Resolució de 17 de març de 2015, per la qual es convoca la prova externa per a l'obtenció del
títol de baccalauréat per als alumnes que han cursat el currículum mixt de batxillerat i
baccalauréat i que l’han completat en el curs acadèmic 2014-2015
Mitjançant el Reial decret 102/2010, de 5 de febrer (BOE núm. 62, de 12.3.2010), es va regular
l’ordenació dels ensenyaments acollits a l’Acord entre el Govern d’Espanya i el Govern de França,
relatiu a la doble titulació de batxillerat i baccalauréat en centres docents espanyols, i es va establir
que podran obtenir el títol de baccalauréat els alumnes que, a més de superar totes les matèries de
batxillerat, superin una prova externa específica.
L’Ordre ministerial EDU/2157/2010, de 30 de juliol (BOE núm. 191, de 7.8.2010), va establir el
currículum dels ensenyaments acollits a l’Acord abans esmentat i els requisits per obtenir la doble
titulació de batxillerat i baccalauréat; va determinar que les matèries específiques objecte de la
prova externa seran llengua i literatura franceses i història d’Espanya i França, i va establir
l’estructura de la prova de cadascuna d’aquestes matèries.
La Secretaria d’Estat d’Educació i Formació Professional i Universitats, per Resolució de 30 de
setembre de 2014 (BOE núm. 242, de 6.10.2014), va dictar instruccions relatives al programa de
doble titulació de batxillerat i baccalauréat corresponents al curs 2014-2015 i va establir diversos
criteris d’organització i desenvolupament de la prova externa per obtenir el títol de baccalauréat.
El Departament d’Ensenyament, per Resolució EDU/3741/2010, d’11 de novembre (DOGC núm.
5763, de 25.11.2010) va aprovar les instruccions sobre el procediment i els requisits per impartir el
currículum mixt relatiu a la doble titulació de batxillerat i baccalauréat. Posteriorment, a través de
diferents resolucions (Resolució EDU/1644/2011, de 27 de juny, DOGC núm. 5914, de 6.7.2011;
Resolució ENS/1208/2012, de 12 de juny, DOGC núm. 6155, de 22.6.2012; Resolució
ENS/1712/2013, de 25 de juliol, DOGC núm. 6432, de 5.8.2013, i Resolució ENS/1654/2014, de 9
de juliol, DOGC núm. 6665, de 16.7.2014) es va autoritzar determinats centres educatius a impartir
el currículum mixt relatiu a la doble titulació de batxillerat i baccalauréat.
Atès que, d'acord amb les normes esmentades, correspon al Departament d'Ensenyament
organitzar la prova externa per obtenir el títol de baccalauréat,
Resolc:
1. Convocar la prova externa per obtenir el títol de baccalauréat per als alumnes que han cursat el
currículum mixt de batxillerat i baccalauréat i que l’han completat en el curs acadèmic 2014-2015,
d'acord amb les bases que es detallen a l'annex 1.
2. Aquesta Resolució es farà pública al Portal de centres públics (http://educacio.gencat.cat/
portaldecentre) i al Portal de centres d’altres titularitats (http://educacio.gencat.cat/gestiocentre), i es
trametrà als centres afectats.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden
interposar un recurs d'alçada davant la consellera d'Ensenyament en el termini d'un mes a comptar
de l'endemà de la publicació al DOGC, d’acord amb l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 114 i 115
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per defensar-ne
els interessos.
Barcelona, 17 de març de 2015
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Annex 1
Bases de la convocatòria
—1. Inscripció
1.1. Els alumnes de segon curs de currículum mixt de batxillerat i baccalauréat que desitgin fer la
prova externa per obtenir el títol de baccalauréat han de presentar la sol·licitud corresponent, abans
del 24 de març de 2015, en el centre on cursen els estudis de batxillerat, d’acord amb el model que
es troba a l’annex 2 d’aquesta Resolució.
1.2. Els centres de titularitat del Departament d’Ensenyament amb alumnes de segon curs de
currículum mixt de batxillerat i baccalauréat han de trametre la documentació dels alumnes que
s’inscriuen a la prova mitjançant valisa electrònica, seguint les instruccions que es consignen al
Portal de centres públics. El termini finalitza el 26 de març de 2015.
1.3. Els centres d’altres titularitats amb alumnes de segon curs de currículum mixt de batxillerat i
baccalauréat han de trametre la documentació dels alumnes que s’inscriuen a la prova mitjançant la
Seu electrònica, d’acord amb les instruccions del Portal de centres d’altres titularitats. El termini
finalitza el 26 de març de 2015.

1.4. La documentació que han de trametre els centres és la següent:
a) De cada alumne, sol·licitud d’inscripció a la prova, d’acord amb el model de l’annex 2 o
annex 3 d’aquesta Resolució, segons la titularitat del centre.
b) Relació d’alumnes del centre que sol·liciten inscripció a la prova, d’acord amb el model
de l’annex 4 d’aquesta Resolució.
1.5. En el cas que algun alumne tingui la condició legal de discapacitat o d'altres trastorns
degudament acreditats que l’impedeixin fer la prova amb els mitjans ordinaris, aquesta
circumstància i l’especificació dels ajuts tècnics i materials que necessita s’han de fer constar en el
document de relació d’alumnes (annex 4) i adjuntar la documentació acreditativa i la còpia del pla
individual que l’alumne ha seguit al llarg de l’etapa de batxillerat.

—2. Llistes de persones admeses i excloses
2.1. El Departament d'Ensenyament farà arribar als centres, no més tard del dia 7 d’abril de 2015,
les llistes provisionals d’alumnes admesos i exclosos, que esdevindran definitives si no es
presenten reclamacions.
2.2. Cada centre ha de fer pública la llista d’alumnes al seu tauler d’anuncis.
2.3. Fins al 9 d’abril de 2015 els alumnes exclosos podran presentar al seu centre les reclamacions
que corresponguin, que s’han d’adreçar a la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i
Batxillerat. El centre ha de fer arribar les reclamacions, no més tard del dia 10 d’abril de 2015,
seguint les instruccions dels apartats 1.2 i 1.3.
2.4. La Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat estudiarà, si escau, les
reclamacions i, fins 14 d’abril de 2015, farà arribar als centres les llistes definitives d’alumnes
admesos i exclosos.

—3. Calendari i lloc de realització de la prova
3.1. Es farà una única prova per al curs acadèmic 2014-2015, que tindrà lloc els dies 4, 5, 6 i 7 de
maig de 2015 a l'Institut Moisès Broggi, situat al carrer Sant Quintí, 32-50, de Barcelona.

2

3.2. Si un alumne no pot concórrer a la convocatòria ordinària per causes justificades, cal que
acrediti documentalment aquesta causa a la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i
Batxillerat, la qual valorarà si és procedent fer una convocatòria extraordinària.

3.3. La prova es desenvoluparà segons l’organització següent:
•

Exercicis escrits de llengua i literatura franceses:
5 de maig de 2015. A partir de les 9.00 hores es verificarà la identitat dels aspirants
i a partir de les 9.30 hores es faran les dues parts de l’exercici escrit de la prova de
llengua i literatura franceses, amb una pausa mínima de 30 minuts entre ambdues
parts. Per a cadascuna de les dues parts de l'exercici és prevista una durada de
dues hores.

•

Exercicis escrits d’història d’Espanya i França:
6 de maig de 2015. A partir de les 9.00 hores es verificarà la identitat dels aspirants
i a partir de les 9.30 hores es faran les dues parts, escrites, de l’exercici d’història
d’Espanya i França, amb una pausa mínima de 30 minuts entre ambdues parts. Per
a cadascuna de les dues parts de l'exercici és prevista una durada de dues hores.

•

Exercicis orals de llengua i literatura franceses:
4, 5, 6 i 7 de maig de 2015. A partir de les 8.30 hores del primer dia es verificarà la
identitat dels aspirants i a continuació els alumnes faran l’exercici oral, individual, de
llengua i literatura franceses. Cada alumne disposarà de 20 minuts per preparar la
prova oral, que té una durada prevista de 20 minuts més. El Departament
d’Ensenyament comunicarà als centres respectius els dies i l’horari d’intervenció
previst per a cada alumne.

—4. Tribunal avaluador
4.1. El tribunal avaluador estarà integrat almenys per un president i dos vocals, els quals han
d’haver impartit docència dins del programa de currículum mixt de batxillerat i baccalauréat. Un dels
dos vocals farà les funcions de secretari. L’Administració educativa francesa també podrà designar
observadors. Els membres del tribunal no podran, en cap cas, avaluar els seus alumnes.
4.2. Mitjançant una resolució específica, la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i
Batxillerat nomenarà els membres del tribunal avaluador. Aquesta resolució es farà pública al tauler
d'anuncis de l’Institut Moisès Broggi de Barcelona, al Portal de centres públics
(http://educacio.gencat.cat/portaldecentre) i al Portal de centres d’altres titularitats
(http://educacio.gencat.cat/gestiocentre). Es farà un únic nomenament de membres del tribunal per
a l'any 2015, si bé també es nomenaran suplents per a cadascun dels membres titulars del tribunal.
4.3. Es designarà almenys una persona tècnica del Departament d’Ensenyament per donar suport
tècnic a les tasques del tribunal.
4.4. El tribunal ha d'actuar d'acord amb les disposicions d'aquesta Resolució. El president ha de
vetllar perquè es compleixin aquestes disposicions i també per resoldre les incidències que puguin
sorgir.
4.5. Els membres del tribunal estan sotmesos als articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
en relació amb l'abstenció i la recusació.
4.6. Els membres del tribunal tenen dret a rebre les assistències que preveu el Decret 138/2008, de
8 de juliol, d'indemnitzacions per raó del servei.
3

—5. Estructura de la prova
5.1. Els alumnes hauran de fer una prova corresponent a la matèria llengua i literatura franceses i
una altra corresponent a la matèria història d’Espanya i França, ambdues segons l’estructura i el
contingut que han quedat establerts en l’Ordre ministerial EDU/2157/2010, de 30 de juliol, i la
Resolució de 30 de setembre de 2014, de la Secretaria d’Estat d’Educació, Formació Professional i
Universitats.
5.2. Per a cada part de cada prova es proposaran dues opcions diferents, d’entre les quals l’alumne
n’ha de triar una.
5.3. Els alumnes han de fer totes les proves.
5.4. Les proves es faran íntegrament en llengua francesa i s’adaptaran al nivell B2 del Marc
europeu de referència de les llengües.

—6. Qualificacions
6.1. El tribunal qualificarà a cadascun dels alumnes per als aspectes següents:
a) Llengua i literatura franceses: qualificació de l’exercici escrit, que serà numèrica de 0 a 10
punts, sense decimals.
b) Llengua i literatura franceses: qualificació de l’exercici oral, que serà numèrica de 0 a 10
punts, sense decimals.
c) Llengua i literatura franceses: qualificació de la prova, que serà la mitjana aritmètica de les
qualificacions dels dos exercicis, escrit (a) i oral (b), amb un decimal si fos necessari.
d) Història d’Espanya i França: qualificació de la prova, que serà numèrica de 0 a 10 punts,
sense decimals.
e) Qualificació global de la prova externa, que serà la mitjana aritmètica de les qualificacions
obtingudes en les matèries llengua i literatura franceses (c) i història d’Espanya i França (d),
amb dos decimals si fos necessari.
6.2. Càlcul de les qualificacions finals i obtenció del títol de baccalauréat
6.2.1.

Per tenir dret a l’obtenció del títol de baccalauréat, i al càlcul de la corresponent qualificació
final, cal complir els requisits següents:
a) Haver obtingut una qualificació de 5 o superior en la prova de llengua i literatura
franceses de la prova externa.
b) Haver obtingut una qualificació global de 5 o superior en la prova externa.
c) Haver superat totes les matèries del batxillerat.

6.2.2.

La qualificació final per obtenir el títol de baccalauréat, que serà el resultat de la mitjana
ponderada entre el 70 per cent de la nota mitjana del batxillerat i el 30 per cent de la
qualificació final de la prova externa, serà establerta pel centre educatiu on l’alumne hagi
completat el currículum mixt de batxillerat i baccalauréat. El centre farà constar aquesta
qualificació final per obtenir títol de baccalauréat a la columna e de l’acta d’avaluació que
s’inclou a l’annex 5 d’aquesta Resolució.

6.2.3.

L’alumne que obtingui una qualificació inferior a 5 en la qualificació de la prova de llengua i
literatura franceses no superarà la prova externa. En aquest cas, a l’acta d’avaluació, cal
consignar NA (no apte) tant en la columna b, relativa a la qualificació de llengua i literatura,
com en la columna d, relativa a la qualificació global de la prova externa.

6.2.4.

Per a l’alumne que obtingui una qualificació inferior a 5 en la qualificació global de la prova
externa cal consignar NA (no apte) en la columna d de l’acta d’avaluació.

6.2.5.

No tindrà validesa la qualificació global de la prova per a l’obtenció del títol de baccalauréat
per als alumnes que no superin el batxillerat, ni en la sessió d’avaluació final ordinària ni en
la sessió d’avaluació final extraordinària del curs acadèmic 2014-2015.
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—7. Documents d’avaluació
7.1. Fins al 20 de maig de 2015, el tribunal avaluador ha d’emplenar, per als alumnes de cada
centre, una acta on es reflecteixin les cinc qualificacions indicades a l’apartat 6.1 d’aquest annex,
que seran definitives si no es presenten reclamacions. Aquesta acta s’ha de remetre al centre
corresponent, el qual se n’ha d’encarregar de la custòdia. Dins del mateix termini, el Departament
d'Ensenyament facilitarà també informació als centres respectius sobre aquestes qualificacions.
7.2. Cada centre ha d’informar de les qualificacions obtingudes als alumnes del seu centre, no més
tard del 21 de maig de 2015.
7.3. En l’expedient acadèmic i en l’historial acadèmic dels alumnes que obtinguin la doble titulació
caldrà incloure la diligència següent:
L’alumne/a titular d’aquest expedient acadèmic/historial acadèmic de batxillerat ha superat els ensenyaments
del currículum mixt a què es refereix el Reial decret 102/2010, de 5 de febrer, pel qual es regula l’ordenació
dels ensenyaments acollits a l’Acord entre el Govern d’Espanya i el Govern de França, relatiu a la doble
titulació de batxillerat i baccalauréat en centres docents espanyols, i almenys acredita un nivell B2 en llengua
francesa del Marc comú europeu de referència per a les llengües.
El/la secretari/ària
Vist i plau
El/la director/a
(Segell del centre)

7.4. Els secretaris dels centres han d’emplenar una acta, amb el vistiplau dels directors, que s’ha
d’ajustar al model de l’annex 5, relativa als alumnes que hagin cursat el currículum mixt de
batxillerat i de baccalauréat, i que ha de contenir les dades següents:
a) Qualificació final de batxillerat
b) Qualificació de la prova de llengua i literatura franceses
c) Qualificació de la prova de història
d) Qualificació global de la prova externa
e) Qualificació final per a l’obtenció del títol de baccalauréat
f) Abreviatura de la série (modalitat) del títol de baccalauréat que, si escau, se sol·licita, d’acord
amb les correspondències que s’estableixen a l’annex 5. Cada alumne podrà obtenir un únic
títol amb una única modalitat.
Aquesta acta s’ha d’escanejar i el secretari del centre educatiu l’ha de trametre a la Direcció
General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, d’acord amb les instruccions dels apartats
1.2 i 1.3. El termini per fer-ho finalitza el 3 de juny de 2015.
7.5. Si algun alumne ha estat qualificat com a no apte pel tribunal de la prova externa, cal
consignar-ho als apartats b, c, d i e de l’acta esmentada al punt anterior.
7.6. Si algun alumne del centre resta pendent d’avaluació final extraordinària de batxillerat, se l’ha
d’incloure també en l’acta esmentada al punt 7.4, i cal consignar als apartats a i e la menció PAE
(pendent d’avaluació extraordinària). Per als apartats b, c i d cal consignar, a títol estrictament
informatiu, la qualificació global de la prova externa atorgada pel tribunal.
7.7. Un cop finalitzat el procés d’avaluació final extraordinària, el secretari del centre ha de trametre
a la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat (d’acord amb les instruccions
dels apartats 1.2 i 1.3), no més tard del 26 de juny de 2015, una nova acta on cal incloure només
els alumnes pendents d’avaluació final extraordinària de batxillerat. Per als alumnes que hagin
completat l’etapa cal consignar les dades corresponents en tots els apartats; per als que no hagin
completat l’etapa de batxillerat cal consignar la menció NA (no apte) en tots els apartats de l’acta.
7.8. Els secretaris dels centres han d’emplenar un llibre d’Excel que se’ls facilitarà i han d’emetre,
per a cada alumne, un certificat signat, amb el vistiplau dels directors, d’acord amb el model de
l’annex 7. Aquest certificat, que ha de tenir el segell del centre, s’ha d’escanejar i trametre,
juntament amb el llibre d’Excel emplenat i d’acord amb les instruccions dels apartats 1.2 i 1.3, a la
Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat no més tard del dia 3 de juny de
2015.
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—8. Reclamacions
8.1. El mateix dia o l’endemà de la publicació de les qualificacions, atorgades pel tribunal, els
alumnes o, si són menors d’edat, els pares, mares o tutors legals, podran presentar reclamacions
per escrit al centre on han cursat el Programa batxibac. Aquestes reclamacions s’han d’adreçar al
president del tribunal.
8.2. El mateix dia en què es presenti la reclamació, el centre n’ha de donar coneixement a la
Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, seguint les instruccions dels
apartats 1.2 i 1.3.
8.3. Per analitzar les reclamacions que es presentin el president ha de convocar els membres del
tribunal avaluador a una reunió extraordinària, que ha de tenir lloc no més tard del 27 de maig de
2015, i les deliberacions de la qual cal fer constar en una acta singular elaborada a aquests efectes.
8.4. Un cop analitzades, si escau, aquestes reclamacions, el termini perquè el tribunal les resolgui
finalitza el 29 de maig de 2015. El mateix dia el Departament d’Ensenyament ha de comunicar als
centres respectius les qualificacions definitives dels reclamants. Si es modifica alguna qualificació,
el tribunal ha d’elaborar una nova acta per a cada centre afectat, en què cal incloure només els
alumnes que hagin presentat reclamació, i que cal trametre el mateix dia als centres corresponents.
8.5. Contra les qualificacions definitives, les persones interessades poden interposar recurs
d’alçada davant la directora general d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, en el termini
d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva publicació, segons el que disposen l’article 76 de la
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, i els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú. El recurs s’ha de presentar als
serveis centrals del Departament d’Ensenyament.
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Annex 6. Correspondències entre les modalitats de batxillerat i séries de baccalauréat

Modalitats de batxillerat del sistema
educatiu espanyol

Séries de baccalauréat del sistema
educatiu francès

Arts
Via arts plàstiques, imatge i disseny
Baccalauréat série littéraire (LIT)
Arts
Via arts escèniques, música i dansa

Humanitats i ciències socials
Haver cursat, almenys, dues de les
matèries següents:
-

Baccalauréat série littéraire (LIT)

grec II
història de l’art
llatí II
literatura universal

Humanitats i ciències socials
Haver cursat, almenys, dues de les
matèries següents:
-

economia de l’empresa
geografia
matemàtiques aplicades a les ciències
socials II

Baccalauréat série économique et sociale
(ECO)

Baccalauréat série scientifique (SCI)

Ciències i tecnologia
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