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Barbara Zboromyrska, alumna de 4t d’ESO:
“Vull cursar el Batxillerat Internacional”
Batxillerat Internacional implica un gran esforç i estudi.
Dur a terme un Batxillerat
Internacional significa per a
tu preparar-se més adequadament per a un món globalitzat?
Sí, crec que sí, perquè és molt
variat, fas una mica de tot: filosofia, matemàtiques, etc. Et formes
globalment per ser una persona
amb cultura i, per a mi, això és
molt interessant, ja que estaré
preparada per poder parlar de
temes molt diferents: científics,
polítics, etc.

Avui som amb la Barbara
Zboromyrska. La Barbara és
una noia de 15 anys que cursa
4t d'ESO a l'escola Agora International School Barcelona. És
una estudiant molt responsable que, amb treball i constància, ha completat un excel·lent
currículum en els seus cursos
de l’ESO. Vol estudiar el Batxillerat Internacional per fer realitat el seu somni d’ingressar
en una de les universitats més
prestigioses del món, Oxford.
Hola, Barbara! És admirable veure com una estudiant
de la teva edat té tan clar
què vol fer quan acabi 4t
d’ESO.
Sí, ho tinc molt clar, i per
això m’he documentat en
profunditat sobre què és el
Batxillerat Internacional.

Molt bé, Barbara, si et
sembla bé et faré algunes
preguntes sobre aquest
tipus de Batxillerat. Has
triat estudiar el BI, per
què?
Crec que cursar el BI a
Agora International School
Barcelona és una molt bona
oportunitat per accedir a
universitats internacionals.
A més, el BI et prepara a
fons en les diferents àrees
i és una garantia per optar
a aquestes universitats. El
meu objectiu és ser admesa
a Oxford, Cambridge o una
altra universitat anglesa de
prestigi. Una bona nota al BI
em facilitarà superar l'examen d’ingrés per a aquestes
universitats europees, una
prova molt exigent on hi ha
molta competència.

Quin avantatge aporta el
BI respecte a l'accés a aquest
tipus d'universitats?
En primer lloc, és un tipus
de batxillerat que permet fer
qualsevol carrera ja sigui humanística, social, artística o
científica. Per tant, en qualsevol moment pots canviar
d’itinerari si és necessari per
poder canviar de professió,
amb l'avantatge de no haver
de repetir tot el batxillerat. A
més, el Batxillerat Internacional proporciona una nota que
és vàlida a qualsevol país; en
canvi, si fas un batxillerat normal, la nota s’ha de convalidar
amb els barems de cada país i
et pot baixar i complicar l'accés
a una universitat estrangera.
D'altra banda, crec que cursar el BI demostra que tens
moltes ganes de treballar. El

Coneixes la metodologia del
BI? Quins beneficis creus que
aporta?
Sí, la conec bé. Proporciona una
sòlida formació per poder comunicar-te amb altres persones. El
batxillerat tradicional es basa en
un estudi molt teòric. Per contra,
el Batxillerat Internacional funciona amb activitats molt pràctiques com debats o projectes, que
requereixen de la teva capacitat
per investigar i comunicar-te amb
altres persones i crec que això
és molt important perquè, per
exemple, jo sóc una noia tímida
a qui se li donen bé els estudis, i
haver de fer projectes, haver de
comunicar-me amb altres persones és un aspecte que vull desenvolupar. Cursar el Batxillerat
Internacional m'ajudarà a perdre
aquesta por escènica i guanyaré
més confiança en mi mateixa per
comunicar-me amb la gent.
Què li diries a un estudiant
de la teva edat que s’estigués
plantejant fer el BI a Agora International School Barcelona?
Aquest és un tema que parlo
sovint amb les meves amigues. Jo
sempre els dic que estudiar Bat-

xillerat Internacional és obrir-se
possibilitats, obrir-se al món.
Un altre avantatge del BI és que
només cal fer els exàmens específics del BI, no cal passar per la
selectivitat a finals de curs, ja que
la UNED convalida la nota del BI
amb la nota d'accés a la universitat. Això permet centrar-te molt
més en les matèries del curs.
A més, estudiar el BI a Agora
International School Barcelona
em permet continuar amb el
projecte personalitzat de formació preuniversitària iniciat
a secundària, que inclou work
experience, coaching, etc. i que
també puc posar en pràctica
quan participem a les lligues nacionals de debat.
Molt bé, Barbara. Moltes
gràcies per les teves paraules.
Gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat d’explicar
què significa per a mi el món
del BI.
Com la Barbara, molts dels estudiants d’ESO estan avaluant
les seves opcions de futur i de
batxillerat. A Agora International School Barcelona treballen
per acompanyar els seus estudiants en aquest camí, per tal que,
cadascun d’ells, pugui trobar la
sortida més convenient d’acord
amb els seus objectius personals i professionals. El BI és, sens
dubte, una de les millors eines
que l'escola posa al seu servei.
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