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DOBLE TITULACIÓ BATXILLERATBACCALAURÉAT
L'Institut Eugeni d'Ors de Vilafranca del Penedès va iniciar el curs 2013-2014
el Batxibac, un batxillerat bilingüe amb una doble titulació (Batxillerat +
Baccalauréat) que està obrint noves possibilitats als alumnes que el cursen.
Requisits:
- Tenir aprovat 4t d'ESO.
- Tenir ganes de dominar diferents llengües estrangeres, a banda de les
pròpies, i conèixer altres cultures.
- Estar disposat a treballar seriosament i amb regularitat.
- Tenir nivell B1 de francès en el moment de fer la matrícula.
Avantatges del Batxibac:
- Cursar un Batxillerat adaptat, segons la normativa vigent, validat per França i
Espanya, i reconegut per diversos països (el 33 % del currículum s'imparteix en
francès).
- Obtenir el nivell B2 de francès en acabar el 2n de Batxillerat.
- Tenir la possibilitat d'accedir directament a universitats franceses, més
barates i més assequibles, ja que no hi ha nota de tall, i a algunes universitats
europees o de la resta del món de països francòfons.
- Aconseguir recolzament de l'Ambaixada Francesa (subvencions, beques,...)
mentre s'estigui cursant el Batxibac i del Govern Francès si s'opta per continuar
els estudis a França. Veure el web http://www.cnous.fr, on s'ofereix
assessorament, beques, ajuts en allotjament, treball per a joves adaptat als
horaris i als exàmens dels estudiants, restaurants universitaris,
ciutats universitàries,...
Estem elaborant una llista de preinscripció alhora que estem oferint els mitjans
a les famílies interessades perquè aconsegueixin els requisits per a la
matrícula.
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Els alumnes candidats a cursar el Batxibac hauran de superar una prova
d'acreditació del nivell B1 que consta de les parts següents:
Comprensió oral
Respondre qüestionaris de comprensió que es refereixen a tres
enregistraments (es podran escoltar dues vegades). Duració màxima de les
gravacions: 6 min.
Comprensió escrita
Respondre qüestionaris de comprensió que es refereixen a dos documents
escrits:
o
o

seleccionar les informacions útils respecte a una tasca donada.
analitzar el contingut d'un document d'interès general.

Expressió escrita
Expressió escrita d'una posició personal pel que fa a un tema general (assaig,
carta, article, etc.).
Expressió oral
Prova formada de tres parts:
o
o
o

entrevista dirigida.
exercici interactiu.
expresió d'un punt de vista a partir d'un document generador d'idees.

Gramàtica

