
Com s’articula?
Formaràs part d’una xarxa 
de centres de tot el món

 Una formació en un ample ventall   
de capacitats i responsabilitats humanes que 
van més enllà del desenvolupament intel·lectual 
i l'èxit acadèmic. Té com a objectiu formar 
alumnes que siguin capaços de participar de 
manera eficaç en una societat cada cop més 
exigent, complexa, diversa, globalitzada i que 
evoluciona ràpidament.
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El currículum
Els alumnes del Programa del Diploma del Batxillerat internacional han d’elegir una assignatura de 
cada un dels 5 grups en què s’estructura el currículum: 
I.  Llengua A (Literatura)
II.  Adquisició de llengües (Anglès, Llatí)
III.  Individus i Societats (Història, Gestió i Empresa,  Sistemes Ambientals i Societats)
IV.  Ciències experimentals (Física, Química, Biologia)
V.  Matemàtiques (Matemàtiques, Estudis matemàtics)

Les assignatures del PD es poden cursar a Nivell Mitjà (4 hores/set.) o a Nivell Superior (5 hores/set.).

A més de l’estudi disciplinari i interdisciplinari, el Programa del Diploma 
té tres components obligatoris que amplien l’experiència educativa dels 
alumnes i els repten a aplicar els seus coneixements i habilitats: 
Teoria del Coneixement (exploració de la naturalesa del coneixement 
per tal d’establir connexions entre les diferents disciplines) 
Creativitat-Activitat-i-Servei (component de desenvolupament 
personal i interpersonal) i Monografia (treball exhaustiu d’investigació).

L’avaluació 
dels continguts 
és externa (80%) 

i simultània 
a tot el món.

La filosofia
“L’Organització del Batxillerat 
Internacional, mitjançant un 
programa d’estudis complet i 
equilibrat, tracta d’ajudar els 
col·legis en els seus esforços 
per desenvolupar els talents 
individuals dels joves, 
ensenyan-los a relacionar les 
experiències adquirides a les classes 
amb la realitat del món exterior. A més del rigor intel·lectual 
i d’un elevat nivell acadèmic, es dóna gran importància als 
ideals cívics i d'entesa internacional, amb la intenció que els 
estudiants del Batxillerat Internacional puguin arribar a ser 
pensadors crítics i considerats, amb ànsies contínues de 
saber, atents participants dels assumptes locals i mundials, 
conscients d’una humanitat compartida que uneix les 
persones i respectuosos amb la varietat de cultures i actituds 
que contribueixen a un enriquiment de la vida.”

(International Baccalaureate Organization)

Tindràs una 
excel·lent 

preparació per a 
l’educació superior i 

la vida en una 
societat global.



L’INS Josep Lladonosa t’ofereix l’oportunitat de 
cursar un programa formatiu innovador, 

internacional i de qualitat, que constitueix una 
excel·lent preparació per a la universitat

1. Programa 
formatiu 

preuniversitari, 
referent de qualitat 

educativa

2. Titulació 
internacional 

reconeguda i valorada 
per les universitats més 

prestigioses d’arreu 
del món

7. Estratègies 
d’aprenentatge, actives, 

constructivistes, 
significatives  i 
competencials

3. Possibilitat 
d’intercanvis i 

estades de formació 
en altres col·legis i 

universitats

4. Alt nivell 
d’anglès

6. Currículum 
ampli, equilibrat, 

coherent, flexible i 
sistemàtic.

5. Alta exigència 
acadèmica

Batxillerat 
internacional
International Baccalaureate

Doble
titulació
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Plaça Maria Rúbies - 25005 Lleida  Tel: 973 23 95 31  Fax: 973 23 03 94
insjoseplladonosa@xtec.cat    www.insjoseplladonosa.cat

Universitat de Lleida

Cambra de 
Comerç
de Lleida

10 raons 
per a estudiar 
el Batxillerat 
internacional

10. Avaluació 
externa segons 

paràmetres i estàndards 
internacionals

8. Perfil d’alumne 
amb mentalitat 
global i de forta 
empremta ètica

9. Assignatures 
a nivell mitjà 

(Standard Level) 
i a nivell superior 

(Higher Level) INS JOSEP 
LLADONOSA

INS
Josep
Lladonosa

Amb el suport de:


