


BATXIBAC 

O El Batxibac es una doble titulació francoespanyola. 

O Informació a 
http://www.xtec.cat/web/curriculum/batxillerat/baccalaureat 

O Avui parlarem de:  

 projecte/organització al nostre Centre 

 peculiaritats del batxibac 

 nota d’accés a la universitat 

 la prova externa (bac) 

 el nostre alumnat i el batxibac 

 precs i preguntes. 

 

 

http://www.xtec.cat/web/curriculum/batxillerat/baccalaureat


INS Pau Vila: un institut batxibac 

O Factor distintiu i d’excel·lència. 

O Pot ser atractiu per a alumnat 

nou d’un perfil estudiantil alt. 

O L’Administració sembla 

compromesa amb aquest 

currículum. 

O Formació del professorat. 

O Professorat d’Història amb la 

idoneitat per a impartir la 

matèria en francès. 

O Demanaríem el Batxibac cap al 

mes de març. 

O Viabilitat de l’organització de 

l’horari: 

 

 

 

Currículum en 
francès 

1r 2n 

Francès 1ª llengua 
estrangera 

3h 3h 

Història de França i 
Espanya 

2h 2h 

Llengua i literatura 
franceses 

2h 2h 

Tutoria  1h 1h 

Estada a França 2h - 

Treball de recerca 
(col·laboració del seminari en la 
redacció/possible presentació en 
llengua materna) 

- 2h 



Peculiaritats del batxibac 

O Currículum que permet accedir a una doble titulació, que dóna la 
possibilitat de fer estudis superiors, tant en universitats de l’estat 
espanyol com en universitats franceses i/o centres de formació 
professional de grau superior (a França, IUT). 

O És una bona opció per a l’adquisició d’un nivell B2 en llengua francesa 
i, per tant, tenir avantatges de cara al món laboral. 

O L’alumne/a batxibac coneix la nota d’accés a la universitat a finals 
de maig. 

O Permet a l’alumne/a que obté la doble titulació organitzar-se una 
selectivitat personalitzada, en funció de la nota que necessiti per 
als estudis posteriors escollits. 

O Pot ser interessant tant per a estudiants de lletres com de ciències. 

O És fonamental aconseguir un bon nivell de llengua francesa, saber 
redactar i tenir una bona capacitat de síntesi. 

 



Percentatges dins la nota final per a l’accés a la 
universitat 

Batxillerat català Batxibac 

O Batxillerat: 60 % 

O Selectivitat: 40% 

O L’alumne/a ha de presentar-se 
a les PAU. 

O La nota final es coneix a finals 
de juny aprox. 

O Batxillerat: 70% 

O Bac: 30% 

O La nota final es coneix a finals 
de maig. 

O L’alumne/a pot escollir si es 
presenta a les PAU o no, a la 
fase general i/o a l’específica, 
segons necessitats, d’acord 

amb els seus interessos i notes 
de tall corresponents. 



La prova externa (bac/2015) 

Història de França i Espanya Llengua i literatura franceses 

 Primera part (2 hores/ 
5punts: 1-1’5-2’5):  

 comentari sobre un text i/o 
document gràfic: 3 qüestions, 
de les quals la 3ª és una 
redacció de 200 paraules. 

 Segona part (2 hores/5 
punts): 

 redacció sobre un tema 
històric, 200 paraules. 

-------------------------------------- 
 En totes les activitats, 

l’alumnat tindrà dues opcions, 
de les quals n’haurà de triar 
una. 
 
 
 

o Exercici escrit (4h): 

 Primera part (2 h/5 punts): 

 Comentari de text (3 qüestions 
x 1 punt) 

 Redacció sobre un tema 
d’interès general (250 
paraules/2 punts) 

 Segona part (2h/5punts): 
“essai” de 300 paraules sobre un 
tema relacionat amb les 
lectures (dues obres). 

o Exercici oral (20’+20’/10punts): 

     Exposició +interacció amb el        
tribunal. 



El nostre alumnat i el batxibac 

Hores de formació per setmana i nivells en llengua francesa 

Al Centre  A l’EOI 

1r ESO :  3h 1r : 5h 

2n ESO:  3h/ Opt.: 2h 2n:  5h 

3r ESO :  3h/ A1 // Opt.: 2h  3r : 5h/ B1 

4t ESO :  3h/ A2 // Opt.: 3h 4t : 5h 

1r BATXIBAC: 8h/ B1 (+2/França) 5è: 5h/ B2 

2n BATXIBAC: 8h/ B2(+2 TR) 



El nostre alumnat i el batxibac 

Plantilla de DAFO. 
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 Nombre d’hores en francès. 

 Grup reduït. 

 Formació inicial. 

 Motivació (institucional, alumnat i 
professorat, familiar) 

 Mentalitat: l’objectiu no és aprovar 
la matèria, sinó aprendre-la al 
màxim nivell → preparació per al 

BAC/2017  

 Mentalitat ESO (objectiu=aprovar).  

 Formació inicial. 

 Manca de confiança en les pròpies 
capacitats. 

 Obsessió per les notes → estrés! 

 Por/estrés davant dels exàmens. 
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 Excessiva dispersió de forces. 

 Manca de temps per a l’estudi. 

 Poc reconeixement a l’esforç. 

 

 Suport familiar i institucional. 

 Recursos digitals: manuals d’història, 
exemples de proves, 
estratègies,criteris d’avaluació, etc. 

 Jornades per a alumnat batxibac. 

 Correcció del Bac: avaluació sumativa 
i positiva. 

 Oral: proves amables i bona acollida. 
Hom té en compte problemes com la 
dislèxia (no compten errors ortogr.) 



Precs i preguntes 



Exemple d’exercici oral 


