
 Alumnes IB, doble via d’accés a la Universitat 

 Presentació 

 A Institució Les Alzines s’ofereix el  Batxillerat  Internacional  (IB), també conegut com a 
 Programa del Diploma  (PD), un curs preuniversitari  dirigit a alumnes de 16 a 19 anys, 
 exigent i de dos anys de durada. És un programa d’educació internacional de qualitat, 
 fundat per l’Organització del Batxillerat Internacional l’any 1968 i unificat en diferents 
 centres dels cinc continents. 

 Les alumnes que trien fer l’IB a Institució Les Alzines, cursen a la vegada el currículum 
 català del Batxillerat (Batxillerat Nacional), per tant, en finalitzar el segon curs de 
 batxillerat estan preparades per assolir les PAU i el diploma del PD de l’IB. 

 Accés a la Universitat pública catalana 

 Es pot accedir per dues vies diferents, poden ser simultànies, en aquest cas  es 
 considerarà la millor nota de les dues obtingudes per accedir  a la Universitat: 

 A.  Les alumnes cursen Batxillerat Nacional i, en acabar el 2n de Batxillerat, es 
 presenten a les proves PAU (Fase general + Fase específica), Selectivitat de 
 Catalunya. Amb la nota que obtenen accedeixen a la universitat. 

( 60%     𝑙𝑎     𝑛𝑜𝑡𝑎     𝑑𝑒     𝑙  '  𝑒𝑥𝑝𝑒𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡     𝑑𝑒     𝐵𝑎𝑡𝑥𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡    +     40%     𝑙𝑎     𝑛𝑜𝑡𝑎     𝑑𝑒     𝑙𝑎     𝑓𝑎𝑠𝑒     𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙     𝑃𝐴𝑈 )    𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒     10     𝑝𝑢𝑛𝑡𝑠 

 𝐿𝑎     𝑓𝑎𝑠𝑒     𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐  í  𝑓𝑖𝑐𝑎     𝑑𝑒     𝑙𝑒𝑠     𝑃𝐴𝑈     𝑝𝑜𝑡     𝑝𝑢𝑗𝑎𝑟     𝑓𝑖𝑛𝑠     𝑎     4     𝑝𝑢𝑛𝑡𝑠     𝑚  é  𝑠     𝑙𝑎     𝑛𝑜𝑡𝑎     𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 .

 B.  Les alumnes que cursen Batxillerat Internacional han d’acreditar els 
 resultats d’IB a través de la UNEDasiss, per poder accedir a la Universitat 
 pública catalana per aquesta via. L’acreditació és una qualificació sobre 10 
 punts, resultat de la realització de la mitjana aritmètica de les notes 
 trasposades de les sis matèries cursades a l’IB. Per millorar la qualificació 
 de la nota d’accés en com a màxim 4 punts, hi ha dues opcions: 

 a.  Presentar-se a la fase específica de les PAU (recomanat per l’escola). 
 b.  Presentar-se a les Proves de Competències Específiques (PCE) de la 

 UNED. 

 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖  ó     𝑈𝑁𝐸𝐷𝑎𝑠𝑖𝑠𝑠    +     𝑙𝑎     𝑓𝑎𝑠𝑒     𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐  í  𝑓𝑖𝑐𝑎     𝑑𝑒     𝑙𝑒𝑠     𝑃𝐴𝑈     𝑝𝑜𝑡     𝑎𝑓𝑒𝑔𝑖𝑟     𝑓𝑖𝑛𝑠     𝑎     4     𝑝𝑢𝑛𝑡𝑠    
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 Procés per acreditar el títol del PD de l’IB 

 L’alumna ha de sol·licitar a partir del mes de febrer l’acreditació a  UNEDasiss  del 
 Batxillerat Internacional i pagar les taxes corresponents (aproximadament  ).  120€ 
 Un cop fet el pagament, avisar la coordinadora IB d’Institució Les Alzines per tal 
 que faci l’aplicació corresponent i així l’IB enviï directament els resultats d’IB a la 
 UNEDasiss per tal de fer l’acreditació a temps per la primera assignació de la 
 Universitat. La primera quinzena de maig farà els exàmens IB. 

 A continuació el procés d’inscripció és al mateix Portal de GENCAT que es fa servir 
 essent alumna de Batxillerat Nacional, però en introduir les dades acadèmiques 
 han d’omplir: 

 la pestanya corresponent a UNEDasiss, 
 la pestanya per fer les PAU i 
 les matèries específiques. 

 Han de realitzar la preinscripció universitària dins el termini habitual (per ser 
 alumnes de Batxillerat Nacional) i just en disposar de l’acreditació de l’IB realitzada 
 per UNEDasiss, l’alumna l’ha de penjar al Portal de GENCAT immediatament, per 
 poder entrar en el termini prorrogat de què disposen els alumnes acreditats de 
 l’IB, per computar la millor de les dues notes en la 1a assignació a la Universitat. 

 La temporització de tot aquest procés és la següent: 

 PERÍODE  ENTITAT  PROCÉS 

 febrer a abril  UNED  Sol·licitud acreditació  i avís a la 
 coordinadora d’Institució Les Alzines 

 febrer a maig  UNED  Inscripció PCE 

 maig  IB  exàmens IB a Institució Les Alzines 

 maig  GENCAT  Inscripció PAU - Específiques 

 maig  UNED  Proves Competència Específica 

 maig - juny  GENCAT  Preinscripció CFGS 

 juny  GENCAT  Preinscripció Universitària 

 juny  GENCAT  proves PAU a la UdG 

 juny  GENCAT  notes proves PAU 
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https://unedasiss.uned.es/paso_4
https://unedasiss.uned.es/paso_4


 5-6 de juliol  IB - UNED  Notes, Acreditació, pujar-la al Portal 

 2ª setmana de juliol  GENCAT  1a assignació Universitat 

 3ª setmana de juliol  GENCAT  Matriculació Universitat 

 Avantatges de fer l’acreditació del títol del PD amb l’UNEDasiss 

 Tenir acreditat a Espanya els dos batxillerats cursats. 
 Tenir dues vies d’accés a les Universitats Catalanes, una per cada Batxillerat 
 acreditat cursat. La nota d’accés serà la més alta de les dues. 
 Tenir accés a les Universitats Públiques Espanyoles amb l’acreditació del 
 Batxillerat Internacional. 

 Serveis inclosos en les taxes de la sol·licitud de l’acreditació del 
 PD amb l’UNEDasiss 

 Les taxes per la sol·licitud de l’acreditació del Programa del Diploma a través de la 
 UNEDasiss ho fa cada alumna directament, és extern a Institució Les Alzines i són les 
 següents: 

 Verificació que compleixen amb el requisit d’accés a la Universitat en el 
 sistema educatiu d’origen, amb la inclusió de la qualificació per a l'admissió 
 en escala espanyola.  (70€) 
 Obertura d’expedient (30,30€) 
 Taxes de la secretaria de la UNEDassis (15,15€) 
 Proves de Competències Específiques, si s’escau: 35€, una assignatura, 60€, 
 dues assignatures, i 80€, 3 assignatures. 

 Si alguna família està interessada a  accedir a una  universitat fora de 
 Catalunya,  preguem que es posi en contacte directament  amb coordinació del 
 Batxillerat Internacional a Institució Les Alzines escrivint un mail a Clara Blanch: 
 cblanch@les-alzines.org 
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