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Què és el Batxibac?
El programa batxibac, impartit en els centres autoritzats pel Departament 
d’Ensenyament, permet a l’alumnat cursar un currículum mixt que suposa fer un 
terç de l’horari lectiu del batxillerat, en llengua francesa i cursar les matèries 
Llengua i literatura franceses i Història de França.

Quins avantatges té fer el Batxibac? 
• L’obtenció d'una doble titulació:  Batxillerat (qualsevol branca)
i Baccalauréat francès.
• L’assoliment d'un alt nivell de coneixement de la llengua francesa (B2), així 
com de la seva literatura i història. 
• L’accés directe a la universitat francesa i del Quebec. 
• Convalidació del nivell B2 de francès.
• La nota d’accés a la universitat es calcula diferent al batxibac,  el 70% nota del 
batxillerat i 30% la nota de la prova externa.

Quins són els requisits d'accés
al batxibac a l'Ins la Llauna?
Els alumnes han d'acreditar un nivell bàsic de francès, equivalent al B1 del Marc 
Europeu de Referència per a les Llengües (MCER). Però de quina manera?
• Mitjançant titulació oficial B1. 
• Justificant del centre d’ensenyament francès on hagi estat escolaritzat/da 
 (per exemple: Lycée Français).
• Els estudiants que no puguin acreditar el nivell B1 hauran de realitzar una prova 
que es farà al nostre centre de manera presencial el dia 27d’avril a les 16 h. 

En què consisteix el currículum
mixt del Batxibac 
El Batxibac incorpora a les matèries comunes i específiques de qualsevol itinerari 
del Batxillerat les següents matèries:
 
 • El francès com a primera llengua estrangera. 
 • La tutoria en francès. 
 • Les matèries de Literatura Francesa i Història de França.
 • El Treball de Recerca en francès. 
 • Estada lingüística a Montpellier.
              •  1h de communication oral per la tarda durant el primer curs.
              • Projecte de movilitat Picasso amb el Lycée Jean Aicard de Hyères.
  

Com s’obté la doble titulació? 
Tenint totes les matèries del batxillerat aprovades  i superant una prova externa 
del Batxibac  de les matèries en francès.
Llengua i literatura francesa (cal un 5 per aprovar) 
• Prova oral i escrita amb dues parts (comentari de text i assaig argumentatiu).
Història d’Espanya i de França (fa mitjana amb l’anterior).
• Prova escrita (comentari de text i desenvolupament d’un tema).

Com és l'accés a la universitat?
 
Els estudiants del batxibac poden accedir als estudis universitaris* de la següent 
manera:
 • No fer les PAU. Amb la nota del Baccalauréat, sense la realització de les proves 
de la fase específica de les PAU. En aquest cas la nota d’accés als estudis universi-
taris es la nota del Baccalauréat. Es tindrà una nota d’accés entre 5 i 10. 
 • Fer només la part específica de les PAU. La nota accés als estudis universitaris 
és la nota del Baccalauréat més les notes dels exàmens de la part específica una 
vegada ponderades. Es tindrà una nota d’accés entre 5 i 14. 
•  Fer les PAU (fase general i, de manera voluntària, l’específica). Amb la nota del 
Batxillerat i la de les PAU, es tindrà una nota d’accés entre 5 i 14.

 *Si no es supera la prova externa i no es disposa del títol
 de Baccalauréat cal examinar-se de la fase general
 de les PAU i, de manera voluntària, de la fase específica.

Portes obertes Batxibac, el dia 22 d’abril a 19 h.
Prova de nivell B1, el dia 27 d’abril a les 16 h.
Període d'inscripció pendent de publicació.


