COMPROMÍS BATXIBAC
Benvolgudes famílies i estudiants, benvinguts/ des al BATXIBAC de l’Alexandre Satorras,
Tal com us vam informar a la jornada de portes obertes o a les entrevistes personals, el
BATXIBAC és una aposta de millora i d’innovació que fa el nostre centre i que suposa una gran
oportunitat educativa i una excel·lent obertura cultural per als vostres fills/es.
Com ja sabeu, el programa BATXIBAC, impartit en els centres específicament autoritzats
pel Departament d’Educació, permet cursar un currículum mixt amb un terç de l’horari lectiu del
Batxillerat en llengua francesa. A l’Institut Alexandre Satorras aquest programa s’estructura durant
els dos cursos de l’etapa amb Francès com a primer idioma estranger (3h), Literatura Francesa
(2h), Història de França i Espanya (2h), Treball de Recerca en francès, participació a les diferents
activitats (Conferències a la Universitat, Tallers a la EOI...) i estada lingüística d’una setmana al
Lycée Montchapet de Dijon (Borgonya), tant a primer com a segon de Batxillerat. Alguns alumnes
complementen el programa BATXIBAC amb matèries IOC.
Per accedir al BATXIBAC a l’Institut Alexandre Satorras l’alumnat ha de demostrar un nivell
de francès equivalent al B1 del Marc Europeu de Referència per a les Llengües mitjançant el
corresponent diploma (DELF o Certificat de Nivell Intermedi de l’EOI) i realitzar una entrevista
prèvia amb els membres de l’equip BATXIBAC. L’assistència i implicació dels pares a les reunions
inicials, dels intercanvis o de les Proves d’Accés també és indispensable.
L’alumnat que cursi el currículum mixt, a més d’obtenir el títol de BATXILLER si aprova
totes les matèries cursades a l’Institut, obtindrà també el diploma francès de BACCALAURÉAT si
supera unes proves externes escrites i orals que es desenvolupen íntegrament en francès en uns
tribunals que alternadament s’organitzen a Mataró i a Granollers. També se li reconeixerà el nivell
B2 de francès. Posteriorment l’alumnat pot accedir directament tant a les universitats franceses
com a les espanyoles. En aquest últim cas, l’alumnat podrà optar per fer-ho per la via ordinària
(Batxillerat+PAU) o com estudiant internacional (Baccaulauréat francès+Credencial UNED+1
optativa PAU). La convalidació del títol francès per a aquesta segona opció costa al voltant de 150€
i la tramita el nostre Institut amb la UNED- Asiss, únic òrgan a l’Estat habilitat a tal efecte.
Donat que es tracta d’un acord internacional, tant el programa oficial de les matèries, com
les lectures obligatòries, les dates i condicions dels exàmens venen dictats pel Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte i el Ministère de l’Éducation Nationale. Correspon al Departament
d’Educació l’organització curricular i la realització de les Épreuves Externes. Tota la informació que
regula el marc legal es pot consultar en línia al BOE (Bachibac) i a les Resolucions del Dept.
d’Educació (Batxibac), així com al Ministère (Bachibac).
Si al llarg dels dos cursos que comprèn el programa l’alumnat ha complert totes les
condicions recollides en aquest document, es podrà presentar a les Épreuves Externes per a la
obtenció del títol de BACCAULAURÉAT. L’incompliment d’alguna part del programa BATXIBAC a
l’Institut Alexandre Satorras aquí descrit inhabilita l’alumnat per a presentar-se a les dites proves i
per tant a l’obtenció de la doble titulació, objectiu últim d’aquest programa.
L’incompliment d’algun dels punts exposats anteriorment comportarà que l’alumnat quedi
exclòs d’aquest programa.
Per tant, jo (nom i cognoms) ________________________________________amb DNI/NIE
__________________ com a pare/mare/tutor(a) legal de l’alumne/a (nom i cognoms)
__________________________________________________________ em dono per assabentat
d’aquestes condicions i em comprometo a respectar-les durant els dos cursos de la seva durada,
així com a complir les diferents normatives durant l’estada al Lycée Montachapet i les visites als
altres establiments educatius als quals el meu fill/a assistirà.
Signatura :
Mataró, a _______ de setembre de ________

