
10 RAONS PER 
ESTUDIAR EL 
BATXILLERAT 
INTERNACIONAL  
AL BROGGI

* Centre públic

* Doble titulació (IB + LOMCE)

* Avaluació externa segons paràmetres 
internacionals

* Currículum ampli i equilibrat

* Formació artística.

* Estratègies d’aprenentatge competencials

* Perfil d’alumne amb mentalitat global

* Programa exigent i reconegut per moltes 
universitats d’arreu del món 

* Creixement intel·lectual, emocional i ètic

* Treball amb una organització de qualitat que 
seguix els estàndars de la ISO-9001

C/ Sant Quintí, 50
Barcelona  08041

Al costat de l’hospital de Sant Pau
93 436 89 03 tel.  
93 456 32 85 fax

a8013135@xtec.cat

Es pot arribar amb:
Metro: Línies L5 i L4

Bus: Línies H8, 19, 20, 45, 47, 50, 51, 92, 117 i 192

www.institutbroggi.org
BATXILLERAT INTERNACIONAL IB

 



estudia IB en un institut públic
     a Barcelona

Els estudis IB es distingeixen per desenvolupar els 
talents individuals dels joves, ensenyant-los a 
relacionar les experiències adquirides a les classes 
amb la realitat del món exterior. 

A més del rigor intel·lectual i l’elevat nivell acadèmic 
es pretén animar els alumnes a pensar de manera  
crítica, examinar tant l’entorn local com l’internacio- 
nal essent respectuosos amb la varietat de cultures   
i actituds que contribueixen a un enriquiment de la 
vida.

FILOSOFIA

* 

L’alumnat obligatòriament ha de cursar una 
matèria dels grups 1 al 5. La sisena pot ser a 
escollir entre l’oferta d’assignatures IB de 
l’institut (grups 1 al 6).

Les assignatures que el centre oferta són:
* Grup 1: Literatura espanyola (nivell 

superior).
* Grup 2: Anglès, llengua B (nivell 

superior).
* Grup 3: Història (nivell superior).
               Empresa i gestió (nivell mitjà).
* Grup 4: Biologia (nivell mitjà).
               Química (nivell mitjà).
* Grup 5: Matemàtiques (nivell mitjà).
                Estudis matemàtics (nivell mitjà).
* Grup 6: Arts visuals (nivell mitjà).

ELS ALUMNES DEL 
PROGRAMA DEL DIPLOMA 

Currículum internacional

PERFIL DELS 
ALUMNES IB

* INDAGADORS

* INFORMATS I INSTRUÏTS

* PENSADORS

* BONS COMUNICADORS

* ÍNTEGRES

* DE MENTALITAT OBERTA

* SOLIDARIS

* AUDAÇOS

* EQUILIBRATS

* REFLEXIUSTres assignatures són a nivell superior (programa més 
extens i aprofundit), i tres a nivell mitjà. Per altra part 
s’han de fer tres components propis del programa:

* La Teoria del Coneixement (exploració de la 
naturalesa del coneixement)

* La Monografia (treball exhaustiu d’investigació),
* Les experiències/projectes  CAS (Creativitat, 

Activitat i Servei)


