
 

 

 

 

 

 

Segona trobada dels alumnes de primer curs dels quatre Instituts públics de Catalunya que 
imparteixen el Programa Diploma del Batxillerat Internacional 

El Programa Diploma del Batxillerat Internacional és un itinerari curricular específic 
determinat per l’Organització del Batxillerat Internacional (IBO). A Catalunya es pot obtenir 
la doble titulació de batxillerat i batxillerat internacional en quatre centres públics: Institut 
Jaume Vicens Vives (001133), de Girona; Institut Josep Lladonosa (050504), de Lleida; 
Institut Gabriel Ferrater i Soler (051030), de Reus; i Institut Moisès Broggi (050652), de 
Barcelona; i en diversos centres privats. 

La trobada, organitzada per l’Institut Moisès Broggi de Barcelona i amb el suport de la resta 
de centres públics, tingué lloc el passat dia 24 de gener a la Biblioteca Camp de l’Arpa-
Caterina Albert i anava adreçada a la norantena d’alumnes que cursen primer curs d’aquests 
estudis.  

Després d’un breu parlament de benvinguda, iniciarem la sessió amb una conferència per 
part de l’iraquià Mr. Mohammed J. Aalhajiadhmed, bibliotecari de la Universitat de Mossul. 

Sota el fil comú de la matèria troncal Monografia*, van començar les activitats pròpies de la 
trobada. Simultàniament tingueren lloc tres taules rodones sobre experiències d’alumnes i 
exalumnes en relació a la realització de la Monografia tot donant orientacions, consells i 
bones pràctiques per tal de fer un bon treball. Els alumnes pogueren escollir entre Literatura 
i adquisició de llengües, Filosofia i Història, o bé Ciències i Matemàtiques. 

La realització de dos tallers va ocupar la segona part de la jornada en dues tandes diferents. 
Dinàmiques informatives de curta durada per aprendre més en profunditat sobre alguns 
recursos, l’accés a fonts d’informació i sobre àmbits d’acció propis del Catàleg de la Xarxa de 
Biblioteques Municipals de Barcelona (Diputació de Barcelona). 

La jornada finalitzà amb un dinar i el retorn cap a cada centre. Ara, a esperar la següent 
trobada! 

 

 

 

La Monografia* és un dels components troncals del Programa del Diploma del Batxillerat 
Internacional. Es tracta d'un treball d'investigació independent i dirigit pel propi alumne, que 
culmina amb un assaig de 4.000 paraules. 
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