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Notícies

Batxibac a l'Ins de Lliçà

L'any vinent, el nostre institut endegarà un nou projecte:
el Batxibac, es tracta d'un programa d'excel·lència per a
alumnes  que  vulguin  cursar  una  bona  part  del  seu
currículum en  Llengua Francesa.  El  programa Batxibac
sorgeix d'un acord amb el govern Espanyol, permet, als
alumnes,  en els centres específicament autoritzats pel
Departament d’Ensenyament, cursar un currículum mixt
que suposa fer un terç de l’horari lectiu del batxillerat
en  Llengua  Francesa  i  també  realitzar  les  matèries
Llengua i Literatura Francesa i Història de França. 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  Batxiller,  si  supera  totes  les  matèries
cursades, obtindrà també el  Diplôme de Baccalauréat  si
supera  una  prova  externa  que  es  desenvolupa
íntegrament  en  francès.  Al  nostre  centre  ja  es  dur  a
terme  el  projecte  PILE  (Projecte  Impuls  Llengües
Estrangeres). En aquest projecte el alumnes cursen unes
assignatures diferents a les dels grups  estàndards o no
PILE  que són les següents:

1r: Ciències Naturals en Llengua Francesa               
2n: Ciències Socials i Tecnologia en Llengua Anglesa 
3r: Ciències Naturals en Llengua Francesa
     Tecnologia en Llengua Anglesa
4t:  Ciències Socials i Tecnologia en Llengua Anglesa 
       Lectura en llengua anglesa i francesa              

Ara  entrevistarem  la  Núria  Solé,  coordinadora  del
projecte Batxibac al nostre institut. Al nostre centre ja
fa temps que es desenvolupa el Projecte PILE. 

Què  significa  per  un  centre  tenir  un  projecte
PILE?

Per nosaltres és una projecte molt important i que
valorem  molt  positivament.  És  quelcom  molt
positiu perquè els alumnes tenen la possibilitat de
millorar ja sigui l'anglès o el francès, gràciesd'altres
disciplines que no són les lingüístiques. En el nostre

cas,  els  nostres  alumnes  dels  grups  PILE  poden
augmentar  els  seus  coneixements  gràcies  a
professors que no són ni d'anglès ni de francès que
poden  impartir  les  seves  matèries  en  aquestes
llengües. Gràcies a l'Ignasi, en Lluís, en Santi i en
Sergi, el nostre projecte ha pogut tirar endavant i
ampliar-se i millorar-se any rera any.

Quan  es  va  iniciar  el  projecte  PILE Al  nostre
institut?

Ara farà sis anys. Els alumnes que acabaran aquest
any segon de batxillerat, són la primera promoció
que va començar a fer matèries no lingüístiques en
anglès i francès.

Com valores aquest projecte?

Personalment penso que és un projecte de qualitat
i molt positiu per als nostres alumnes. Han seguit
un  ensenyament  una  mica  diferent,  i  per  això
també  han perdut  la  por  a  estudiar  en anglès  o
francès matèries com les ciències socials i naturals.
Els  que  segueixin  estudis  universitaris  i  facin
matèries  en anglès  o  francès,  ja  coneixeran com
funciona  aquesta  metodologia  i  no  tindran  por,
coneixeran millor el camí que tenen per davant. Els
haurem  ajudat  a  preparar-se  millor  pels  reptes
d'aquest món globalitzat en el que vivim. Per mi
això ja és un motiu molt gran de satisfacció.

Ens podries explicar què és el BATXIBAC?

Com molt bé heu explicat al principi de l'article, el
Batxibac són uns estudis de Batxillerat on el 10% de
les matèries  a  primer i  segon, es  fan en llengua
francesa.  Al  final  del  batxillerat,  els  alumnes
passaran  una   prova  externa  oral  i  escrita  que
equival a la selectivitat francesa. I a més a més, si
ho  desitgen  també  podran  fer  la  selectivitat  del
nostre país, aconseguint així la doble titulació.

Hi  ha una previsió  d'alumnes  que l'any que ve
vulguin fer el BATXIBAC? 

Sí,  vuit  alumnes han fet  la  preinscripció,  set  del
centre i un d'extern.

Quina titulació tindran després del BAXTIBAC?

El títol de BATXIBAC francès, és a dir, selectivitat
en francès i el títol de  BATXILLER i si ho desitgen
també la selectivitat.

Quines  avantatges  comporta  per  a  un  alumne
tenir la titulació del Batxibac? 

Un  coneixement  alt  acadèmic  i  cultural  de  la
llengua  francesa.  Avantatges  a  l'hora  de  trobar
feina,  estudiar  a  França  i,  sobretot,  una
experiència personal diferent i enriquidora.


