DOBLE TITULACIÓ (BATXIBAC)
BATXILLERAT-BACCALAURÉAT
INSTITUT ANGELETA FERRER I SENSAT
SANT CUGAT DEL VALLÈS

Antecedents
Des dels inicis de la nostra activitat acadèmica, l’Institut ha ofert la
possibilitat d’optar entre dues lléngües estrangeres: Anglès i
Francès. Amb el desplegament de la LOGSE el centre va començar
a impartir una segona llengua estrangera.
Actualment uns 30 alumnes (25%) de cada nivell cursen Francès
com a primera llengua i uns 60 (50%) alumnes de cada nivell cursen
Francès com a segona llengua.

Arribada de l’alumnat de l’Angeleta a
Villeneuve d’Asq

Experiència

Arribada del College Molière
a Sant Cugat

Des del curs 1998-1999, l’alumnat de Francès de tercer d’ESO
participa en un intercanvi amb el college Molière de Villeneuve d’Asq,
al nord de França. Aquesta és una de les experiències més
enriquidores que estem oferint des de fa quinze anys.
També s’organitzen sortides a França en la resta de nivells (París,
Carcassone).
Ara ens proposem engegar aquest projecte que permetrà a l’alumnat
obtenir la doble titulació de batxillerat i baccalauréat, és a dir la
titulació francesa i espanyola alhora, passant, això sí, una prova
externa en finalitzar els estudis.

Quina formació rebrà l’alumnat de batxibac?
Aquest itinerari permetrà cursar qualsevol modalitat de batxillerat
(científic, artístic o humanístic) i fer un terç de l’horari en llengua
francesa (10 hores setmanals cada curs).
L’alumnat que vulgui fer batxibac haurà de demostrar un nivell bàsic
de francès equivalent al B1 del Marc Europeu de Referència per a
les Llengües.
Celebració del desè aniversari de
l’intercanvi amb el Collège Molière.

Què estudiarà l’alumnat de batxibac?

L’alumnat de l’Angeleta visitant Bruges

Dintre d’aquesta modalitat estudiareu:
●Les matèries comunes a qualsevol modalitat de batxillerat.
●Llengua Francesa com a primera llengua estrangera.
●Tres materies de la modalitat de batxillerat que esculli l’alumne.
●Literatura Francesa i Història de França, en francès.
●Estada a l’empresa en una entitat o institució francesa. O be
una estada de dues setmanes a França.
La tutoria de l’alumnat de batxibac la portarà el professorat de
Francès
.

Quin serà el currículum del batxibac?
MATÈRIES COMUNES PRIMER
Llengua Catalana
Llengua Castellana
Francès
Filosofia i ciutadania
Ciències per al món contemporani
Educació Física
Tutoria (en francès)

•
•

2h
2h
3h
2h
2h
2h
1h

MATÈRIES COMUNES SEGON
Llengua Catalana
2h
Llengua Castellana
2h
Francès
3h
Història de la Filosofia
3h
Història
3h
Tutoria (en francès)
1h

MATÈRIES MODALITAT PRIMER
Modalitat 1
Modalitat 2
Modalitat 3
Literatura Francesa

4h
4h
4h
4h

MATÈRIES MODALITAT SEGON
Modalitat 1
4h
Modalitat 2
4h
Modalitat 3
4h
Història de França
4h

Estada Empresa o estada França

2h

Treball de recerca

2h

L’alumnat farà cada curs tres matèries de la modalitat de batxillerat que hagin escollit.
L’alumnat haurà de realitzar 140 hores en una empresa, entitat o institució francesa que
utilitzi el francès com a llengua vehicular. O bé, un intercanvi amb estada a França per un
període mínim de quinze dies ( consecutius o no ). O bé, voluntariat en una entitat social o
cultural francesa.

Com s’obtindrà la doble titulació?
L’alumnat haurà de passar, en finalitzar el batxillerat, una prova externa de Literatura Francesa
(oral i escrita) i d’Història que es desenvoluparà íntegrament en francès.

