FAQs

Preguntes més freqüents sobre els
estudis de
Batxillerat Internacional (ib)

FAQs (Preguntes freqüents) Batxillerat Internacional [ib]
Aquest Batxillerat és per estudiants d’altes capacitats?
No, es requereix una alta motivació i capacitat de treball, però no altes capacitats.

És un Batxillerat en anglès?
No, no es cursa en anglès. Tot i què l’anglès hi té un pes molt important i part dels
materials d’algunes matèries sí que és en anglès. S’acaba acreditant un nivell
corresponent al C1 dels estàndards europeus.

De què em serveix?
Deixant de banda la satisfacció personal de realitzar uns estudis en modalitat de doble
titulació que estan cursant a la vegada milers d’alumnes d’arreu del món amb
exactament els mateixos continguts i metodologies podem dir que:
-

Els alumnes que surtin a estudiar a l’estranger veuen afavorit el seu accés a
les universitats ja que aquesta és una titulació altament reconeguda i que no
requereix de cap mena de convalidació ni explicació.

-

Els alumnes que no surten a l’estranger, han adquirit uns coneixements i una
metodologia de treball que els permet superar els primers cursos de universitat
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amb més facilitat, i així ho avalen els alumnes que actualment es troben a les
universitats d’aquí i d’arreu.

Em pot repercutir en la nota de Batxillerat?
Si bé és difícil concretar cada cas, sí que podem afirmar que els alumnes que cursen ib,
acaben el batxillerat amb una mitjana d’expedient molt similar a la mitjana amb la que
varen acabar els estudis d’ESO. En canvi, la resta d’alumnes que cursen batxillerat,
acaben en línies generals amb mig punt per sota de la nota mitjana que tenien a ESO.
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Això en part és degut a les ponderacions que es realitzen en les notes finals en
consideració de la càrrega lectiva superior.

He de fer la Selectivitat?
Un alumne ib pot decidir no fer la part comuna de la selectivitat (sí que ha de fer la part
específica), tot i que nosaltres recomanem fer-la, ja que així s’obtenen dues notes
d’accés i es pot triar la més avantatjosa per accedir a la universitat estatal.

Com s’hi accedeix?
El primer pas és formalitzar la preinscripció en modalitat telemàtica en els terminis
establerts. Després es realitza una prova de nivell amb continguts de 4t d’ESO de
matemàtiques i comentaris de text. Finalment es realitza una entrevista amb el
candidat/a i després amb els pares, per tal de comprovar-ne el real interès en accedir i el
coneixement que es té sobre les particularitats del programa.

Què en diuen els que ja l’han cursat?
En línies generals, un 80% dels alumnes que l’han finalitzat creuen que ha valgut la pena
l’esforç realitzat i que repetirien els dos anys de Batxillerat Internacional.
Un 20% no ho repetiria, tot i què valoren que un cop han anat a la universitat, han pogut
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gaudir d’aquesta preparació.

Quin preu té?
Costa 90 euros al mes durant el curs escolar, considerant el curs escolar de setembre a
juny.
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Realitzen algun intercanvi?
Sí, tenim en marxa un intercanvi amb un centre de Polònia, que ens permet viatjar al cor
d’Europa i conviure amb les famílies.
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