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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.
Els alumnes poden acreditar el nivell per dues vies:
● Aportant la documentació acreditativa d’haver assolit el nivell B1.
● Els professors de francès del centre podran acreditar el nivell dels candidats
d’entre els alumnes que han cursat francès a l’escola.
Els alumnes provinents d’altres centres podran accedir al batxibac presentant la
documentació que acrediti el nivell B1, o bé superant la prova de nivell que establirà
l’escola a l’efecte durant la darrera setmana del mes de juny o bé si han cursat i superat
la matèria de Francès, tant com a primera com a segona llengua estrangera des de 1r
d’ESO.

CURRICULUM
Matèries de batxillerat
Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Llengua estrangera (Francès)
Filosofia
Ciències per al món contemporani
Educació Física
Cultura religiosa
Història d’Espanya
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
Conversa en francès
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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.

ACCÉS ALS ESTUDIS SUPERIORS
Accés als estudis superiors a Espanya de l’alumnat batxibac que ha superat
la prova externa i els estudis de batxillerat.
Els alumnes que acreditin el batxibac tenen tres vies per accedir a la universitat
espanyola:
● Via 1: mitjançant la nota del Diplôme du Baccalauréat Général, sense la
realització de les proves de les PAU.
Cal sol·licitar l’acreditació corresponent a través de la UNED, 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
només la fase específica de les PAU,
per tal de millorar la nota. Cal sol·licitar l’acreditació corresponent a través de la
UNED, 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 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 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 batxillerat per examinar-se de la fase general i, de manera
voluntària, de la fase específica.

Accés als estudis superiors a Espanya de l’alumnat batxibac que no ha
superat la prova externa però sí els estudis de batxillerat
L’alumne de batxibac que solament supera els estudis de batxillerat ha de fer les PAU,
seguint el protocol establert; 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 batxillerat per
examinar-se obligatòriament de la fase general i, de manera voluntària, de la fase
específica.

Correspondències entre modalitats de Batxillerat i Séries de Baccalauréat

Títol de Batxiller del sistema educatiu
espanyol. Modalitats de batxillerat

«Séries de Baccalauréat» del sistema
educatiu francès

Humanitats i Ciències Socials
Haver cursat, almenys, dues de les matèries
següents:
Grec II; Història de l’Art; Llatí II; Literatura
Universal.

Baccalauréat série littéraire (LIT)

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

Baccalauréat série économique et sociale
(ECO)

Baccalauréat série scientifique (SCI)

TERMINIS I REQUISITS D’ACCÉS AL BATXILLERAT I BACCALAURÉAT
Terminis
●
●
●

Publicació al web del Departament d'Ensenyament de la llista de centres que
ofereixen la doble titulació: no més tard del 10 d'abril de 2015
Període de presentació de sol·licituds: del 20 al 22 d'abril de 2015
Publicació de la llista d’alumnes admesos: 7 de maig de 2015

Documentació
a) Per fer la sol·licitud de preinscripció, en tots els casos, cal presentar al centre
demanat en primer lloc la documentació següent:
1.

Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne/a. Si es tracta
d'estrangers comunitaris, document d'identidat del pais d'origen.

2.

Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a. Si no
se’n disposa, el Departament d’Ensenyament consulta el codi CIP de la targeta
al CatSalut.

3.

Si l’alumne/a alumna és menor d’edat també s’ha de presentar:
●

l'original i una fotocòpia del llibre de família o altres documents
relatius a la filiació (si està en situació d’acolliment, la resolució
d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família) i

●

l'original i una fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare,
tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera,
la targeta de residència amb el NIE o el passaport. Si es tracta
d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

b) Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d'un o més criteris de
prioritat han de presentar la documentació que els acredita.
c) Per formalitzar la matrícula cal presentar:
1.

Documentació acreditativa del compliment dels requisits d’accés; els
alumnes que els compleixen però que per causes justificades no poden
aportar aquesta documentació, es matriculen condicionalment. La matrícula
s’anul·la si, abans de l’inici del curs, no presenten la documentació pendent o,
en el cas dels alumnes amb titulacions estrangeres, no acrediten que han
iniciat els tràmits d’homologació o convalidació. Si escau, la matrícula s’ajusta
al curs o nivell per al qual s’acrediten els requisits acadèmics, sempre que
aquest s’imparteixi en el centre.

2.

Si és el cas, el DNI renovat amb la nova adreça si no es va poder presentar amb
la sol·licitud de preinscripció.

Requisits
1.

Per poder cursar els ensenyaments de batxillerat cal tenir el graduat en
educació secundària obligatòria (ESO) o equivalent a efectes acadèmics.

2.

Per cursar el currículum mixt cal acreditar, mitjançant un certificat o
superant una prova de nivell, determinat nivell de la llengua francesa.

L’admissió d’alumnes, un cop acreditat el coneixement de francès requerit, s’efectua
per ordre de qualificació mitjana d’educació secundària obligatòria, o dels tres primers
cursos en cas que s’estigui cursant quart d’ESO. El càlcul de la qualificació es fa d’acord
amb el que es recull al punt 5 de l’annex 4 de la Resolució.
Si l'alumne/a cursa estudis en un sistema educatiu estranger, ha de demanar a la
Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa el càlcul de la
qualificació mitjana equivalent als tres primers cursos de l'ESO.

