
 
   
 

 

Batxillerat Internacional 

Què és? 

• El currículum del Programa del Diploma (PD) del BI és complet, rigorós i equilibrat. Aborda el 
benestar intel·lectual, social, emocional i físic dels alumnes, oferint una sòlida base per a emprendre 
estudis superiors. 

• El reconeixement internacional del Diploma afavoreix la mobilitat de l'alumne i l'accés a estudis 
superiors en universitats estrangeres. El seu prestigi facilita l'accés a les universitats més selectives, 
tant nacionals com internacionals. 

• El currículum està en constant revisió i millora, adaptant-se sempre a les necessitats actuals. Tots els 
professors estan també subjectes a rigorosos controls de qualitat. 

• Els alumnes desenvolupen habilitats com l'expressió oral i escrita, el pensament crític, el treball 
acadèmic, la investigació, etc. 

 
De què es compon? 

L'alumne ha de superar obligatòriament tres components troncals interdisciplinaris, basats en la reflexió 
analítica, la creativitat i la investigació. Així mateix, l'alumne cursa sis assignatures d'àrees de 
coneixement diferents: tres a nivell superior (HL) i tres a nivell mitjà (SL). 
 
Em permet accedir a universitats espanyoles? 

El centre col·labora amb la UNED per facilitar l'homologació del diploma i permetre als alumnes accedir al 
sistema d'accés a la universitat de cadascuna de les comunitats autònomes. També s'ofereix la possibilitat 
d'estudiar el PD conjuntament amb assignatures del Batxillerat, donant l'oportunitat als nostres alumnes 
de presentar-se a proves específiques de les PAU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

• Theory of Knowledge (TOK)
• Creativity, Activity, Service (CAS)
• Extended Essay

Componentes troncales

• Español A: Literatura
• English A: Literature

Estudios de Lengua y Literatura

• Español B
• English B
• Lengua B/Ab Initio

Adquisición de Lenguas

• Business Management
• Historia
• Psychology
• Environmental Systems and Societies

Individuos y Sociedades

• Biology
• Physics
• Chemistry
• Environmental Systems and Societies
• Sports, Exercise and Health Sciences

Ciencias

• Analysis and Approaches

Matemáticas



  

 

Batxillerat català 
Què és? 

Etapa formativa postobligatòria de dos cursos a la qual s'accedeix després d'haver superat 
satisfactòriament l'ESO i que prepara l'alumne per a estudis superiors universitaris i/o cicles de Formació 
Professional. 
 
Per què estudiar el Batxillerat a l’EIC? 

• Seguiment individualitzat amb professors propers i accessibles. 
• Desenvolupament del pensament crític i d'habilitats per al segle XXI. 
• Mecanismes per a l’aprenentatge online exitosos en cas de necessitat. 
• Suport a l'estudi i a la integració per part de l'Àrea de Desenvolupament Psicopedagògic. 
• Professorat especialitzat en formació permanent. 
• Diversitat cultural i lingüística i promoció de la internacionalització. 
• Orientació acadèmica i acompanyament en el procés d'inscripció universitària. 

 
De què es compon? 

L'alumne ha de superar obligatòriament una grup d'assignatures comunes que asseguren un 
desenvolupament interdisciplinari i l'adquisició de mètodes d'investigació acadèmica. Així mateix, 
l'alumne cursa quatre assignatures específiques que el dirigeixen cap a un perfil acadèmic. Tres han de 
pertànyer a una modalitat concreta, podent escollir la quarta d'una altra modalitat. 
 
Em permet accedir a universitats estrangeres? 

El Batxillerat està reconegut directament en la majoria de centres universitaris europeus i en gran part de 
centres de la resta del món. A més, els nostres alumnes es graduen amb el nivell d'anglès i les habilitats 
interculturals necessàries per adaptar-se al nou context educatiu satisfactòriament. 

Assignatures comunes

Llengua catalana

Llengua castellana

Llengua anglesa

Mandarí

Educació Física (1r)

Ciències per al Món 
Contemporani (1r)

Història (2n)

Filosofia

Treball de Recerca

Humanitats i Ciències 
Socials

Matemàtiques 
aplicades a les CCSS I i II

Economia de l'Empresa I 
i II

Psicologia

Història del Món 
Contemporani (1r)

Història de l'Art (2n)

Ciències

Matemàtiques I i II

Biologia I i II

Química I i II

Física I i II

*Algunes assignatures de modalitat podrien no estar disponibles si no s’assegura un mínim d’alumnes 


