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El nostre institut...

https://drive.google.com/file/d/1hM-4SlK1GxZPB-8-ju303QVD_PFkWPmT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hM-4SlK1GxZPB-8-ju303QVD_PFkWPmT/view?usp=sharing


ESO BTX

GRUPS       1r BTX     4 grups      (1 ARTS, 3 NO ARTS)

1r ESO               4 2n BTX    5 grups      (1 ARTS, 4 NO ARTS)

2n ESO              4             ARTS: arts plàstiques, arts escèniques

3r ESO      4 NO ARTS: científic-tecnològic, humanístic-social

4t ESO               4 BATXIBAC: doble titulació BTX espanyol-francès

Oferta educativa



Marc Horari
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

8:00 - 9:00

9:00 - 10:00

10:00 - 10:15 ESBARJO

10:15 - 11:15

11:15 - 12:15

12:15 - 12:30 ESBARJO

12:30 - 13:30

13:30 - 14:30

14:30 - 15:30 MENJADOR

15:30 - 17:00 ACTIVITATS EXTRAESCOLARS



Estructura del 
Batxillerat

● Matèries comunes

● Matèries de modalitat 



Matèries Comunes
Primer curs Segon curs

Llengua i Literatura Catalana 2 Llengua i Literatura Catalana 2

Llengua i Literatura Castellana 2 Llengua i Literatura Castellana 2

Llengua estrangera 3 Llengua estrangera 3

Filosofía 2 Filosofía 3

Ciències per al món 
contemporani

2 Història 3

Educació Física 2 Treball de recerca

Tutoría 1 Tutoría 1

Total hores 14 Total hores 14



MATÈRIES MODALITAT 
PRIMER

MATÈRIES MODALITAT 
SEGON

Modalitat 1 4h Modalitat 1 4h

Modalitat 2 4h Modalitat 2 4h

Modalitat 3 4h Modalitat 3 4h

Literatura Francesa 2h Literatura Francesa 2h

Història França 2h Història França 2h

Matèries de modalitat al Batxibac



Itineraris Batxibac



Itineraris Batxibac



Itineraris Batxibac



La llengua i la cultura francesa 
a l’Angeleta



A l’ESO
1a llengua 2a llengua activitats / projectes

1r 3 hores

2n 4 hores 2 h (1r i 2n quadrim.) Carcassonne (2 dies)

3r 3 hores 2 h (1r i 2n quadrim.)
Echange Collège Mollière 1a llengua 
(10 dies)

4t 3 hores 3 h (matèria específica) DELF B1 (centre examinador DELF)



1a llengua 2a llengua activitats / projectes

1r 3 hores

2n 3 hores
4 hores 

(optativa) 
● París (5 dies) 
● DELF B2

al Batxillerat



Matèries específiques del Batxibac

llengua 
francesa

literatura 
francesa

història de 
França tutoría Activitats complementàries en 

llengua francesa (4 crèdits) Proves

1r 3 hores 2 hores 2 hores 1 hora
1 crèdit =35 h aprox.

. Viatge literari i cultural a París (1)

. Treball de recerca en francès (2)

A completar amb :
una estada en una empresa 
francòfona, una estada lingüística 
o un voluntariat en un país 
francòfon, participació a un MOOC, 
etc.

DELF Scolaire B2

2n 3 hores 2 hores 2 hores 1 hora Proves externes 
del Bac



Proves externes i titulació

Per obtenir la doble titulació Batxillerat-Baccalauréat, els alumnes hauran de:

✓ Superar totes les matèries de Batxillerat
✓ Haver acreditat les hores d’activitats complementàries en francès
✓ Superar la prova externa 

Prova externa =  Prova Oral + Proves Llengua i Literatura + Proves Història de França i Espanya

Diploma del Baccalauréat =  Nota mitjana de l’expedient de Batxillerat (70%) + Nota global de la 
prova externa (30%)



Accès a la universitat

✓ Nota Batxillerat + Nota de la fase 
general de les PAU i, si s’escau, la 
nota de la fase específica de les 
PAU.

✓ Nota Baccalauréat que, si s’escau, 
podrà anar acompanyada de la fase 
específica de les PAU.

a Espanya a França

✓ Diploma del Baccalauréat

Nota Proves externes  (30%) 

+

Nota mitjana de l’expedient de 
Batxillerat (70%)



Treball de recerca
L’alumnat de Batxillerat realitzarà un treball de recerca entre el segon 
trimestre de primer i el primer trimestre de segon.

Es realitzarà en grups de 3-5 persones.

Els alumnes Batxibac han de realitzar el TdR en francès

L’avaluació de la feina realitzada serà individual i es tindrà en compte tres 
aspectes: 
el seguiment i evolució del treball per part del tutor (50%), la presentació de la 
memòria escrita (30%) i la defensa oral del treball davant d’un tribunal (20%).

Cada grup tindrà assignat un tutor/a.



Pla d’acció tutorial  

AlumnesInstitut Família

Una hora setmanal de tutoria

Objectius de la tutoria Batxibac :
● Treball de cohesió de grup 
● Orientació acadèmica i professional
● Seguiment personal de l’alumne/a



El Batxibac a l’Angeleta
Què és el que ens defineix?

Mitjançant l’adquisició d’elements metodològics propis del sistema 
educatiu francès.

Per aconseguir
desenvolupar l’esperit crític, formular una 
problemàtica i saber transmetre de forma 
estructurada les idees.

Volem
Iniciar, fer descobrir i desenvolupar una àmplia visió de la 
història, la literatura, la llengua i la cultura francòfona.



ALUMNES externs 

Diploma del DELF B1 o equivalent (Diploma B1 de les EOI, DELF B1 Scolaire o 
Junior…)

Un bon expedient acadèmic d’ESO

Requisits per entrar al Batxibac
ALUMNES del centre

Diploma del DELF B1 o equivalent (Diploma B1 de les EOI, DELF B1 Scolaire o Junior…)



Calendari de preinscripció i matrícula Batxibac



Antics alumnes Batxibac
Què opinen ara, amb retrospectiva, els nostres antics alumnes Batxibac 
de la seva experiència ?

http://drive.google.com/file/d/1iZFuPgEzWS6InUQu7xoPTTmXv4ylGAAQ/view
http://drive.google.com/file/d/1iZFuPgEzWS6InUQu7xoPTTmXv4ylGAAQ/view
http://drive.google.com/file/d/1ildGpmKgdV5mbA2VL2cnWusQeULKBBqy/view
http://drive.google.com/file/d/1ildGpmKgdV5mbA2VL2cnWusQeULKBBqy/view


Preguntes del formulari
Quines són les matèries impartides en Francès?

Quina és la preparació recomanable els mesos previs a començar?

Quin acompanyament es fa dels alumnes Bachibac ?

Quantes places s’ofereixen ?

Possibilitats d’accedir si es prové d’un altre municipi ?

¿Cómo en un bachillerato normal, se tiene que elegir opciones?

M'han dit que el procés de selectivitat és diferent si es fa el Batxibac, ho podeu 
explicar si us plau?

Recomaneu fer Batxibac per un alumne que vol estudiar Medicina ?

Les matèries que es cursaran i com em puc inscriure



Merci 
beaucoup!


