
INSTITUT CRISTÒFOL DESPUIG: BATXIBAC

Què és el batxibac?

És un acord entre els governs de França i Espanya per tal que els alumnes,
quan acabin el batxillerat, tinguin una doble titulació de Batxillerat i
Baccalauréat, si s’aproven totes les matèries i se supera la prova externa.

L’alumnat cursa un currículum mixt que suposa fer un terç de l’horari lectiu
del batxillerat en llengua francesa i dins d’aquest cursar les matèries Llengua i
literatura franceses i Història de França.

Quin són els seus objectius?

- Afavorir la mobilitat dels joves a nivell europeu, permetre l’accés de ple 
dret a la universitat dels dos països i també de la regió del Québec, 
Canadà.

- Facilitar la inserció dels joves i la mobilitat dins del món laboral.

Condicions per accerdir-hi

L’alumnat ha de demostrar un nivell B1 de llengua francesa.

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, llengua i literatura francesa, que es computen 
dins de les comunes, de les de modalitat o de les optatives. 
En conseqüència, el fet de cursar el batxibac no implica incrementar l’horari
setmanal de l’alumnat.

EXÀMENS DELF 

Des del Departament de llengües estrangeres volem aprofundir en
l’ensenyament de la llengua francesa i és per aquest motiu que considerem
important poder presentar els alumnes interessats als exàmens DELF.

DELF són les sigles del “Diploma d’Estudis de Llengua Francesa”, els únics
diplomes oficials de Francès com llengua estrangera atorgats pel Ministeri
Francès d’Educació Nacional. Són diplomes reconeguts internacionalment. 
El DELF es compon dels nivells A1, A2, B1, B2. Des de fa dos anys és una
iniciativa conjunta del Departament d’Ensenyament i l’Institut Francès de
Barcelona sobre els exàmens de francès als instituts públics. 
A part de batxibac, el nostre centre continuarà presentant l’alumnat a aquests
exàmens amb la finalitat que estiguin més ben preparats per incorporar-se al
món laboral i conviure en una societat plurilingüe.


