
 

NOTA DE PREMSA 

L’Institut Moisès Broggi impartirà el Batxillerat 
Internacional (IB) el proper curs 2016-2017 

 És l’únic centre educatiu públic de Barcelona que ha obtingut 
l’autorització per impartir el Programa del Diploma del Batxillerat 
Internacional (IB). 
 

 L’alumnat que el cursi obtindrà la doble titulació de Batxillerat 
Internacional i LOMCE (llei d’educació espanyola) al accedir a les 
proves externes de l’IB i de la revàlida que estableix la LOMCE. 
 

 Per a cursar-lo caldrà fer un examen d’ingrés i acreditar una 
qualificació mitjana de 8 o superior en l’expedient acadèmic de tercer 
d’ESO. 
 

 El proper  dissabte, 27 de febrer, a les 11 del matí, l’institut ofereix una 
jornada de portes obertes per donar a conèixer aquesta nova formació. 

 

A partir del proper curs 2016-2017 l’Institut Moisès Broggi oferirà el Programa 
del Diploma del Batxillerat Internacional (BI), uns estudis amb vocació 
internacional i, alhora pragmàtica, equilibrada, completa, flexible, rigorosa i 
exigent. Estan  destinats a alumnes amb un alt grau de motivació, amb ganes 
d’aprofundir en les matèries, adquirir uns mètodes de treball rigorosos i 
acostumar-se a uns nous hàbits d’estudi que requereixen més esforç.  

Aquest tipus de formació anima els alumnes a pensar de forma crítica i a 
qüestionar el que se’ls diu, els estimula a examinar tant l’entorn local com 
l’internacional i manté la seva independència respecte els governs i els 
sistemes educatius nacionals, el que permet adoptar les millors pràctiques 
procedents d’una àmplia varietat de marcs educatius i currículums de diferents 
països. 

Amb una durada de 2 anys, aquest tipus de batxillerat té el seu propi currículum 
i mètode d’avaluació i ofereix tres possibles llengües d’examen: anglès, castellà 
i francès. Aquesta avaluació és fonamentalment externa (a càrrec de 
professors d’altres països) i atorga un títol (Diploma de l’IB) reconegut 
internacionalment.  



En el cas de l’Institut Moisès Broggi les classes s’impartiran en llengua materna 
(català) i la llengua d’examen serà el castellà. Els exàmens externs es realitzen 
en finalitzar el segon any. 

L’alumnat que cursi aquest Programa del Diploma obtindrà la doble titulació de 
Batxillerat Internacional i LOMCE (Llei d’educació espanyola) al accedir a les 
proves externes de l’IB i la revàlida que estableix la LOMCE. 

La Organització del Batxillerat Internacional (IBO) és una fundació educativa 
sense ànim de lucre que va ser creada a Ginebra (Suïssa) el 1968. Aquesta 
fundació ofereix tres programes d’educació internacional de gran 
reconeixement, anomenats “Programa de l’Escola Primària” (PEP), el 
“Programa dels Anys Intermitjos” (PAI) i el “Programa del Diploma”, que es 
dirigeix a alumnes de 16-19 anys i està reconegut per nombroses universitats 
de tot el món.  

L’Institut Moisès Broggi ha estat  autoritzat per impartir aquest Programa del 
Diploma del Batxillerat Internacional (IB) després d’un procés en què els 
membres de la fundació han analitzat les programacions de les assignatures 
del centre, les seves instal·lacions i la implicació de l’equip directiu, professorat, 
alumnat, famílies i òrgan de govern competent. 

L’organització de l’IB estableix el currículum i els requisits d’avaluació que 
condueixen a l’obtenció del diploma de l’IB i dels certificats. Tots els centres 
educatius que pertanyen a aquesta organització estudien el mateix currículum i 
fan els mateixos exàmens externs. Actualment, el Programa del Diploma és 
impartit a uns 2.000 centres de 125 països i, des de la seva creació, ha format 
a més de 650.000 estudiants. L’Institut Moisès Broggi és l’únic centre públic de 
Barcelona que ha obtingut l’autorització per impartir-lo. 

 

Un currículum que integra les dues modalitats de batxillerat 

L’Institut Moisès Broggi oferirà les vies del batxillerat social i científic del 
Programa del Diploma del Batxillerat Internacional (BI). Per tal que l’alumnat 
pugui obtenir la doble titulació IB-LOMCE, oferirà un currículum de dos anys de 
durada que incorporarà matèries i matèries de modalitat de la LOMCE al 
currículum propi del Programa del Diploma batxillerat internacional (IB). 

El currículum del Programa del Diploma consta, en primer lloc, de sis matèries 
incloses en sis àmbits diferents (literatura castellana, anglès, història, biologia i 
química, matemàtiques i empresa i gestió i arts visuals) que permeten a 
l'alumnat rebre alhora una formació integral i una especialització en aquelles 
àrees més del seu interès, mitjançant l'elecció d'assignatures de Nivell Mitjà 
(NM) o Nivell Superior (NS). 



En segon lloc, també consta d’una part troncal obligatòria formada per 
l'elaboració de la monografia (un treball de recerca d'unes 4.000 paraules que 
tots els alumnes han de realitzar per obtenir el Diploma), les Activitats de 
Creativitat, Acció i Servei (CAS), mitjançant les quals l’alumnat ha d'invertir 150 
hores del seu temps en serveis a la comunitat; i la Teoria del Coneixement 
(TdC), un dels pilars de la seva filosofia educativa, orientada a reflexionar sobre 
les diferents formes de conèixer i sobre els diferents tipus de coneixement.       

 

Requisits d’accés al Batxillerat Internacional 

Prèviament a la formalització de la matrícula, l’alumnat haurà de realitzar una 
preinscripció telemàtica per poder tenir accés a tot el procés de selecció de l’IB.  

Es realitzarà una prova de competències de quart d’ESO el dissabte 2 d’abril. 
L’alumnat interessat en cursar l’IB haurà d’acreditar aquest dia l’expedient 
acadèmic de tercer d’ESO amb una qualificació mitjana de 8 o superior. 

L’alumnat que superi la prova de selecció passarà a l’última fase que serà una 
entrevista personal (parcialment en anglès). Aquesta entrevista personal amb el 
candidat es realitzarà per determinar les habilitats i sensibilitats de l’alumne cap 
als principis de l’IB. 

Finalment es publicarà la llista amb els alumnes que han superat totes les fases 
per ordre de baremació i fins a arribar a esgotar les places que ofereix el centre 
(30). 

En el moment de formalitzar la matrícula, l’alumne haurà d’estar en possessió 
de l’expedient acadèmic de l’ESO. 

 

Calendari de preinscripció: 

- Jornada de portes obertes: Dissabte 27 de febrer de 2016 a les 11 del matí 
a l’Institut Moisès Broggi. 

- Preinscripció: Del 7 al 18 de març de 2016 per via telemàtica a través del 
web: www.institutbroggi.org. 

- Examen d’ingrés: Dissabte 2 d’abril de 2016 a l’Institut Moisès Broggi. 

Més informació sobre l’IB: www.ibo.org 

 

 

Barcelona, 24 de febrer de 2016  


