de termini, aquests s’enviaran a l’IB sense 

revisar i el supervisor introduirà una “E” com a Nota Predictiva. 

• 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. 

• En general, si no es compleixen els terminis establerts per a les entregues, l’escola pot proposar 

l’anul·lació de la matrícula de l’alumne als exàmens de la convocatòria de Maig. 

5.2.2 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. 

6. EXÀMENS IB 

6.1 REALITZACIÓ DELS EXÀMENS EXTERNS IB 

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

Batxillerat Internacional, i no es pot canviar a menys que sigui una causa de força major. 

6.2 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. 

                                                           
1 Document oficial IB 
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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. 

6.3 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. El cost econòmic de les reclamacions van a càrrec de l’alumne i n’hi ha de dos tipus: 

-Categoria 1: Sol·licitud de revisió dels materials dels exàmens d’una matèria avaluats externament. Cal autorització 

escrita de l’alumne o dels seus pares o tutors legals. 

-Categoria 2: Sol·licitud de retorn dels materials corregits en avaluació externa d’una matèria. No es revisa la nota. 

6.4 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. 

7. ACCÉS A LA UNIVERSITAT 

Els alumnes que obtenen el Programa del Diploma de l’IB tenen accés a la Universitat, ja sigui del nostre país 

o de l’estranger. 

• A l’estranger, cada universitat estableix la puntuació i requisits mínims per a accedir-hi. 

• A Catalunya i la resta de l’estat espanyol, el Programa del Diploma està reconegut com a estudis post 

obligatoris de Batxillerat pel Ministeri d’Educació, i la UNED és l’organisme oficial que estableix la 

transformació de nota del Batxillerat Internacional al sistema nacional. 

A partir d’aquesta nota transformada al sistema nacional, l’alumne podrà fer la preinscripció oficial i procés 

de matriculació a universitats catalanes i espanyoles, en les mateixes condicions i terminis que la resta 

d’estudiants que han cursat el Batxillerat LOMCE. 

7.1 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: 



 

14 
 

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. 

7.2 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 següents2: 

• Superar el Programa del Diploma de l’IB. 

• Realitzar la preinscripció universitària en els terminis establerts al portal d’accés a la universitat 

(https://accesuniversitat.gencat.cat) 

• Sol·licitar l’acreditació per a l’accés a la universitat a UNEDassis (sobre 10 punts). 

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

• Presentar-se a la fase específica de les PAU (recomanat per l’escola). 

• Presentar-se a les PCE de la UNED. 

El calendari a seguir és el següent: 

PERIODE  ENTITAT PROCÉS 

Febrer a Maig UNED Sol·licitud acreditació 
Febrer a Maig UNED Inscripció PCE 
Maig IB Exàmens IB / Atenció a Dubtes 
Maig GENCAT Inscripció PAU - Específiques 
Maig UNED Proves PCEs 
Maig - Juny GENCAT Preinscripció CFGS 
Juny GENCAT Preinscripció Universitària 
Juny GENCAT Proves PAU 
Juny GENCAT Notes proves PAU 
5 de Juliol IB Notes 
6 de Juliol UNED Acreditació 
2a setmana de Juliol  GENCAT 1a assignació Universitat 
3a setmana de Juliol GENCAT Matriculació Universitat 

                                                           
2 Departament Ensenyament- Generalitat de Catalunya: 
http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/soc_estudiant_de_fora/ 
 

https://accesuniversitat.gencat.cat/
http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/soc_estudiant_de_fora/
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7.3 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.  

7.4 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. 

De forma ordinària, l’escola establirà que l’IB enviï les notes a l’Oficina d’Accés a la Universitat de Catalunya, 

que es l’organisme que estableix les admissions i matriculacions a la universitat a Catalunya, de forma que 

l’alumne entri en el procés d’admissió en les mateixes condicions que els alumnes del Batxillerat LOMCE, 

sempre i quan hagi realitzat la preinscripció universitària en el període establert. 

 

 

8. NO SUPERACIÓ IB i REPETICIÓ DE MATÈRIES 

Per tal de superar el Batxillerat Internacional i obtenir el Programa del Diploma, l’alumne ha de obtenir un 

mínim de 24 punts i complir els requisits mínims anteriorment esmentats. 

8.1 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. 

• Si l’alumne vol presentar-se a la convocatòria de Maig del curs següent, té la possibilitat de 

cursar nou les assignatures a les que es voldrà presentar. 

En cada cas, les taxes de matriculació i quotes seran diferents i específiques en funció de les modalitat de 

repetició i numero d’assignatures a tornar a examinar-se. 
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8.2 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. 

8.3 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. 
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