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BATXIBAC EN L’IES CARRÚS
L’IES CARRÚS D’ELX CONTINUA AMB
EL PROGRAMA BATXIBAC DURANT
EL CURS 2020-2021. El nostre
centre s’afegeix als Instituts
d’Educació Secundaria Professor
Broch i Llop de Vila Real, a les
comarques de Castelló, i Ausiàs
March de Manises, a les comarques
de València. D’aquesta manera,
l’alumnat valencià podrà cursar el
programa també a les comarques
d’Alacant.
EN QUÈ CONSISTEIX EL BATXIBAC
I QUINS AVANTATGES TÉ?
El programa permet impartir un
currículum mixt per a l’obtenció de
la doble titulació del “Baccalaluréat”
francès i el Batxillerat espanyol i així
accedir a l’educació superior tant
francesa com espanyola.

REQUISITS D’ADMISIÓ

QUINES MATÈRIES S’IMPARTEIXEN EN FRANCÈS?

Per accedir al programa cal
acreditar un nivell lingüístic mínim
de B1 de francès presentant el
diploma B1 DELF DALF o el
certificat de superació expedit
per l’EOI. En cas de no aportar
aquets documents s’haurà de
superar una PROVA DE
NIVELL que es realitzarà a
l’IES Carrús. Informa’t a
Secretaria.

El currículum mixt que implementa comprèn les matèries del Batxillerat
valencià, en el que s’imparteix un terç de l’horari lectiu en llengua francesa,
aproximadament 11 hores per curs.
L’IES Carrús desenvoluparà el “Baccalearéat” francès mitjançant les següents
matèries:
Llengua i literatura francesa (Primera llengua estrangera
Història del món contemporani (Història d’Espanya i França)
Literatura universal (amb especial atenció a la Literatura Francesa)
Història de la filosofia
Es completarà l’aprenentatge mitjançant altres activitats extra curriculars com
intercanvis, voluntariats o visites culturals.
PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS
Existeixen 3 opcions per a presentar la sol·licitud:
Mitjançant la sol·licitud allotjada al web de la Conselleria d’Educació:
http://www.ceice.gva.es/web/ordenacion-academica/bachillerato
En la secretaria del IES Carrús.
Enviant la sol·licitud per correu electrònic a 03009385@gva.es,
indicant en l’assumpte “Sol·licitud d’admissió BATXIBAC”.

