


QUÈ ÉS EL BATXIBAC?

PERMET LA DOBLE TITULACIÓ

BATXILLERAT

BACCALAURÉAT

(amb la realització de les proves 

externes organitzades pel Ministeri 

francès d'educació)



QUINS AVANTATGES TÉ EL 

BATXIBAC?

●Obtenció d'una doble titulació:  Batxillerat català 

(qualsevol branca) i  Baccalauréat francès.

● Coneixement de la llengua francesa (B2), de 

la seva literatura i història.

• Accés directe a la universitat catalana, francesa i 

del Quebec.



En què consisteix el currículum mixt del 

Batxibac?

DUES MATÈRIES ESPECÍFIQUES:

● Literatura francesa i història de França

(1h es realitzarà per les tardes per completar l’horari lectiu).

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES:

· Estada lingüística a França 1 o 2 setmanes.

· Cursos intensius a l’EOI de Badalona.

CONTINGUTS PROPIS DEL BATXILLERAT:
Matèries comunes
Matèries de modalitat
Optatives
Treball de recerca en francés

1/3 horari lectiu en francés



En què consisteix la prova externa 

del Batxibac?



AVALUACIÓ PROVA EXTERNA

Per superar la prova externa, cal obtenir                   

un mínim de 5 punts de mitjana i una      

nota mínima de 5 punts en la prova de   

llengua i literatura francesa.



TITULACIÓ BATXIBAC



PROPOSTA CURRICULAR
Matèries 1r batxillerat 2n batxillerat

Llengua Catalana i 
literatura 

2H

Llengua Castellana i 
literatura 

2H

Llengua estrangera:
FRANCÈS

3H 3H

Educació física 2H

Tutoria 1H 1H

Filosofia 2H

Història

Comuna d’opció 4H

Modalitat 2 4H

Modalitat 3 4H

Modalitat 4 2H +2H Histoire +
littérature française

2H+2H Histoire +
littérature française

Treball de recerca 2H

Estada a França 1H

Hora a la tarda 1H Communication orale

Total 10H 10H



QUINS SÓN ELS REQUISITS D'ACCÉS AL 

BATXIBAC A L'INSTITUT LA LLAUNA?

Cal acreditar un nivell bàsic de francès, equivalent al B1 en el moment

de la matrícula.

● Mitjançant titulació oficial B1.

● Justificant del centre d’ensenyament francès on hagi estat escolaritzat/da (per    

exemple: Lycée Français).

● Mitjançant la prova de nivell que es realitzarà a l'Institut la Llauna.( Cal realitzar-la tot   

● l'alumnat que no tingui la titulació oficial B1).

● Durant l’estiu l'EOI de Badalona realitza cursos a mida pel nostre alumnat   

batxibac.

● La prova de nivell oral i escrita serà el dimarts 27 d’abril a les 16h a l’Institut La   

Llauna de manera  presencial. 

Cal confirmar assistència a:   batxibac@lallauna.cat

● IMPORTANT:L’alumne/a que no arribi al nivell exigit no podrà cursar el batxibac.

mailto:batxibac@lallauna.cat


Com és l'accés a la universitat?



Els cursos intensius que proposa l’Escola Oficial
d’Idiomes de Badalona están adaptats als alumnes
batxibac, de fet són el fruit d’una estreta
col·laboració amb el departament de francès de
l’EOI de Badalona. Aquí teniu tota la informació.

També podeu visitar la web de l’EOI de Badalona i
trobareu tota la información sobre les inscripcións
al cursos intensius per a joves estudiants 2021.

https://drive.google.com/file/d/1wpYNaiWIFKnBnZqjsL8w47Zamj2evwjG/view?usp=sharing
https://www.eoibadalona.cat/curs-idiomes-frances-curso-estiu-intensiu#Cursos%20per%20a%20joves%20estudiants%20de%2060%20hores


CALENDARI

●PREINSCRIPCIÓ: del 3 al 7 de maig

●REALITZACIÓ DE PROVA DE NIVELL B1 DE FRANCÈS:

DIMARTS 27 D’ABRIL A LES 16H 

PRESENCIAL A L’INSTITUT LA LLAUNA

Per qualsevol informació complementària podeu contactar-nos a:

batxibac@lallauna.cat


