Vuestras hijas pueden inscribirse a uno de los programas de Bojos per la ciència que organiza la Fundació
Catalunya - la Pedrera en colaboración con diferentes
universidades. La experiencia de ediciones anteriores
es que es una gran oportunidad para ellas tanto académica como de orientación universitaria. Además,
conocen jóvenes de otros Colegios e Institutos con
intereses comunes.

Les vostres ﬁlles poden inscriure’s a un dels programes de Bojos per la Ciència que organitza la Fundació Catalunya - la Pedrera en col·laboració amb diferents universitats. L'experiència d'edicions anteriors
és que és una gran oportunitat per a elles, tant acadèmica com d'orientació universitària. A més,
coneixen joves d'altres Col·legis i Instituts amb interessos comuns.

Si vuestra hija quiere optar a este programa es importante que tenga de nota media de IVESO un 8 o
más. También es conveniente que la nota de inglés
sea como mínimo un 8. Si cumple estas características hay que seguir los siguientes pasos:

Si la vostra ﬁlla vol optar a aquest programa és important que tingui de nota mitjana de IVESO un 8 o
més. També és convenient que la nota d'anglès sigui
com a mínim un 8. Si compleix aquestes característiques cal seguir els següents passos:

1. Entra en este enlace: http://www.fundaciocatalunya-lapedrera.com/ca/bojos-ciencia

1. Entra en aquest enllaç: http://www.fundaciocatalunya-lapedrera.com/ca/bojos-ciencia

2. Elige los programas a los que te gustaría inscribirte.

2. Tria els programes als quals t'agradaria inscriure't.

3. Escribe Una carta de motivación sobre por qué te
gustaría participar.

3. Escriu Una carta de motivació sobre per què
t'agradaria participar.

4. Ven a hacer una entrevista con Raquel Rovira antes
del 5 de octubre.

4. Vine a fer una entrevista amb la Raquel Rovira
abans del 5 d'octubre.

Con todas las candidatas seleccionaremos 3 por
parograma basándonos en la nota y en las motivaciones de la alumna.

Amb totes les candidates seleccionarem 3 per parograma basant-nos en la nota i en les motivacions de
l'alumna.

