
PROVA D’ACCÉS AL PROGRAMA DEL DIPLOMA

DEL BATXILLERAT INTERNACIONAL.

INSTITUT MOISÈS BROGGI - CURS 2023-24

L’alumnat interessat haurà d’omplir un formulari que trobarà a la pàgina web del centre durant el

període  d’inscripció  (20  de  febrer  al  3  de  març  de  2023).  En  aquesta  sol·licitud  caldrà

complimentar les dades requerides i acceptar la política i els criteris d'admissió del centre. Cada

candidat rebrà un codi d’identificació (codi d’aspirant) en el correu facilitat al formulari d’inscripció.

Documentació

Per formalitzar la inscripció caldrà aportar el certificat que acrediti la nota mitjana de l’expedient

acadèmic de 1r a 3r d’ESO amb una qualificació mitjana de 8 o superior.

Si algun alumne pot acreditar un títol oficial d’anglès (First Certificate, Advanced, B2, C1), quedarà

exempt de fer la fase de l’entrevista personal en anglès, i únicament haurà de fer l’entrevista en

castellà/català. Aquesta fase tindrà lloc a finals de març i principis d’abril (s’establirà un horari per

a cada candidat i es comunicarà al web).

El dia de la prova els estudiants hauran de portar el seu NIF, NIE o passaport per identificar-se a

requeriment de qualsevol membre del tribunal.

Calendari i horaris

Es realitzaran dues proves,  una d’elles  amb continguts de Matemàtiques i  l’altra de Llengua-

Pensament crític (en català).

Les proves tindran lloc el dissabte 11 de març de 2023 al matí.

09:00-09:30 Recepció dels aspirants

09:30-10:30 Llengua - Pensament crític

10:30-11:00 Descans

11:00-12:30 Matemàtiques

Material

Bolígrafs, llapis, goma d’esborrar, tipp-ex o líquid corrector, regla, calculadora.

Contingut

La prova de Matemàtiques està basada en els continguts generals de la matèria de Matemàtiques 

a l'ESO (veure document amb blocs temàtics al web). Es valoraran les habilitats de raonament, 

lògica, argumentació, relació d'idees.



A la prova de Llengua – Pensament crític es valorarà el nivell de comprensió lectora i d’expressió 
lingüística.

Normes generals per a la realització de les proves

Durant les proves no es permet l'ús de cap tipus d’informació (apunts, llibres, etc.), així com 

telèfons mòbils o altres aparells electrònics.

Les respostes al quadern d’examen es faran amb bolígraf blau o negre; no estarà permès 

respondre amb llapis (excepte en la realització de gràfics).

Durant el desenvolupament dels exàmens caldrà mantenir una actitud adequada i silenci absolut. 

Els exàmens són anònims i no poden tenir cap marca d’identificació personal. En començar les 

proves, l’estudiant haurà d’escriure el seu codi d’aspirant  en els requadres corresponents de 

cadascun dels quaderns d’examen, de manera que es garanteixi l’anonimat.

L’accés a l’aula implicarà el lliurament obligatori del quadern d’examen degudament codificat, tot i 

que s’hagi deixat en blanc.

Prova de contingència

Si per algun motiu de força major degudament justificat l’alumne no pot assistir a la prova d’accés

el dia estipulat, podrà presentar-se a la prova de contingència, que tindrà lloc el dia 22 de març de

15:30 a 18:30h.  Caldrà  posar-se en contacte prèviament  amb el  centre via  correu electrònic:

batxilleratinternacional@institutbrogi.org.


	PROVA D’ACCÉS AL PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BATXILLERAT INTERNACIONAL.
	Documentació
	Calendari i horaris
	Material
	Contingut
	Normes generals per a la realització de les proves
	Prova de contingència

