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1. Presentació
Ha arribat el moment. Sou a la recta
final de l’educació secundària i és hora
de conèixer opcions de futur. Us donem
la benvinguda a l’oferta de La Salle
Bonanova.
L’escola ofereix opcions de batxillerat
nacional, internacional i el baccalauréat
francès perquè trobeu aquell camí
que més s’adapti a vosaltres. A més,
el batxillerat està organitzat en
diverses modalitats i aquí les trobareu
desglossades amb tota la informació
de les matèries comunes i específiques
que en caracteritzen cada tipus.
Al final d’aquest dossier també trobareu
informació sobre les sortides lògiques
de cada itinerari per tal que us en feu
una idea. També hi trobareu informació
dels itineraris relacionats amb els graus
universitaris i els cicles formatius de
grau superior.
S’apropa el moment de prendre una
decisió important i per decidir bé és
imprescindible tenir tota la informació.
Amb aquest dossier esperem que la
trobeu tota.
Moltes gràcies,
L’equip directiu i de professorat de L a
Salle B onanova.

S’apropa el moment
de prendre una
decisió important
i és imprescindible
tenir tota la
informació.
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2. El batxibac
El programa de doble titulació batxillerbaccalauréat neix a partir de l’acord entre el
Govern d’Espanya i el Govern de la República
Francesa sobre la doble titulació de batxillerat
i de baccalauréat signat a París el 10 de
gener de 2008.
Per accedir al batxibac, l’alumnat ha de demostrar
un nivell bàsic de francès equivalent al B1 del
marc europeu de referència per a les llengües.

L’alumnat que cursi el currículum mixt, a més
d’obtenir el títol de batxillerat si supera totes
les matèries cursades, obtindrà també el
diploma de baccalauréat si supera una prova
externa que es desenvolupa íntegrament en
francès sobre les dues matèries específiques
(Llengua i Literatura Franceses i Història de
França i Espanya).

Com funciona?
El batxibac permet cursar un currículum
mixt que suposa fer, com a mínim, un terç
1. Matèries pròpies del batxillerat:
comunes, de modalitat, optatives i
treball de recerca.
3. Un terç de l’horari en llengua
francesa o 10 hores setmanals de
mitjana cada curs.

de l’horari lectiu del batxillerat en llengua
francesa. Així les matèries que es cursen són:
2. Dues matèries específiques:
Llengua i Literatura Franceses i
Història de França.
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3. Itinerari 1: ciències
Pensat per a aquells que, en acabar
el batxillerat, vulguin seguir estudis
científics de qualsevol especialitat i,

a més, s’incorpora el francès com a
llengua estrangera.

Sortides principals

Optatives

Batx. batxibac

Els graus de Biologia, Química, Medicina, Infermeria, Farmàcia, Veterinària, Fisioteràpia i
Ciències Ambientals.

1r

2n

Idioma

Llengua Catalana i Literatura

2h

2h

CAT

Llengua Castellana i Literatura

2h

2h

ESP

Llengua Estrangera (francès)

3h

3h

FRA

Filosofia

2h

—

ANG

Ciències per al Món Contemporani

2h

—

ANG

Educació Física

2h

—

CAT/ESP

Religió

1h

—

CAT/ESP

Tutoria

1h

1h

FRA

Història d’Espanya

—

3h

FRA

Història de la Filosofia

—

3h

CAT/ESP

Treball de Recerca

—

—

FRA

Matemàtiques

4h

4h

CAT/ESP

Llengua i Literatura Franceses

2h

2h

FRA

Història de França

2h

2h

FRA

Física/Química/Biologia*

4h

4h

CAT/ESP

* Cal escollir dues matèries entre aquestes tres.
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4. Itinerari 2: tecnològic
Està pensat per a aquells alumnes
que vulguin estudiar graus de l’àmbit
de les enginyeries, de l’arquitectura,

de la física o de les matemàtiques,
entre d’altres, i s’hi afegeix el
francès com a llengua estrangera.

Sortides principals
Està pensat per a aquells alumnes que vulguin estudiar graus de l’àmbit de les enginyeries, de
l’arquitectura, de la física o de les matemàtiques, entre d’altres.

1r

2n

Idioma

Llengua Catalana i Literatura

2h

2h

CAT

Llengua Castellana i Literatura

2h

2h

ESP

Llengua Estrangera (francès)

3h

3h

FRA

Filosofia

2h

—

ANG

Ciències per al Món Contemporani

2h

—

ANG

Educació Física

2h

—

CAT/ESP

Religió

1h

—

CAT/ESP

Tutoria

1h

1h

FRA

Història d’Espanya

—

3h

FRA

Història de la Filosofia

—

3h

CAT/ESP

Treball de Recerca

—

—

FRA

Matemàtiques

4h

4h

CAT/ESP

Llengua i Literatura Franceses

2h

2h

FRA

Història de França

2h

2h

FRA

Física

4h

4h

CAT/ESP

Tecnologia Industrial/Dibuix Tècnic*

4h

4h

CAT/ESP

Optatives

Batx. batxibac

NOU ITINERARI!

* Cal escollir una matèria entre aquestes dues.
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5. Itinerari 3: humanitats
És l’itinerari pròpiament de lletres.
S’incorporen els continguts de les
literatures catalana i castellana
a través de sis obres bàsiques de
cadascuna d’elles.

S’elabora una panoràmica de la història
del món contemporani (segles xix i xx) i
de les obres més destacades de tota la
història de l’art. A més, s’hi afegeix l’estudi
del francès com a llengua estrangera.

Sortides principals

Optatives

Batx. batxibac

Aquest itinerari és el que cal escollir per cursar, posteriorment, estudis de qualsevol filologia
o de filosofia. Pot ser adequat, també, per als graus de Traducció i Interpretació, Història,
Periodisme o Dret, per exemple.

1r

2n

Idioma

Llengua Catalana i Literatura

2h

2h

CAT

Llengua Castellana i Literatura

2h

2h

ESP

Llengua Estrangera (francès)

3h

3h

FRA

Filosofia

2h

—

ANG

Ciències per al Món Contemporani

2h

—

ANG

Educació Física

2h

—

CAT/ESP

Religió

1h

—

CAT/ESP

Tutoria

1h

1h

FRA

Història d’Espanya

—

3h

FRA

Història de la Filosofia

—

3h

CAT/ESP

Treball de Recerca

—

—

FRA

Llatí

4h

4h

CAT/ESP

Llengua i Literatura Franceses

2h

2h

FRA

Història de França

2h

2h

FRA

Història del Món/Literatura Universal/
Psicologia i Sociologia*

4h

—

CAT/ESP

Historia de l’Art/Literatura Castellana/
Geografia*

—

4h

CAT/ESP

* Cal escollir dues matèries entre aquestes tres.

7

Batxillerat batxibac

6. Itinerari 4: ciències socials
Aquest itinerari combina matèries de
les ciències socials i les humanitats
amb la matèria de Matemàtiques

Aplicades a les Ciències Socials.
A més, s’hi incorpora l’estudi del francès
com a llengua estrangera.

Sortides principals

Optatives

Batx. batxibac

És un itinerari adequat per a aquells alumnes que tenen clar que no cursaran un grau de
filologia, però que, malgrat tot, tenen interès per aspectes humanístics i socials. Pot ser
adequat per a futurs estudiants de Periodisme, Publicitat, Dret i també de Geografia o Història.

1r

2n

Idioma

Llengua Catalana i Literatura

2h

2h

CAT

Llengua Castellana i Literatura

2h

2h

ESP

Llengua Estrangera (francès)

3h

3h

FRA

Filosofia

2h

—

ANG

Ciències per al Món Contemporani

2h

—

ANG

Educació Física

2h

—

CAT/ESP

Religió

1h

—

CAT/ESP

Tutoria

1h

1h

FRA

Història d’Espanya

—

3h

FRA

Història de la Filosofia

—

3h

CAT/ESP

Treball de Recerca

—

—

FRA

Matemàtiques Aplicades a les CS

4h

4h

CAT/ESP

Llengua i Literatura Franceses

2h

2h

FRA

Història de França

2h

2h

FRA

Història del Món/Literatura Universal/
Psicologia i Sociologia*

4h

—

CAT/ESP

Historia de l’Art/Literatura Castellana/
Geografia*

—

4h

CAT/ESP

* Cal escollir dues matèries entre aquestes tres.
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7. Itinerari 5: econòmic
Es tracta d’un itinerari vertebrat
bàsicament a partir de les matèries de
Matemàtiques Aplicades a les Ciències
Socials i d’Economia de l’Empresa.
Aquesta darrera matèria incorpora

molts continguts que fan referència a
la vida quotidiana de l’empresa, com
ara els referents a la comptabilitat o al
màrqueting. A més, s’incorpora l’estudi
del francès com a llengua estrangera.

Sortides principals

Optatives

Batx. batxibac

Graus de l’àmbit econòmic i empresarial (Economia, Administració i Direcció d’Empreses,
Ciències Empresarials), tot i que el ventall de sortides universitàries que permet l’itinerari és
molt més ampli. També és l’itinerari adequat per cursar, després, qualsevol cicle formatiu de
grau superior de l’àmbit administratiu: Administració i Finances, Secretariat...

1r

2n

Idioma

Llengua Catalana i Literatura

2h

2h

CAT

Llengua Castellana i Literatura

2h

2h

ESP

Llengua Estrangera (francès)

3h

3h

FRA

Filosofia

2h

—

ANG

Ciències per al Món Contemporani

2h

—

ANG

Educació Física

2h

—

CAT/ESP

Religió

1h

—

CAT/ESP

Tutoria

1h

1h

FRA

Història d’Espanya

—

3h

FRA

Història de la Filosofia

—

3h

CAT/ESP

Treball de Recerca

—

—

FRA

Matemàtiques Aplicades a les CS

4h

4h

CAT/ESP

Llengua i Literatura Franceses

2h

2h

FRA

Història de França

2h

2h

FRA

Història de l’Art/Geografia*

—

4h

CAT/ESP

Economia

4h

—

CAT/ESP

Economia de l’Empresa

4h

4h

CAT/ESP

* Cal escollir una matèria entre aquestes dues.
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8. Itinerari 6: disseny i comunicació
Es tracta d’un itinerari que combina
les matèries de les humanitats amb
les ciències socials amb matèries de
l’àmbit artístic i de la comunicació,
perquè els alumnes desenvolupin

les seves habilitats en aquest àmbit
combinant-ho amb una sòlida
formació en humanitats. A més,
s’incorpora l’estudi del francès com a
llengua estrangera.

Sortides principals

Optatives

Batx. batxibac

Aquest itinerari és el que cal escollir per cursar, posteriorment, estudis de Belles Arts, Història de
l’Art, Periodisme, Comunicació Audiovisual, Publicitat i Relacions Públiques o Dret, entre d’altres.

1r

2n

Idioma

Llengua Catalana i Literatura

2h

2h

CAT

Llengua Castellana i Literatura

2h

2h

ESP

Llengua Estrangera (francès)

3h

3h

FRA

Filosofia

2h

—

ANG

Ciències per al Món Contemporani

2h

—

ANG

Educació Física

2h

—

CAT/ESP

Religió

1h

—

CAT/ESP

Tutoria

1h

1h

FRA

Història d’Espanya

—

3h

FRA

Història de la Filosofia

—

3h

CAT/ESP

Treball de Recerca

—

—

FRA

Matemàtiques Aplicades a les CS

4h

4h

CAT/ESP

Llengua i Literatura Franceses

2h

2h

FRA

Història de França

2h

2h

FRA

Cultura Audiovisual

4h

4h

CAT/ESP

Història del Món/Literatura Universal*

4h

4h

CAT/ESP

Història de l’Art/Geografia*

—

4h

CAT/ESP

Cultura Audiovisual

4h

* Cal escollir una matèria entre aquestes dues.

CAT/ESP
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9. El treball de recerca
Què és?
El treball de recerca es realitza durant els dos cursos de batxillerat i consisteix a
desenvolupar una petita investigació individual o, si escau, en grup sobre un tema
determinat i orientada sempre per un/una professor/a.
Disposareu de pràcticament tot un any per dur-lo a terme i contribueix a desenvolupar la
capacitat de recerca adient a aquest nivell d’estudis.
L’objectiu del TR
· Permet comprovar l’assoliment d’alguns
objectius i, alhora, mesura la maduresa de
l’alumne pel que fa a iniciativa, ordre, rigor,
constància i capacitat per recórrer a les fonts
d’informació més adients.
· Us prepara per enfrontar-vos amb un tipus
d’investigació i d’estudi que haureu
d’utilitzar en estudis superiors.
· Té l’atractiu que sou vosaltres mateixos els
que n’escolliu la temàtica i en fixeu els
objectius, sempre comptant amb el suport
i el seguiment del professorat orientador.
· Cal no oblidar que al treball de recerca no
s’avalua només el resultat final (és a dir,
el dossier-memòria i l’exposició), sinó
que per aprovar la nota de seguiment és
imprescindible haver complert amb el mínim
d’entrevistes exigides. Aquest treball es pot
elaborar individualment o bé en un grup
reduït d’un màxim de 4 persones.

Com s’avalua?
Al final del treball els alumnes
han de presentar un dossier que
representi una memòria escrita de la
feina portada a terme, i realitzar-ne la
defensa oral. El dossier elaborat per
l’alumne/a el valoren el professororientador i altres professors del
centre, que també constitueixen el
tribunal de l’exposició.
Té un pes molt important la valoració
que el professor-orientador fa de tot
el procés d’elaboració del treball, a
través de les diverses entrevistes de
seguiment que ha mantingut amb
l’alumne/a al llarg de l’any.
Representa una matèria més i, per
tant, cal superar-lo positivament per
aprovar el conjunt del batxillerat.
El seu pes és del 10 % de la nota final
del batxillerat.
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10. Avaluació del batxibac
L’alumnat que cursi el currículum mixt, a
més d’obtenir el títol de batxillerat si supera
totes les matèries cursades, obtindrà també
el diploma de baccalauréat si supera

una prova externa que es desenvolupa
íntegrament en francès sobre les dues
matèries específiques (Llengua i Literatura
Franceses i Història de França).

La qualificació final de batxillerat dels
alumnes del batxibac està formada per:

La nota final de Baccalauréat està
formada per:

• La mitjana aritmètica de les matèries
cursades en aquesta etapa (que pondera el
90 %),

• La mitjana ponderada entre el 30 % de la
qualificació global de la prova externa),

• La nota del treball de recerca (que pondera
el 10 %).

• El 70 % de la nota final de batxillerat.
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11. L’Accés a la universitat
Atès que l’alumnat del batxibac compta amb dos títols, pot accedir a les universitats
catalanes per dues vies:

Com a alumnes de batxillerat: PAU
Abans de matricular-se per primera vegada
a qualsevol dels estudis universitaris, totes
les persones que hagin obtingut el títol de
batxillerat han de superar una prova d’accés a
la universitat (PAU).
Les PAU són proves anònimes, idèntiques per
a tots els estudiants de Catalunya, i es realitzen
simultàniament a fi de garantir al màxim la

igualtat d’oportunitats dels estudiants que
s’hi presenten.
Anualment hi ha dues convocatòries: ordinària
(juny) i extraordinària (setembre). No hi ha límit
de convocatòries per superar les PAU.
Com s’estructura la prova? En dues fases:

Descripció
• És obligatòria i té una validesa
indefinida.

1. Fase
general

• Val el 40 % de la nota d’accés (el
60 % restant és la nota global de
batxillerat).

Matèries
1. Llengua Catalana i Literatura
2. Llengua Castellana i Literatura
3. Francès
4. Història
5. Matèria comuna d’opció
Si s’ha aprovat a la prova externa,
exempció a les proves de Francès i
Història.

• És voluntària i té una validesa de dos
cursos.
2. Fase
específica

• Pot constar d’entre un i quatre
exàmens.
• Les dues millors notes ponderades
que s’hagin obtingut són les que
valora la universitat per establir la
nota d’admissió.

Un màxim de 3 exàmens de
matèries de modalitat.

13

Batxillerat batxibac

Com a alumnes de baccalauréat: NOTA FINAL + PROVA EXTERNA
El càlcul de la nota d’accés a la universitat és el següent:

Mitjana del batxillerat

90 % matèries + 10 % del Treball de Recerca

Prova externa del baccalaureat

Cal un 5 de mitjana

Nota d’accés a la universitat

70 % M. batx. + 30 % P. externa

*També es pot incrementar la nota d’admissió realitzant les proves de la fase específica de les PAU.

En què consisteix la prova externa?
1. Llengua i literatura francesa.
• Prova oral.
• Prova escrita amb dues parts.

2. Història d’Espanya i de França.
• Prova escrita (comentari de text i
desenvolupament d’un tema).
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