
 

 

 

 

INFORMACIÓ BATXIBAC  

2021-2023 
 

 

1. Què és el Batxibac? 

 

El programa Batxibac permet a l'alumnat de batxillerat obtenir la doble 

titulació batxillerat – baccalauréat si cursen un terç de l’horari en llengua 

francesa;  incorporen al seu currículum les matèries de Llengua i literatura 

francesa i Història de França;  i si superen una prova externa. 

 

Per accedir al Batxibac l'alumnat ha de demostrar un nivell bàsic de francès, 

equivalent al B1 del Marc Europeu de Referència per a les Llengües. L’objectiu 

és que en acabar l’etapa l’alumnat hagi assolit en llengua francesa almenys el 

nivell B2 del Marc Europeu de Referència per a les Llengües. 

 

2. Què significa cursar un currículum mixt? 

 

El currículum mixt batxibac implica cursar: 

 

a) Les matèries pròpies del batxillerat: comunes, de modalitat, optatives 

i Treball de Recerca. 

b) Dues matèries específiques, del Baccalauréat 

-Llengua i literatura francesa 

-Història de França 

 c) Almenys un terç de l’horari en llengua francesa (10 hores setmanals) 

  -En les dues matèries específiques abans esmentades. 

  -En d’altres matèries del batxillerat. 

-En d’altres activitats curriculars en llengua francesa, dins o fora 

del centre: estada en una empresa que utilitzi el francès com a 

llengua vehicular; voluntariat en una entitat cultural o social 

francesa;  un intercanvi amb estada a França 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Quins són els requisits d’accés al Batxibac? 

 

Els alumnes han de tenir un nivell de Llengua francesa acreditat o equivalent al 

nivell B1 del Marc Europeu de Referència per a les Llengües. 

El centre educatiu realitza una prova escrita i una entrevista  per a conèixer les 

capacitats i interessos acadèmics dels alumnes i certificar el nivell de llengua 

requerit. 

Es recomana a tots els alumnes que finalment cursin el batxibac que treballin 

molt durant l’estiu, a més hi haurà  una feina obligatòria per a tots que s’haurà 

d’entregar a principis de curs.  

 

4. Com s'obtenen els títols de Batxillerat i Baccalauréat? 

 

El títol de Batxillerat s'obté cursant i aprovant totes i cadascuna de les matèries 

cursades al llarg del estudis, com la resta d'alumnes. 

 

El títol de Baccalauréat s'obté superant el Batxillerat i la prova externa de les 

dues matèries específiques del currículum mixt: 

 

-Llengua i Literatura francesa:  

 exercicis escrits: un comentari de text, i un assaig sobre un tema 

prèviament establert a  partir d’unes lectures obligatòries. 

 exercici oral: exposició oral davant un tribunal sobre un tema prèviament 

preparat. 

 

-Història de França: 

 Consisteix en un comentari de text i en el desenvolupament d’un tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Accés a la universitat amb el Batxillerat – Baccalauréat 

 

 

 
 

6. Dates que cal  tenir en compte : SEGUIR ACTUALITZACIÓ AL WEB DEL 

CENTRE 

 

 

PROVA DE NIVELL PER A L’ALUMNAT EXTERN: 

 

DATA: 6 d’abril a les 15.00h a l’entrada de l’institut. 
 

IMPORTANT: cal portar el DNI i les  notes de 3r i de 4t ESO (només per 

als alumnes externs). 

 

DATES PROVISIONALS: 

 

 Publicació d’ofertes de places al centre: 24 de març. 

 Presentació de sol·licituds per a la preinscripció: del 28 de març a l’1 

d’abril. (web del centre). 

 Publicació de les llistes d’admesos: 8 d’abril. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROPOSTA DE CURRÍCULUM MIXT (Batxibac) 

CURS 2022-23 

1r BATXILLERAT 

 

 

PART COMUNA 

Llengua catalana i literatura 2 

Llengua castellana i literatura 2 

Llengua estrangera  FRANCÈS 3 

Educació Física   2 

Ciències pel món contemporani  2 

Filosofia i ciutadania  2   

Tutoria    1 

 

PART DIVERSIFICADA 

3 matèries de modalitat  12 

Llengua i Lit. francesa  i  2 

Història de França   2 

 

Treball de recerca   1 

Intercanvi o estada lingüística 1 
 

 

PROPOSTA DE CURRÍCULUM MIXT (Batxibac) 

CURS 2023-24 

2n BATXILLERAT 

 

PART COMUNA 

Llengua catalana i literatura 2 

Llengua castellana i literatura 2 

Llengua estrangera FRANCÈS  3 

Història de la filosofia  3 

Història    3  

Tutoria    1 

 

PART DIVERSIFICADA 

3 matèries de modalitat  12 

Llengua i Lit francesa    2 

Història de França   2 

 

Treball de recerca   1 

Activitats complementàries 1 
 

 


