
Benvolgudes famílies, 

 

Us desglossem les tres opcions d’anglès que oferim a 1r de Batxillerat  i us 

demanem que ompliu el formulari que adjuntem abans del 4 de setembre. 

 

Opció A: 

Fer l’assignatura d’anglès del Batxillerat Internacional, encara que la 

vostra filla No faci tot el programa del Batxillerat Internacional. 

    Requisits: 

     - Haver tret una nota d’AE d’anglès a 4t d’ESO 

     - Passar un examen al setembre, quan hagin començat el curs. 

   Què implica? 

     - Quatre hores de classe a la setmana 

     - Preu: 350 euros anuals (és una assignatura de dos anys). Es cobrarà 

al mes d’octubre. 

    Avantatges: 

     - Treure’s el Certificat de nivell alt d’anglès de l’assignatura d’anglès del  

              Batxillerat Internacional 

      - Durant el 2n i 3r trimestre: preparació per a l’obtenció del First 

Certificate de Cambridge o del 5è de l’Escola Oficial d’Idiomes  (si ja tenen el 

FCE) 

 

 

Opció B: 

Fer l’assignatura d’anglès nacional i preparar-se per a l’obtenció del títol 

del FCE o del 5è de l’EOI 

 Requisits: 

  -Treure més d’un 8 d’anglès a la 1a Avaluació de 1r de Btx. 

  -Passar un examen tipus FCE a finals del 1r trimestre. 

 Què implica? 

   - Tres hores de classe el 1r trimestre 

 - Quatre hores de classe el 2n i 3r trimestres. 

 - Preu: 235 euros anuals. Es cobrarà al mes de febrer. 

          Avantatges: 

  -- Durant el 2n i 3r trimestre: preparació per a l’obtenció del FCE 

de Cambridge o del 5è de l’EOI (si ja tenen el FCE) 

 

 

 

 

 

 



Opció C: 

Fer l’assignatura d’anglès nacional. És una assignatura de tres hores 

setmanals, es segueix el currículum de Batxillerat i tot i no tenir preparació 

específica per a cap certificat oficial, el nivell d’anglès és alt. 

 

Cal omplir el formulari abans del 4 de setembre del 2019. 

 

Nota: Les alumnes que cursen tot el programa de Batxillerat Internacional 

fan obligatòriament l’opció A i no cal que omplin el formulari. 

 

Atentament. 

 

 

Anna Farró  

Coordinadora de Batxillerat 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejqIleSat1wc0HuRhHEhcUEVzmWtf4UIf66zLhiybsegDxRA/viewform

