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INTRODUCCIÓ
El programa batxibac, impartit en els centres específicament autoritzats pel Departament
d’Ensenyament, permet a l’alumnat cursar un currículum mixt que suposa fer un terç de l’horari
lectiu del batxillerat en llengua francesa i cursar les matèries Llengua i literatura franceses i
Història de França.
L’alumnat que cursi el currículum mixt, a més d’obtenir el títol de batxiller si supera totes les
matèries cursades, obtindrà també el diploma de baccalauréat si supera una prova externa que
es desenvolupa íntegrament en francès.
La iniciativa pretén donar resposta a un doble objectiu, reforçar l’ensenyament de la llengua i
cultura d’un altre país i contribuir a la cooperació i integració europees.
REQUISITS D’ACCÉS AL BATXILLERAT I BACCALAURÉAT
Per tal d’accedir al batxillerat de doble titulació batxibac l’alumne/a haurà de demostrar
coneixements de la llengua francesa equivalent a nivell B1 del Marc europeu comú de
referència per a les llengües.
Criteris d’admissió al programa:
• Nota mitjana d’ESO igual o superior a 6,5 i totes les matèries aprovades.
• Titulació igual o superior al nivell B1 de francès o superació de la prova d'admissió en
llengua francesa.
• Entrevista personal en francès per valorar la idoneïtat i valoració de la carta de
presentació en francès.
• Recomanació dels tutors de 4t d’ESO .
Documents a lliurar:
• Document oficial amb la nota mitjana de 1r, 2n i 3r d'ESO.
• Notes del 1r i 2n trimestre de 4t d'ESO.
• Carta de recomanació del tutor/a de 4t d'ESO.
• Carta de presentació en francès en la qual s'exposin les motivacions i expectatives de
l'alumne.
• Certificació del nivell B1 de francès, si s'escau. En cas de no posseir-lo, es farà una
prova de nivell.
Prova d’admissió:
Prova de nivell per a alumnes externs al centre: dilluns 29 d’abril a les 15.30 a la biblioteca.
Contingut de la prova:
• Comprensió oral: escolta d’un text i resposta a preguntes.
• Comprensió escrita: lectura d’un text i resposta a preguntes.
• Expressió escrita: Text narratiu.
• Expressió oral: presentació personal, exposició d’un punt de vista i interacció.
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CALENDARI
Oferta de places al centre: 26 d’abril de 2019
Termini per presentar la sol·licitud al centre: del 2 al 6 de maig de 2019
Publicació de la llista d’alumnes admesos: 13 de maig de 2019
CURRICULUM
Matéries de Batxillerat

1r

Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Llengua estrangera (francès)
Filosofia
Ciències pel món contemporani
Educació Física
Història
Història de la filosofia
Tutoria
Matèria de modalitat 1
Matèria de modalitat 2
Matèria de modalitat 3
Matèria de modalitat 4
Matèria de modalitat 5
Matèria de modalitat 6
Optativa 1: Literatura francesa
Optativa 2: Literatura francesa
Optativa 1: Història de França
Optativa 2: Història de França
Treball de recerca
Total d’Hores en Francès

2
2
3
2
2
2
1
4
4
4
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ACREDITACIÓ DEL BATXIBAC
Podran presentar-se a la prova externa del Baccalauréat els alumnes de segon de Batxillerat
que estiguin cursant el currículum mixt del programa Batxibac. Els alumnes que desitgin
realitzar la prova hauran de formalitzar la seva inscripció amb antelació, d'acord amb els
terminis establerts per les administracions educatives.
Cada alumne podrà concórrer a una sola convocatòria per curs acadèmic. La convocatòria
extraordinària quedarà reservada per a aquells alumnes que, per raons que hauran de ser
acreditades documentalment i estimades per l'administració educativa, s'hagin vist
impossibilitats a accedir a la convocatòria ordinària.
La prova versarà sobre les matèries específiques, Història de França i Literatura Francesa del
currículum mixt establert i corresponents al 2n curs de Batxillerat; es realitzarà íntegrament en
llengua francesa i s'adaptarà al nivell B2 del Marc comú europeu de referència per a les
llengües.
La qualificació de la prova de Llengua i Literatura Franceses s'obtindrà amb la mitjana
aritmètica de les qualificacions dels dos exercicis que la integren, escrit i oral, amb un decimal,
si s’escau.
La qualificació global de la prova externa s'obtindrà amb la mitjana aritmètica de les
qualificacions obtingudes en les proves de cadascuna de les matèries específiques,
expressada amb fins a dos decimals. L'alumne que obtingui una qualificació inferior a 5 a la
global de la prova o en la qualificació de la matèria específica de Llengua i Literatura Franceses
no superarà la prova externa.
La qualificació global de la prova externa del Baccalauréat serà vàlida quan s'hagin superat
totes les matèries del Batxillerat.
D'acord amb el que estableix l'article 8 de l'Ordre EDU / 2157/2010, de 30 de juliol, la
qualificació final per a l’obtenció del títol de baccalauréat serà el resultat d'aplicar la següent
fórmula:

Qualificació del Baccalauréat= NMB * 0,7 + QGPE * 0,3
NMB= Qualificació mitjana del Batxillerat
QGPE=Qualificació global de la prova externa.
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ACCÈS ALS ESTUDIS POSTERIORS
Accés als estudis superiors a França de l’alumnat batxibac que ha superat la prova externa i
els estudis de batxillerat
• Preinscripció electrònica de gener a març de 2019, a través de la pàgina
https://www.parcoursup.fr/
• Pàgina institucional del govern de França i adreça de contacte:
o http://www.espagne.campusfrance.org/
o barcelona@campusfrance.org

Accés als estudis superiors a Espanya de l’alumnat batxibac que ha superat la prova externa i
els estudis de batxillerat
• Via 1: mitjançant la nota del Diplôme du Baccalauréat Général, sense la realització de
les proves de les PAU 2019. Cal sol·licitar l’acreditació corresponent a través de la
UNED1 , entitat estatal encarregada d’emetre la convalidació corresponent;
l’acreditació emesa reflecteix la nota amb què s’accedirà a la universitat de l’estat
espanyol, la qual està calculada de la manera següent: 70% de la nota de batxillerat i
30% de la nota de la prova externa.
• Via 2: mitjançant la nota del Diplôme du Baccalauréat Général, realitzant solament la
fase específica de les PAU 2019, per tal de millorar la nota. Cal sol·licitar l’acreditació
corresponent a través de la UNED1 , entitat estatal encarregada d’emetre la
convalidació corresponent; l’acreditació emesa reflecteix la nota, la qual està calculada
de la manera següent: 70% de la nota de batxillerat i 30% de la nota de la prova
externa. L’alumnat batxibac s’ha de preinscriure a les PAU 2019 i en el moment de la
matrícula definitiva l’alumnat batxibac ha de triar que farà ús de l’accés a la universitat
amb el títol de baccalauréat per examinar-se només de la fase específica.
• Via 3: mitjançant la nota de batxillerat. L’alumnat batxibac s’ha de preinscriure a les
PAU 2019 i en el moment de la matrícula definitiva l’alumnat batxibac ha de triar que
farà ús de l’accés a la universitat amb el títol de batxiller per examinar-se de la fase
general i, de manera voluntària, de la fase específica. Molt important3 : l’alumnat
batxibac que faci la fase general no necessita realitzar les proves de les matèries
comunes d’Història i Francès, ja que la nota d’aquestes matèries serà l’obtinguda en la
prova externa en les matèries d’Història d’Espanya i de França i Llengua i Literatura
Franceses, respectivament
Accés als estudis superiors a Espanya de l’alumnat batxibac que no ha superat la prova
externa però sí els estudis de batxillerat
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L’alumnat batxibac que solament supera els estudis de batxillerat ha de fer les PAU, seguint el
protocol establert i en el moment de la matrícula definitiva l’alumnat batxibac ha de triar que
farà ús de l’accés a la universitat amb el títol de batxiller per examinar-se obligatòriament de la
fase general i, de manera voluntària, de la fase específica.

CORRESPONDÈNCIES
BACCALAURÉAT

ENTRE

MODALITATS

Títol de Batxiller del sistema educatiu
espanyol. Modalitats de batxillerat
Humanitats i Ciències Socials
Haver cursat, almenys, dues de les matèries
següents:
Grec II; Història de l’Art; Llatí II; Literatura
Universal.

DE

BATXILLERAT

i

SÉRIES

«Séries de Baccalauréat» del sistema
educatiu francès

Baccalauréat série littéraire (LIT)

Artística (plàstic i escènic)
Humanitats i Ciències Socials
Haver cursat, almenys, dues de les matèries
següents:
Economia de l’Empresa; Geografia;
Matemàtiques aplicades a les Ciències
Socials II.

Baccalauréat série économique et sociale
(ECO)

Ciències i Tecnologia

Baccalauréat série scientifique (SCI)
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