
L'Institut Serra de Miramar
imparteix la doble titulació de
BATXILLERAT i BACCALAURÉAT

El Batxibac és un programa d 'excel .lència que et permet obtenir la

doble titulació de Batxillerat en català i  de Baccalauréat francès .

 

La doble titulació otorga als estudiants el certificat B2 del Marc

Europeu de Referència de les Llengües i dóna accés directe a la

universitats espanyoles i franceses .
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Per què fer
BATXIBAC ?

L'OBTENCIÓ DEL BACCALAURÉAT . . .
multiplica les oportunitats universitàries dels alumnes , ja que els

permet estudiar en una universitat del nostre país amb la nota del

títol francès sense haver de fer les PAU (tot i que els alumnes que ho

desitgen poden pujar la nota d 'admissió fent la fase específica de les

PAU)

LA TITULACIÓ FRANCESA ELS OBRE LES PORTES. . .
a les universitats de França , de la regió del Quebec , al Canadà , o

d 'altres països de parla francesa con Suïssa , Bèlgica o el Magreb , per

exemple .

ÉS UN TRET DISTINTIU PER ACCEDIR AL MÓN LABORAL
 

e3010608@xtec.cat



e3010608@xtec.cat

El currículum de BATXIBAC
Una tercera part del currículum es fa en francès

MATÈRIES DE
LITERATURA
FRANCESA I

HISTÒRIA DE
FRANÇA

 

TREBALL DE

RECERCA EN

FRANCÈS
 

INTERCANVI I
PRÀCTIQUES A

FRANÇA
 

TUTORIA EN

FRANCÈS
 

FRANCÈS COM
A PRIMERA

LLENGUA
ESTRANGERA

 



ESTAR EN POSSESSIÓ DEL

NIVELL B1  DE FRANCÈS
 

 

SI  UN ALUMNE NO TÉ LA

TITULACIÓ HAURÀ DE

PASSAR UNES PROVES AL

MATEIX INSTITUT

 

MOTIVACIÓ I  ESFORÇ
 

 

REQUISITSB1



e3010608@xtec.cat

TITULACIÓ
 

AVALUACIÓ PROVA

EXTERNA
La qualificació global de la prova

externa és la mitjana aritmètica de

les qualificacions de les matèries

específiques

Per superar la prova externa , cal

obtenir un 5 de mitjana i una nota

mínima de 5 a la prova de llengua i

literatura francesa

QUALIFICACIÓ FINAL
La nota final de batxillerat és el 90%

de la mitjana de les matèries cursades

+ el 10% del TdR

La nota final del baccalauréat és la

mitjana ponderada entre el 70% de la

nota mitjana de batxillerat i el 30% de

la qualificació de la prova externa

 

PROVA

EXTERNA
Prova de llengua i

literatura ( oral i escrit)

 

Prova d 'Història

d 'Espanya i França 

(escrit)

DOBLE

TITULACIÓ
Per obtenir la doble

titulació cal superar totes

les matèries de batxillerat

i superar les proves

externes de baccalauréat



e3010608@xtec.cat

BATXILLERAT               BATXIBAC

90% Currículum                            90% currículum 

10% TdR                                          10% TdR

Fa mitjana a partir de 4                 ----

----                                                 Cal un 5 de mitjana

60% Mitjana                                 70% Mitjana

40% Selectivitat                           30% Prova externa

CÀLCUL NOTA D'ACCÉS

MITJANA BATXILLERAT

 

SELECTIVITAT

PROVA EXTERNA BACCALAURÉAT

NOTA ACCÉS  UNIVERSITAT

ACCÉS A LA
UNIVERSITAT

 

 



Opcions per
accedir a la
universitat

NO FER LES PAU
En aquest cas la nota d 'accés és la nota del Baccalauréat . La nota

d 'accés serà entre 5 i 10 .

NOMÉS FER LA PART ESPECÍFICA DE LES PAU
En aquest cas la nota d 'accés és la nota del Baccalauréat més les

notes dels exàmens de la part específica ponderades . La nota

d 'accés serà entre 5 i 14 .

FER LES PAU
Recordeu que si no supereu la prova externa no disposareu del

títol de Baccalauréat i cal examinar-se de la fase general de les

PAU i , si vols , de la fase específica .

e3010608@xtec.cat

Els estudiants amb títol de

Batxiller + títol de Baccalauréat

tenen aquestes opcions per

accedir a la universitat :


