Des de sempre, el batxillerat
de Sant Miquel s’ha caracteritzat pel compromís, tant a
l’hora de capacitar els estudiants de cara als estudis superiors com de contribuir al
seu creixement intel·lectual
i personal i al desenvolupament d’un pensament crític i
autònom.
Amb la incorporació a la nostra oferta del Programa del
Diploma del Batxillerat Internacional®:

Aprofundim

en l’aposta per una educació rigorosa que fomenta la recerca i l’esperit crític, i per un ensenyament competencial
basat en la personalització de l’aprenentatge.

Desenvolupem

un plantejament transversal dels estudis que afavoreix
una comprensió interdisciplinària de la realitat i facilita el
desenvolupament de la mentalitat internacional.

Situem

el procés d’aprenentatge en un marc de referència global,
constituït pel món en la seva diversitat i per la complexitat dels reptes a què s’enfronta.

Sumem

una titulació de reconeixement i prestigi internacionals
que respon a curiositats i inquietuds específiques.

Consolidem

la posició com a centre de referència en l’àmbit de la
formació preuniversitària.

Fem

una aposta que concorda amb els nostres trets d’identitat i l’interès per renovar-nos constantment i adaptar-nos
a les necessitats formatives d’un món complex, interconnectat, dinàmic i canviant.
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Què significa “internacional”?
És una organització educativa, amb
seu a Suïssa, que ofereix quatre programes d’educació internacional que
equivalen als diversos nivells educatius anteriors a la universitat. Va ser
fundada l’any 1968 per proporcionar
una educació rigorosa i integral que
permetés als estudiants comprendre
i afrontar les complexitats del món
i capacitar-los per actuar de manera responsable en el futur. El seu
objectiu principal és desenvolupar
les habilitats intel·lectuals, personals,
emocionals i socials que els estudiants necessiten per viure, aprendre
i treballar en un món globalitzat.
El batxillerat Internacional® estableix
en el perfil de la seva comunitat
d’aprenentatge que els seus membres han d’aspirar a ser

indagadors,
informats i instruïts,
pensadors,
bons comunicadors,
íntegres,
de mentalitat oberta,
solidaris,
audaços,
equilibrats
i reflexius.

És un dels quatre programes que ofereix l’IB ®, el primer que es va posar
en funcionament i el que pròpiament
es correspon als estudis de batxillerat. Es basa en un currículum transversal de dos anys de durada, que
s’organitza al voltant de sis grups
d’assignatures, als quals se sumen
tres components nuclears i obligatoris per a tots els estudiants: Teoria
del Coneixement, Creativitat, Acció i
Servei (CAS) i Monografia. Va dirigit a
estudiants d’entre 16 i 19 anys i està
homologat internacionalment.

La paraula “’internacional” fa
referència tant a l’abast de la
titulació, reconeguda a tot el
món i homologada, com al marc
global de referència en relació
al qual prenen sentit els estudis.
És aquest marc global el que fa
possible igualment el compromís
amb la mentalitat internacional,
entesa com la possibilitat d’assumir críticament la pròpia realitat,
comprendre el caràcter divers de
les cultures i reconèixer que altres
mirades sobre el món poden ser
també vàlides.

Sant Miquel, que és l’únic centre
de la Catalunya central on es pot
cursar el Programa del Diploma,
oferirà aquest títol integrat amb el
batxillerat estatal (batxillerat Lomce). Això garantirà la possibilitat
d’obtenir, independentment de
l’organització de l’IB ®, el títol estatal. Els estudiants també podran
convalidar la fase comuna de la
PAU, amb opció de presentar-se a
les matèries de la fase específica
per millorar nota.

Quins avantatges suposa
estudiar el Programa del
Diploma a Sant Miquel?

Obtenir una titulació homologada
internacionalment, que compta
amb un reconegut prestigi també
internacional i que permet l’accés a la
majoria d’universitats del món.

Comptar amb una garantia de
rigor, pel fet que la part principal de
l’avaluació és externa.

Realitzar els estudis de batxillerat en
un entorn favorable a l’adquisició de coneixement i amb grups
reduïts.

Accedir a un currículum ampli,
equilibrat i interdisciplinari,
que permet adquirir una visió integral
i crítica del coneixement i connecta,
de manera compromesa, amb la
realitat i les problemàtiques d’un món
globalitzat.

Utilitzar unes metodologies i enfocaments d’aprenentatge que
capaciten especialment per a la
indagació, la reflexió i l’esperit
crític i doten d’unes habilitats que
afavoreixen tant l’accés a la universitat com l’adquisició de coneixement
al llarg de la vida.

Obtenir un nivell alt d’anglès
i castellà en els dos cursos del
programa, amb l’objectiu de dotar
els estudiants d’una competència
lingüística fluïda en dues de les llengües més parlades del món.

ITINERARI BIOSANITARI/CIENTÍFIC
Teoria del coneixement
NUCLI

CAS: Creativitat, Acció i Servei
Monografia
ESTUDIS DE LLENGUA I LITERATURA
Castellà i literatura
Català i literatura
ADQUISICIÓ DE LLENGÜES
Llengua anglesa
INDIVIDUS I SOCIETAT
Empresa
Història d’Espanya

ÀMBITS

Història de la filosofia
MATEMÀTIQUES
Anàlisi i enfocaments o Aplicacions i interpretacions
CIÈNCIES
Química
Biologia o Física
Educació física
ITINERARI SOCIAL/EMPRESA
Teoria del coneixement

NUCLI

CAS: Creativitat, Acció i Servei
Monografia
Estudis de llengua i literatura
Castellà i literatura
Català i literatura
Adquisició de llengües
Llengua anglesa
Individus i societat
Empresa
Història

ÀMBITS

Història de la filosofia
Història de l’art, Geografia o Literatura catalana
Matemàtiques
Anàlisi i enfocaments o Aplicacions i interpretacions
Ciències
Biologia o Física
Educació física
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