NOVA TITULACIÓ
CURS 2016-2017

BATXIBAC

SESSIÓ
INFORMATIVA

BATXILLERAT
CATALÀ
+
BACCALAURÉAT
FRANCÈS

DIMECRES
27 D’ABRIL
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PREINSCRIPCIÓ
4, 5 i 6
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BATXIBAC
QUÈ ÉS?
El programa internacional Batxibac
és un acord entre els governs d’Espanya i de França de l'any 2005 i que el
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya desenvolupa des
del curs 2010-11.

QUÈ S’HI FA?
L’alumne/a cursa un terç del seu horari
escolar en llengua francesa. Estudia
Francès, Literatura francesa i Història
de França (en francès), a més a més de
fer el Treball de Recerca i una tutoria
individualitzada també en llengua francesa.

OBJECTIUS
• Obtenció d'una doble titulació:
- Batxillerat català (qualsevol branca) i
- Baccalauréat francès.
• Assoliment d'un alt nivell de coneixement de la llengua francesa (B2), així
com de la seva literatura i història.
• Accés directe a la universitat francesa
i del Quebec.

QUÈ CAL PER APUNTAR-S’HI?
Cal disposar d'un nivell de llengua francesa
equivalent a la categoria B1 o similar del
Marc Europeu de Referència per a les Llengües. Els alumnes sense titulació oficial B1
hauran de superar una prova de nivell en el
Centre.
Fer la sol·licitud de preinscripció des del dimecres 4 fins al divendres 6 de maig a
la Secretaria del nostre Institut.

TITULACIÓ BACCALAURÉAT
Per obtenir la titulació de Baccalauréat cal
aprovar, a més del 2n curs de Batxillerat, la
prova externa que convoca el consolat francès de Barcelona.
Un cop superada la prova externa, la nota final de Baccalauréat s'obté ponderant la nota
de Batxillerat (70%) i la nota de la prova externa (30%).
La prova externa consisteix en un examen
oral i escrit de llengua i literatura francesa i
un altre d'història, a més d’una entrevista
personal sobre el Treball de Recerca realitzat
per l'alumne/a durant el Batxillerat.

ACCÉS A LA UNIVERSITAT
- Universitat francesa: accés en les mateixes condicions que els alumnes francesos.
- Universitat catalana: accés mitjançant
una doble via:
◦ Nota de Batxillerat i de les PAU
◦ Nota de Baccalauréat i sense les PAU.
Es pot apujar la nota presentant-se a
alguna matèria de la fase específica.
Les dues vies són compatibles, per tant
al final es pot triar la que més convingui.

PREPARACIÓ DE
LES PROVES DELF
El nostre centre
també prepara els
alumnes, des de l’ESO, i els presenta a
les proves oficials del DELF (Diplôme
d’Études en Langue Française) , adreçades a persones no francòfones.
Aquestes proves certifiquen, a nivell internacional, el seu domini de la llengua
francesa.

