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BATXILLERAT I BACCALAURÉAT

CURRICULUM MIXTCURRICULUM MIXT

ALUMNATALUMNAT

CENTRECENTRE
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BATXIBAC CURRÍCULUM MIXT

• Continguts propis del batxillerat: matèries
comunes, de modalitat ( 5+1), optatives i TR
• 1/3 horari lectiu en francès

Dues matèries específiques: llengua i literatura 
francesa i història de França

• Altres matèries impartides en francès
• Treball de recerca en francès
• Estada  d’estudis o en una empresa a
França

• Exercici del voluntariat en una entitat cultural o
social de llengua francesa
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BATXIBAC ALUMNAT

Demostrar un nivell bàsic de francès per accedir-hi.

Cursar el currículum mixt.

Per obtenir la doble titulació cal:

• Superar totes les matèries del batxillerat
• Superar una prova externa de les matèries
específiques.
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PROVA EXTERNA

Exàmens íntegrament en francèsExàmens íntegrament en francès

Prova de llengua i 
literatura francesa

Prova d’Història
d’Espanya i França

Exercici escrit

Exercici oral

Exercici escrit



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 
mínim de 5 punts de mitjana i una nota 
mínima de 5 punts en la prova de llengua i 
literatura francesa.



BATXIBAC. QUALIFICACIONS FINALS

La nota final  de batxillerat està formada 
pel 90% de la mitjana aritmètica de les 
matèries cursades + 10% del treball
recerca.

La nota final del baccalauréat és la 
mitjana ponderada entre el 70% de la 
nota mitjana de batxillerat i el 30% de la 
qualificació global de la prova externa.
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BATXIBAC. CENTRE

Sol·licitar autorització als SSTT / CEB.

Determinar un currículum mixt
Disposar dels recursos necessaris (acreditació
professorat…)
Criteris d’admissió de l’alumnat



BATXIBAC. NORMATIVA

- Resolució EDU/3741/2010, d’11 de novembre, per la qual
s’aproven les instruccions que estableixen el procediment i els
requisits per impartir el currículum mixt relatiu a la doble titulació
de batxiller i de baccalauréat. (DOGC núm. 5763, de 25.11.2010)

- Reial Decret 102/2010, de 5 de febrer (BOE núm. 62, de 
12.3.2010)
- Ordre EDU/2157/2010, de 30 de juliol (BOE núm. 191, de 
7.8.2010)
- Resolució de 24 de setembre de 2012 (BOE núm. 260, de 
29.10.2012)


