EL NOSTRE CENTRE
•25 places de Batxillerat Internacional:
Modalitat científica-tecnològica.
•Alumnat amb doble titulació de Batxillerat Internacional i LOMCE en superar
les proves externes de l’IB i la selectivitat.
•Únic centre públic que impartirà el PD
al Vallès.
L'Institut Forat del Vent ha obtingut l’autorització per a impartir
el Programa del Diploma a partir del curs 2020-2021
Els col·legis del Món de l’IB comparteixen una filosofia comú:
un compromís amb una educació internacional rigorosa i de
qualitat que considerem important per als nostres alumnes.
Només els col·legis autoritzats per l'Organització de l’IB poden

BATXILLERAT
INTERNACIONAL
Institut Forat del Vent

oferir qualsevol dels seus quatre programes acadèmics: el
Programa de l’Escola Primària (PEP), el Programa dels Anys
Intermedis (PAI), el Programa del Diploma (PD) o el Programa
d’Orientació Professional (POP) .
Per a obtenir més informació sobre l’IB i els seus programes,
visiteu http://www.ibo.org.

Carrer de Pizarro, 35
08290 Cerdanyola del Vallès
Tel. 93 691 12 00 / 93 691 14 51
iesforatdelvent@xtec.cat
www.agora.xtec.cat/iesforatdelvent/

El Batxillerat Internacional (IB) és una
fundació, sense ànim de lucre, motivada
per la seva missió de crear un món millor a
través de l’educació.
L’IB té com a finalitat formar joves solidaris, informats i àvids de coneixement, capaços de contribuir a la construcció d’un món
millor per mitjà de l'enteniment mutu i el
respecte a la interculturalitat.

Perfil de la comunitat IB

CURRÍCULUM PD

Els programes de l’IB promouen l'educació integral dels estudiants, posant èmfasi en el desenvolupament intel·lectual, personal, emocional i
social.

Al PD es cursaran sis matèries incloses en cinc àmbits o grups de coneixement:

L'objectiu fonamental dels programes de l’IB és
formar alumnes que siguin:

Grup 2. Adquisició de llengües: Anglès

- Indagadors

- Reflexius

- Informats i instruïts

- Solitaris

- Pensadors

- Audaços

- Bons comunicadors

- Autònoms

- De mentalitat oberta

- Íntegres

Grup 1. Estudis de llengua i literatura: Literatura
Catalana
Grup 3. Individus i societats: Filosofia
Grup 4. Ciències:

Física o Biologia
Química o Informàtica

Grup 5. Matemàtiques
3 d'aquestes matèries es cursaran a nivell superior
(NS): 240 hores als dos anys, i les altres 3 matèries a
nivell mitjà (NM): 150 hores als dos anys.
El programa compta a més amb tres Components
Troncals:

Programa del Diploma (PD)
Programa d’estudis preuniversitaris que permet aconseguir un títol reconegut internacionalment.
Està destinat a alumnes d’entre 16 i 19 anys
amb un alt grau de motivació.
Ofereix uns estudis amb vocació internacional, pragmàtics, equilibrats, complets, flexibles, rigorosos i exigents.
Té una duració de 2 anys i la seva avaluació
és fonamentalment externa: els exàmens es
realitzen al maig del 2n any.

Matèries i itineraris de 1r i 2n de Batxillerat per a
la doble titulació (Nacional i Internacional).

Matèries i itineraris 1r
Teoria del Coneixement

2h

Llengua i Literatura Castellana
(LOMCE)
Literatura Catalana (NS)

2h

Anglès (NS)

5h

Filosofia (NM)

3h

Educació Física (CAS)

2h

Matemàtiques (NS)

5h

Física (NS) o
Biologia (NS)
Química (NM) o
Informàtica (NM) i Tecnologia (LOMCE)
TOTAL HORES

5h

5h
5h
4h
5h
33/34 h

TdC. (Teoria del Coneixement). Ofereix als alumnes l'oportunitat de reflexionar sobre la natura del
coneixement i vertebra totes les matèries de l’IB.

Teoria del Coneixement

2h

Monografia. Els alumnes dirigeixen el seu propi
treball d'investigació sobre un tema relacionat amb
alguna de les matèries.

Llengua i Literatura Castellana
(LOMCE)
Literatura Catalana (NS)

2h

CAS. (Creativitat, Activitat i Servei). Els alumnes participen activament en projectes fora de l’aula i
aprenen d’aquesta experiència.

Anglès (NS)

4h

Filosofia (NM)

3h

Història d’Espanya (LOMCE)

3h

Matemàtiques (NS)

5h

Aquestes matèries es combinaran amb altres del
Batxillerat Nacional (LOMCE) per a poder obtenir la
doble titulació.

Matèries i itineraris 2n

Física (NS) o
Biologia (NS)
Química (NM) o
Informàtica (NM) i Tecnologia (LOMCE)
TOTAL HORES

4h

5h
5h
4h
5h
32/33 h

