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Objectius 

1-Obtenir simultàniament 
dues titulacions oficials:

Batxillerat
i

Baccalauréat

2-Assolir el nivell B2 en 
dos cursos

QUÈ ÉS EL BATXIBAC? 

És una doble titulació francoespanyola que va néixer fruit d’un 
acord entre els governs de França i d’Espanya per tal que 
l’alumnat que completi aquest currículum mixt obtingui la doble 
titulació que dóna la possibilitat d’accedir tant a les universitats 
espanyoles com a les franceses. 

Batxibac

QUÈ ÉS EL CURRÍCULUM MIXT? 

• Els continguts propis del currículum de Batxillerat. 

• Dues matèries obligatòries en francès (prova externa):  
 a-Llengua i Literatura Francesa; 

 b-Història de França i d’Espanya. 

• Altres matèries en francès a especificar pel centre. 

En total es fa 1/3 de l’horari lectiu en llengua francesa i al 
llarg dels dos anys de Batxibac l’alumnat assoleix el nivell 
B2 (Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües). 

a L’ Hospitalet de Llobregat
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PREINSCRIPCIÓ AL BATXIBAC  
(ALUMNAT EXTERN) 

A-Del 16 i 24 de maig 

Presentació de sol·licituds al centre. 

B-El 16 de maig / 16:00h 

Prova de llengua francesa. 

NB: Només per a l’alumnat que no  

acrediti tenir el nivell B1. El dia 18 

es publicaran els resultats. 

___________________ 
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Av. Can Serra 101 

08906 

L’Hospitalet 

tel:  93 437 91 25 

http://agora.xtec.cat/instorrasibages/ 

a8019320@xtec.cat

CRITERIS D’ADMISSIÓ 

Cal acreditar el nivell B1 de llengua francesa. Com?  
De diferents maneres: 

 1-amb el diploma DELF, nivell B1; 

 2-amb un justificant del centre  
 d’ensenyament francès on hagi estat  
 escolaritzat/da (Lycée Français,  
                      Aula Escola Europea, etc.); 

 3-superant una prova de nivell que es  
 realitzarà al nostre centre el 
 dimarts dia 16 de maig a les 16:00h. 

Les sol·licituds per cursar aquesta doble titulació es poden 
trobar a la nostra secretaria i d'acord amb el calendari deta-
llat (costat esquerre d’aquesta página). 

MARC LEGAL 

El marc legal on es descriu el Batxibac és el següent: 

  1-Ordre EDU/2157/2010, de 30 de juliol 

       (publicada en el BOE del 7 d’agost de 2010); 

  2-Ordre ECD/1961/2015, de 24 de set. de 2015  

   (publicada en el BOE del 29 de set. de 2015). 
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