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Exp.:DGPICE/SLEPI 2/2020

Document: resolució
Emissor: DGPICE

Resolució de la directora general de Primera Infància,Innovació i Comunitat
Educativa de dia 10 de febrer de 2O2O per la qual es convoca la prova externa per a
l'obtenció del títol de baccalauréat per a l'alumnat que ha cursat el currículum
mixt de batxillerat i baccalauréat i que l'ha completat en el curs acadèmic 2019'
2020
Mitjançant el Reial Decret 102/2010, de 5 de febrer (BOE núm . 62, de 12 de març de
2010), ), modificat pel Reial Decret 95/2014, de 14 de febrer (BOE núm. 55, de 5 de març
de 2014), esva regular l'ordenació dels ensenyaments acollits a I'acord entre el Govern
d'Espanya i el Govern de França relatiu a la doble titulació de batxiller i boccalauréat en
centres docents espanyols, i es va establir que l'alumnat pot obtenir eltítol de
baccqlouréot si, a més de superar totes les matèries de batxillerat, supera una prova
externa específica.
L'Ordre ministerial EDU/2157 /2010, de 30 de juliol (BOE núm . 191 , de 7 d'agost de
2O1O), modificada per I'Ordre ministerial EDU/1961/2015, de24 de setembre de 2015
(BOE núm .233, de 29 de setembre de 2015), va establir el currículum dels
ensenyaments acollits a I'acord abans esmentat i els requisits per a I'obtenció de la
doble titulació de batxiller i boccolauréot,va determinar que les matèries específiques
objecte de la prova externa són Llengua i literatura franceses i Història d'Espanya i
França i va regular l'estructura de la prova de cadascuna d'aquestes matèries.
La Secretaria d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats, per Resolució de
24 dejuliol de 2019 (BOE núm. 186, de 5 d'agost de 2019) dicta instruccions relatives al

programa de doble titulació de batxiller i baccalauréat corrcsponents al curs 2019-2020
iestableix diversos criteris relatius a l'organitzaciói el desenvolupament de la prova
externa per a l'obtenció del títol de boccalauréat.
La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, per Resolució de 8 de maig (BOIB núm
73, de 23 de maig de 2A13), va aprovar la convocatòria per a I'autorització de centres i
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les instruccions per impartir el currículum mixt relatiu a la doble titulació de batxiller
de baccalauréat a la comunitat autònoma de les Illes Balears a partir del curs 20132014.

i

Posteriorment, per Resolució de la directora general d'Ordenació, Innovació i Formació
Professional de 14 de juny de 2013 (BOIB núm. 93, de 4 de juliol de 2013), es va fer
pública la llista definitiva de centres autoritzats i de centres exclosos per impartir el
currículum mixt relatiu a la doble titulació de batxiller i de baccalauréat a la comunitat
autònoma de les Illes Balears a partir del curs 2013-2014. Es van autoritzar dos centres
a les Illes Balears per impartir aquests ensenyaments: IES Bendinat i Col.legi Lluís Vives.
No obstant això, l'lES Bendinat és l'únic centre que imparteix aquests ensenyaments.
Aquest curs escolar 2019-2020, l'alumnat de segon de Batxillerpt que cursa el
currículum mixt del programa "Batxibac" establert per l'Ordre ministerial
EDU/2157 /2010, de 30 de juliol (BOE núm . 191 , de 7 d'agost de 201 0), modificada per
l'Ordre ministerial EDU/1 961/2015, de 24 de setembre de 2015 (BOE núm. 233, de 29 de
setembre de 2015), es pot presentar a la prova externa per,.a l'obtençió deltítol de
Baccalauréat.
Per tot això, dict la següent

RESOLUcIó

1. Convocar

2.
3.

la prova externa per a I'obtenció del títol de baccalauréat per a
l'alumnat que ha cursat el currículum mixt de batxillerali boccalauréoti que
l'ha completat en el curs acadèmic 2019-2020.
Els termes de la convocatòria figuren en I'Annex 1 d'aquesta Resolució.
Aquesta Resolució es farà pública a l'apartat del 'servei de Llengües
Estrangeres i Projectes Internacionals'de la 'Direcció General de Primera
Infància, Innovació i Comunitat Educativa'en la pàgina web
http://www.caib.es i es trametrà als centres afectats.
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Interposició de recursos
Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, podrà interposar-se
recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Universitat, en el termini d'un mes
comptador des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, d'acord amb els
articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques i l'article 58 de la Llei 3/2003, de26 de març, de règim
jurídic de l'Administració de la ComunitatAutònoma de les Illes Balears.
Palma, 10 de febrer de2020
La directora general de Primera Infància, Innovació

iComun

Amand

C. del Ter, l 6
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necessita es faran constar en el document de relació d'alumnes (annex 3), i s'adjuntarà
la documentació acreditativa aixícom també còpia del pla individual que l'alumne ha
seguit al llarg de l'etapa de batxillerat,

2.6. Cada alumne podrà concórrer a una sola convocatòria per curs acadèmic, en la
qual s'examinarà de les dues matèries objecte de la prova'
2.7. Si qualque alumne no hagués pogut concórrer a la convocatòria ordinària per
raons de força major que han de ser acreditades documentalment davant la Direcció
General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, podrà concórrer a la
convocatòria extraord inà ria.

3. Contingut

de les proves

3.1 Els alumnes han de realitzar una prova corresponent a la matèria Llengua i
literatura Franceses i una altra corresponent a la matèria Història d'Espanya i França,
que estableix l'Ordre ministgrial - amþdues segons l'estructura i el contingut
EDU/2157 /2010, de 30 de juliol (BOE núm. 19, de 7 d'agost de 2010), modificada per
I'Ordre ministerial EDU/1 961/2015, de 24 de setembre de 2015 (BOE num.233, de 29 de
setembre de 2015), i la Resolució del24 de juliol de 2019 (BOE núm 186, de 5 d'agost de
2O1g) de la Secretaria d'Estat d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten
instruccions relatives al programa de doble titulació de Batxiller i Baccalauréat

corresponents al curs 2019-2020
3.2Per a cada exercici escrit de cada matèría es proposaran dues opcions diferents,
d'entre les quals cada alumne n'ha de triar una.
3.3 L'exercici oral consta d'una única opció que l'alumne ha de preparar segons
s'explica a l'apartat 4.2.
3.4 Els alumnes han de fer tots els exercicis
3.5 Els exercicis es faran íntegrament en llengua francesa i s'adaptaran al nivell 82 del
Marc comú europeu de referència per a les llengues.
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Annex

1

Bases de la convocatòria

1.

Objecte

Aquesta resolució té per objecte convocar la prova externa sobre les matèries
específiques del currículum mixt de la doble titulació de Batxillerati Bqccalauréat
corresponent al segon curs de batxillerat del curs escolar 2019-2020 en la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

2. Inscripció de l'alumnat
2.1. Es poden presentar a la prova externa del Baccalauréat els alumnes de segon de
Batxillerat que estiguin cursant el currículum mixt del programa Batxibac establert per
l'Ordre ministerial EDU/2157/2010, de 30 de juliol, modificada per l'Ordre ministerial
EDUi1961/2015, de24 de setembre de 2015, per la qual es regula el currículum mixt
dels ensenyaments acollits en I'acord entre el Govern d'Espanya i el Govern de França
relatiu a la doble titulació de Batxillerati Baccalauréat.
2.2.Els alumnes que desitgin realitzar la prova han de presentar en la secretaria del
centre en què cursin els estudis de batxillerat la corresponent sol.licitud, d'acord amb el
model que es troba a l'annex 2 d'aquesta Resolució, abans de dia 8 de març de 2020.
2.3. La direcció de cada centre, dia 12 de març de 2020, ha de fer públic el llistat
provisional d'alumnes admesos i exclosos, en el cas que n'hi hagi, indicant les causes
d'exclusió i ha d'habilitar un termini de dos dies hàbils per esmenar les deficiències o
correcció d'errades.
2.4.Els centres remetran a la Direcció General de Primera Infància, Innovació i
Comunitat Educativa, abans de dia 15 de març de 2020,|a relació definitiva d'alumnes
inscrits en la prova, d'acord amb el model que es troba a l'annex 3 d'aquesta Resolució

2.5.8n el cas que algun alumne tingui la condició legalde discapacitat o d'altres
trastorns degudament acreditats que l'impedeixin realitzar la prova amb els mitjans
ordinaris, aquesta circumstància i I'especificació dels ajuts tècnics i materials que
C. del Ter, 1 6
07009 Palma

Tel.971 17 77 70
dgpice.caib.es
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4.

Calendari i lloc de real¡tzac¡ó de la prova

4.1 La part escrita de la prova externa es realitzarà els dies 6 i7 de maig de 2020-en I'IES
Bendinat, al carrer Arquitecte Francesc Casas, 13,07181 Bendinat (Calvià), d'acord amb
l'horari següent:

a)

Dia 6 de maig de 2020: Llengua i literatura franceses.
De 9.30 a 11.30 hores: A partir d'un text de caràcter literari que podrà
anar acompanyat d'un document gràfic l'alumne ha de fer un
comentar¡ responent unes qÜestions que permetin avaluar la seva
comprensió i una redacció de 250 paraules com a màxim, sobre el

.

.

b)

text proposat.
De 12.00 a 14.00 hores: Elaboració d'un assaig, de 300 paraules com a
màxim, sobre un dels temes d'estudis fixats, a partir del programa de
literatura relatiu a les obres i autors dels segles XIX, XX i XXI'

Dia 7 de maigde 2020: Història d'Espanya i França.
De 9.30 a 11.30 hores: Realització d'un comentari, responent a tres
qüestions, sobre un text i/o document gràfic en el qual es plantejarà
una problemàtica referent a una qüestió relacionada amb la història
dels segles XIX al XXI.
De 12.00 a 14.00 hores: Desenvolupament d'un tema relacionat amb
el currículum integrat. L'alumne ha de redactar un text ben organitzat,
d'una extensió aproximada de 300 paraules, que permeti percebre la
maduresa així com el coneixement dels continguts més rellevants del

.

.

tema proposat. Haurà d'incloure una o dues frases introductòries,
distingint en paràgrafs diferents les idees principals que responen al
tema plantejat, ifinalitzar amb una o dues frases com a conclusió o
resposta.
També haurà d'incloure una planificació formal amb continguts
ajustats a allò sol.licitat, demostrant coneixements i nocions clau del
tema, aixícom utilitzar vocabulari especialitzat, mostrar maduresa i
independència critica i competència escrita solvent.

Amb caràcter previ a l'hora del inici de la prova, s'establirà I'oportuna acreditació dels
alumnes inscrits, per la qual cosa és convenient que siguin en l'aula de l'examen mitja
hora abans de començar.
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Els alumnes han de romandre a I'aula d'examen almenys una hora des del
començament de cada part.

4.2. Les proves orals de Llengua i literatura franceses es faran dia 8 de ma¡g de 2020,
en l'lES Bendinat, al carrer Arquitecte Francesc Casas, 13,07181 Bendinat (Calvià), de 9
a 14 hores.
A partir de les t hores es verificarà la identitat dels aspirants i a continuació els alumnes
realitzaran I'exercici oral, individual, de Llengua i literatura franceses.
L'exercici oral consta de dues parts i tindrà una duració de 40 minuts.
a) La primera, de 20 minuts, la dedicarà l'alumne a la preparació d'un tema a partir
d'un text i/o document gràfic proposat, relacionat amb els continguts treballats
a 2n de Batxillerat.
b) La segona, de 20 minuts, es dedicarà a l'avaluació de la comprensió i expressió
oral, tant individualment com amb interacció, a partir del document proposat.
El

tribunal avaluador establirà l'horari d'intervenció previst per a cada alumne

4.3.En cas que sigui precís realitzar la convocatòria extraordinària a què es refereix
l'apartat 2.7, pel fet de complir-se alguns dels supòsits prevists en la present resolució,
la prova es realitzarà els dies 12i 14 de maig de2020.

5. Tribunal avaluador
5.1 El tribunal avaluador ha d'estar integrat almenys per tres examinadors: un
president idos vocals, designats per la titular de la Direcció Generalde Primera
Infància, Innovació i Comunitat Educativa.
5.2. El president ha de ser un funcionari del cos de catedràtics o professors
d'ensenyament secundari de l'especialitat de llengua francesa o de l'especialitat de
geografia i història habilitat per impartir classe en llengua francesa. Amb caràcter
general, elsvocals han d'haver impartitdocència en el programa de currículum mixtde
Batxillerat i Baccolauréof, però en cap cas poden avaluar els seus alumnes. Un dels
vocals ha de tenir l'especialitat de llengua francesa i I'altre de geografia i història. El
vocal de menor edat exercirà les funcions de secretari del tribunal. Al llarg del procés, el
tribunal avaluador ha d'actuar en tot moment de forma col'legiada.
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5.3. Amb caràcter excepcional, en les comunitats en les quals hi ha un únic centre que
imparteix el programa Batxibac, el tribunal avaluador es pot constituir amb catedràtics
o professors pertanyents als respectius cossos de catedràtics o professorat
d'ensenyament secundari de l'especial¡tat de llengua francesa o de l'especialitat de
geografla i història habilitats per impartir classe en llengua francesa. En aquest cas, no
és imprescindible el requisit d'haver impartit docència en el programa de currículum

mixt de Batxillerat i Baccqlauréqt.
5.4. L'administració francesa pot designar examinadors francesos. També podrà
designar observadors que, sense formar part del tribunal, poden ser partícips del
funcionament, verificant l'eficaç compliment d'allò recollit en l'Acord entre el Govern
d'Espanya iel Govern de França relatiu a la doble titulació de Batxillerati Baccalauréat
en centres docents espanyols
5.5. La seu del tribunal serà I'IES Bendinat.
5.6. Mitjançant una resolució específica la Directora General de Primera Inf"àhcia,Innovació i Comunitat Educativa ha de nomenar els membres deltribunal avaluador.
Aquesta resolució s'ha de fer pública a la pàgina web http://www.caib.es.
5.7. S'ha de designar personal tècnic de la Direcció General de Primera Infància,
Innovació i Comunitat Educativa per donar suport a les tasques del tribunal.

5.8. El tribunal ha d'actuar d'acord amb les disposicions d'aquesta Resolució i el
president o presidenta ha de vetllar pel compliment d'aquestes i resoldre les
incidències que puguin sorgir.
5.9. Els membres del tribunal estan sotmesos als articles 23 i24 de la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de règim jurídic del sector públic, en relació amb I'abstenció i la recusació.
5.10 Els membres del tribunal tenen dret a rebre les assistències que preveu el Decret
62/2011, de 20 de maig, pel qual es regulen les modalitats de col'laboració en les
activitats formatives i en els processos selectius i de provisió organitzats per l'Escola
Baleard'Administració Pública, is'aprova el barem de les indemnitzacions que se'n
deriven (BOIB núm. 81 , de 2 de juny de 201 1), modificat pel Decret 13/2017, de 31 de
març (BOIB núm. 39, d'1 d'abril de 2017).
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6. Qualificació

i acta d'avaluació de la prova externa

6.1. Amb antelació a la realització de la prova el tribunal examinador ha de fer públics
els criteris de qualificació aplicables, i els ha de remetre al centre on s'imparteix el

programa.
6.2. El tribunal qualificarà cadascun dels alumnes per als aspectes següents:
a) Llengua i literatura franceses: Qualificació de l'exercici escrit, que serà numèrica de O
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 que l'integren, escrit (a) i oral (b), amb un decimal
si fos necessari.
d) Història d'Espanya iFrança: 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), expressades amb dos decimals. La qualificació s'ha d'arrodonir al
decimal més pròxim, i en cas d'equidistància, al superior.

6.3.Eltribunal avaluador ha de complimentar una acta d'avaluació, per als alumnes de
cada centre, no méstard del 13 de maig de 2020. Aquesta acta s'inclou en l'annex4
d'aquesta resolució en què s'han de reflectir les cinc qualificacions indicades a l'apartat
6.2,que han de serdefinitives si no es presenten reclamacions. Una vegada signada,
l'acta s'ha de transmetre al centre respectiu per al càlcul de la qualificació final per a
l'obtenció del títol de Boccslauréat ise n'ha d'enviar una còpia escanejada a la Direcció
General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa. El centre ha de ser
I'encarregat de la guarda icustòdia de les actes dels alumnes.
6.4. Si un alumne no es presenta a la prova d'alguna matèria s'ha de consignar com "No
presentat"(NP), la qual cosa tendrà, a tots els efectes, la consideració de qualificació
negativa.

6.5. L'alumne que obtingui 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 es consignarà "No apte" (NA)tant en la columna c), relativa a la qualificació
de llengua iliteratura, com en la columna e), relativa a la qualificació global de la prova
exte rna.
C. clel Ter, '1 6
07009 Palma
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6.6. Per a l'alumne que obtingui qualificació inferior a 5 en la qualificació global de

la

prova externa eS cons¡gnarà "No apte" (NA) en la columna e) de l'acta d'avaluació.

6.7.E|centre informarà I'alumnat, no méstard de dia14 de maig de2020, de les
qualificacions obtingudes mitjançant la publicació al tauler d'anuncis del centre.

7.

Reclamacions

7.1 En el termini de dos dies lectius des de la publicació de les qualificacions, atorgades
pel tribunal avaluador de la prova externa, els alumnes o, en el cas que siguin menors
d'edat, els seus pares, mares o tutors legals, poden presentar per escrit al centre en
què s'ha realitzat la prova, reclamacions contra les decisions i qualificacions que s'hagin
adoptat com a resultat del procés d'avaluació. Aquestes reclamacions han d'anar
adreçades al president del tribunal.

perescrit, també s'ha de comunicar
via telemàtica a la Direcció General de Primerã Infància, InnoÙacl6:i:CoFnun¡tat

7.2

El mateix dia en què es presenti la reclamació

Educativa, a I'adreça spl@dgpice.caib.es.

7.3 Per analitzar les reclamacions presentades el president ha de convocar els
membres del tribunal avaluador a una reunió extraordinària que s'ha de realitzar no
més tard de dia 20 de maig de 2020, les deliberacions de la qual s'han de fer constar en
una acta singular elaborada a aquests efectes.

7.4Un cop analitzades, si s'escau, les reclamacions presentades, i no més tard de dia 21
de maig de2020, eltribunal les ha de resoldre. El mateix dia eltribunal avaluador ha de
comunicar al centre respectiu i a la Direcció General de Primera Infància, Innovació i
Comunitat Educativa les qualificacions definitives de les persones que han presentat
reclamació. En el cas que es modifiqui alguna qualificació el tribunal ha d'elaborar una
nova acta segons I'annex 4, en què s'han d'incloure només els alumnes que haguessin
presentat reclamació, i que ha de ser tramesa al centre corresponent el mateix dia.

8.

Prova externa extraordinària

8.1 En cas que sigui precís realitzar la convocatòria extraordinària a què es refereix
l'apartat 2.7, pel fet de complir-se alguns dels supòsits prevists en la present resolució,
la prova es realitzarà dia 12i 14 de maig de2020.
8.2 En aquest cas, el tribunal avaluador ha de complimentar una acta d'avaluació que
C. del Ter,
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figura com annex 4, per als alumnes de cada centre, no més tard del 21 de maig de
2020.
8.3 El centre informarà l'alumnat, no més tard de dia22 de maig de 2020, de les
qualificacions obtingudes mitjançant la publicació al tauler d'anuncis del centre.
8.4 En el termini de dos dies lectius des de la publicació de les qualificacions, atorgades
pel tribunal avaluador de la prova externa, els alumnes o, en el cas que siguin menors
d'edat, els seus pares, mares o tutors legals, poden presentar per escrit al centre en
què s'ha realitzat la prova, reclamacions contra les decisions i qualificacions que s'hagin
adoptat com a resultat del procés d'avaluació. Aquestes reclamacions han d'anar
adreçades al president del tribunal.
8.5 Per analitzar les reclamacions presentades el president ha de convocar els
membres del tribunal avaluador a una reunió extraordinària que s'ha de realitzar no
més tard de dia 27 de maig de 2020, les deliberacions de la qual s'han de fer constar en
una acta singular elaborada a aquests efqctes.
8.6 Un cop analitzades, si s'escau, les reclamacions presentades, i no més tard de dia 29
de maig de2020, el tribunal les ha de resoldre.

9.

Obtenció del títol de Boccolauréot i acta d'avaluació

9.1. Pertenir dret a l'obtenció del títol de Baccalsuréat, ial càlcul de la corresponent
qualificació final, cal complir els requisits següents:
a) Haver obtingut qualificació de 5 o superior en la prova de llengua i literatura
franceses de la prova externa.
b) Haver obtingut qualificació global de 5 o superior en la prova externa.
c) Haver superat totes les matèries del batxillerat.

9.2.Els secretaris dels centres emplenaran una acta, amb elvistiplau dels directors, que
s'ha d'ajustar al model establert a l'annex 5, relativa a l'alumnat que hagi cursat el
currículum mixt de Batxillerat i de Baccalauréot. L'acta 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 d'història d'Espanya i França.
d) Qualificació global de la prova externa.
C. clel Ter, 1 6
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e) Qualificació final per a l'obtenció del títol de Boccalsuréat.
Ð Abreviatura de la "série" (modalitat)deltítol de Baccalauréat que, si és el cas, se
sol.licita, d'acord amb les correspondències que s'estableixen a l'annex 6. Cada alumne
pot obtenir un únic títol amb una única modalitat.

9.3. La qualificaciófinal pera l'obtenció deltítol deBaccslquréat, que és el resultatde la
mitjana ponderada entre el 70 per cent de la nota mitjana del batxillerat i el 30 per cent
de la qualificació global de la prova externa, l'ha d'establir el centre educatiu en què
l'alumne hagi completat el currículum mixt de Batxillerat i Baccalauréat.El centre ha de
fer constar aquesta qualificació final per a I'obtenció del títol de Baccalauréat ala
columna e,) de I'acta d'avaluació que s'inclou a l'annex 5 d'aquesta Resolució.
9.5. L'alumne que obtingui qualificació inferiora 5 en la nota de la prova de llengua i
literatura franceses no superarà la prova externa. En aquest cas a l'acta d'avaluació es
consignarà "No apte" (NA)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.

9.6. Per a l'alumne que obtingui qualificació inferior a 5 en la nota global de la prova
externa es consignarà "No apte" (NA) en la columna d) de I'acta d'avaluació.

9.7. Enel casquecapalumnehagi estatqualificatcoma"Noapte"peltribunal dela
prova externa, s'ha de consignar aquesta mateixa menció als apartats b), c), d) i e) de
l'acta esmentada al punt anterior.
9.8. Per a l'alumnat que no superi el Batxillerat ni en la sessió d'avaluació final ordinària
ni en la sessió d'avaluació final extraordinària del curs acadèmic 2019-2020, no tindrà
validesa la qualificació global de la prova per a l'obtenció del títol de Baccalouréat.
9.9. En el cas que cap alumne del centre resti pendent d'avaluació final extraordinària
de batxillerat, se I'inclourà també en l'acta esmentada al punt 9.2, í s'ha de consignar,
per als apartats a) i e)la menció PAE ("Pendent d'avaluació extraordinària"). Per als
apartat b), c)i d) s'han de consignar, a títol estrictament informatiu, la qualificació
global de la prova externa atorgada pel tribunal.
9.10. El secretari del centre educatiu ha d'escanejar itrametre aquesta acta a l'adreça
spl@dgpice.caib.es de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat
Educativa, no més tard del dia 30 de maig de 2020.
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i. Un cop finalitzat el procés d'avaluació final extraordinària el secretari del centre ha
de trametre mitjançant l'adreça spl@dgpice.caib.es a la Direcció General de Primera
Infància, Innovació i Comunitat Educativa, una nova acta on s'inclouran només els
alumnes que estaven pendents d'avaluació final extraordinària de batxillerat. Per a
aquells alumnes que hagin completat I'etapa s'han de consignar les dades
corresponents a tots els apartats.
Per a aquells alumnes que no hagin completat l'etapa de batxillerat s'ha de consignar la
menció NA ("No apte") a tots els apartats de l'acta.
9.1

10.

Diligències

10.1. Per a l'alumnat que obtingui la doble titulació, tant en l'expedient acadèmic com
en l'historial acadèmic caldrà incloure la diligència següent:
L'alumne titular d'aquest expedient ocadèmic/historial ocodèmic de batxillerat ho superat
els ensenyaments del currículum mixt a què es refereixel Reiol decret 102/2010, de 5 de
febrer, pel qual es regula I'ordenoció dels ensenyaments acollits a l'Acord entre el Govern
d'Espanya i el Govern de Fronça"relatfu o lo dobte titutoció de botxillerat i baccalauréat en
centres docents espanyols, i acredita, almenys, un nivell 82 en llengua francesa del Marc
comú europeu de referència per a les llengües.
El secreto ri /La secretÒ ri a
Vist i plau El director/ La directora
(Segell del centre)
10.2. Així mateix, en les actes d'avaluació de batxillerat es farà constar, en el seu cas, la
referència expressa al Reial Decret 102/2010, de 5 de febrer, que regula els
ensenyaments del currículum integrat:
Els alumnes marcats amb (BB) han cursat les mqtèries del currículum mixt ol qual es refereix
el Reial Decret 102/2010, de 5 de febrer pel qual es regula l'ordenació dels ensenyoments
acollits a l'Acord entre el Govern d'Espanya i el Govern de França relatiu q lq doble tituloció
de batxillerat i baccalauréat en centres docents esponyols
El secreta ri/La secreta rio
Vist i plau El director/ La directora
(Segell del centre)
11. Emissió de
'l 1.1. Els

certificacions i tramitació del títol de baccalauréat.

directors dels centres han de formular d'ofici, amb la necessària celeritat, les
sol'licituds d'expedició del títol de Baccalouréat davant la Direcció General de Primera
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Infància, Innovació i Comunitat Educativa per a l'alumnat que reuneixi les condicions. A
tal efecte, han de complimentar una taula informàtica de dades que la Direcció General
de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa ha de posar a la seva disposició i
ha de respondre a allò acordat entre les administracions espanyola i francesa.
11.2.Els secretaris dels centres han d'emetre per a cada alumne una certificaciÓ
signada, amb el vistiplau dels directors, segons el model de I'annex 7. Aquesta
certificació, que ha de tenir el segell del centre, ha de ser escanejada i tramesa a través
de l'adreça spl@dgpice.caib.es a la Direcció General de Primera Infància, Innovació i
Comunitat Educativa no més tard del dia 30 de maig de 2020, i s'ha d'enviar a la
Subdirecció General d'Ordenació Acadèmica del Ministeri d'Educació. Els originals de la
certificació s'han de conservar en el centre i es poden sol'licitar per a I'oportuna revisió,
en cas de ser requerida, per la part francesa.
11.3. La certificació ha de ser tramesa davant l'autoritat francesa amb objecte d'emetre
l'oportuna "attestation" (certificació) que permeti a l'alumnat del programa "Batxibac"
accedir a la universitat espanyola d'acord amb el procediment establert per l'Ordre
EDU/1 161/2010, de 4 de maig, pel qual s'estableix el procediment per a l'accés a la
Universitat espanyola per part dels estudiants procedents de sistemes educatius als
quals és d'aplicació l'article 38.5 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.
11.4. Les sol'licituds d'expedició del títol han de concretar, d'acord amb allò establerten
l'annex 6, la "série" (modalitat) del títol de Baccalauréat obtingut. Cada alumne només
pot obtenir un títol amb una modalitat.
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Annex 2
SOL.LICITUD D'INSCRIPCIó A LA PROVA EXTERNA PER A
L'OBTENCIó OTI TÍTOL DE BACCALAURÉAT. CUTS 2019.2020

DADES PERSONALS
Nom

Llinatges

D

Lloc i data de naixement

NI/Passaport/NIE

Adreça de residència

Codi postal i localitat

Província

Adreça electrònica

Telèfon fix

Telèfon mòbil

DECLARA:

Que en el curs 2019-2020 està cursant 2n de batxillerat en el currículum

mixt de batxillerat i baccalauréat en
en la

'Ttr(

modalita

SOL.LICITA:

Ser inscrit en la prova externa sobre les matèries específiques del
currículum mixt de la doble titulació de batxillerat i baccalauréat.

Signatura

de

de2020

Dades específiques:
Necessiteu cadira per escriure amb la mà esquerra?

f] No Esf

Requeriu adaptació per fer la prova per raó de discapacitat o

trastornfN o ESí
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RELACIó D'ALUMNES QUE S'INSCRIUEN PER REALITZAR LA
PROVA EXTERNA PER A L'OBTENCIó DEL TÍTOL DE
BACCALAU RÉAT. Curs 201 9 -2020

iit/ir

CENTRE IES
Núm.

Annex 3

Bendiant

CODI

07008855 POBLACIO Bendinat (Calvià)
DNI/Passaport/ NIE

Relació alfabètica de l'alumnat

Discapacitat o

trastornt

d'ordre
2n llinatqe

1r llinatqe

nom

Esq

1

2

3

Observacions3

'M"r."rsr'enel casquel'alumnepateixr alguntipusdediscapacitatotrastornidemaniajutespecíficperala
realiuació de la prova. En aquest cas s'ha d' adjuntar la documentació acreditativa així com també còpia del pla individual que
l'alumne ha seguit al llarg de l'etapa de batxillerat.
2

Poruu

,ol",r"nt'sí'

si necessita una cadira per poder escriure amb la mà esquerra.

3 5'hi ha de ler constar, si és el cas, els ajurs rècnics i materials que necessiten els alumnes amb alguna discapacitat o tr<rstorn
que els rmpedeixi realìuar la prova amb els mitjans ordinaris.
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ANNEX 4. ACTA D'AVALUACIó DE LA PROVA EXTERNA DE BACCALAUNÉNT
Reioldecret 102/2010, de 5 de febrer pelquol es regulo l'ordenoció dels ensenydments ocoll¡ts o l'ocord entre elGovern d'Espanyo iel

..

ìr:'ii

"i

Govern de Fronça relotiu o Io doble titulació de botxiller i boccolouréat en centres docents esponyols.

Centre IES Bendinat Codi de centre 07008855 Codi Postal 07181
Adreça Arquitecte Francesc Casas '13 Localitat Bendinat (Calvià) Província Illes Balears
RESUM ESTADISTIC DELS RESULTATS DE L'AVALUACIO DEL GRUP
Alumnes
Homes

Dones

Relació alfabètica dels alumnes

Alumnes inscrits que obtenen avaluació
Positiva en
Prova de llengua i literatura

TOTAL

la

prova d'història

franceses
Positiva en

Positiva en

d'Espanya

l'exercici ESCRIT

l'exercici ORAL

França

Llengua i literatura franceses

i

Història
d'Espanya i de
França (d)

Núm.

Llinatges i nom

d'ordre

Exercici escrit(a)

Exercici oral (b)

Positiva en les
dues proves

Qualificació de la
prova(c)

Qualificació de la
prova

01

02
03

(a, b id)Qualificacions numèriques de 0 a 10 punts sense decimals.
(c) Mitjana aritmètica de les qualificacions dels exercicis escrit ioral, amb un decimalsifos necessari

Qualificació
global de la prova
externa (e)
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(e) Mitjana aritmètica de les qual¡f¡cacions obtingudes en les proves de les matèries específiques arrodonides a la desena més
propera i en cas d'equidistància, a la superior. Segons es determína en I'article 7.2. de l'Ordre EDU/2517/2010, de 30 de juliol,
a l'alumne que obtengui una qualificació inferiora 5 en la global de la prova o en la qualificació de la matèria específica de
llengua i literatura Franceses no superarà la prova externa, en aquests casos s'ha de consignar NO APTE en la corresponen
casella de la columna de qualificació globalde la prova externa.

La present acta comprèn un

total de .... alumnes, ifinalitza en ...........

DILIGÈNCIES:

dia...de.......de 2020

SIGNATURA DELS MEMBRES DELTRIBUNAL(indicar la matèria

iel nom illinatges de cada signatari)

El

president/La presidenta del
Tribunal

El

secretari/La secretària del
Tribunal

El vocal/La vocal

El vocal/La vocal

Signat:

Signat:

Signat:

Signat:

Matèria

Matèria

Matèria

Matèria:
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Annex 5
ACTA D'AVALUACIÓ PERA L'ALUMNAT DE CURRíCULUM MIXT DE BATX¡LLERAT I BACCALAURÉAT
Curs acadèmic 201 9-2020
Dades del centre
Nom IES Bendinat
M u n ici pi Bendinat (Calvià)
Codi de centre 07008855
Relació
de

DNr/
Passaport/

l'alumnat

NIE

alfabètica

Llinatges
nom

a)

b)

c)

Qualificació
final de
batxillerat

Qualificació
llengua i

Qualificació
d'història
d'Espanya i

d)
Qualificació
global
de la prova

França

externa

i

a

/_l

Signatura del secretaril de la secretària
Segell del centre

2020

literacu ra
franceses

e)

0

Qualificació
final

"Série"

Per a

(modalitat)
del títol de

l'obtenció
del cítol de

que se

baccalau réat

sol.licita

baccal au réat
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Annex 6
CORRESPONDÈNCIES ENTRE MODALITATS DE BATXILLERAT

I

SÉRIES DE

BACCALAU RÉAT

Títol de batxiller del

sistema

<Séries

de

Baccalauréat>> del

educatiu
espanyol
Modalitats de batx¡llerat

sistema
educatiu francès

Arts
Via arts plàstiques, imatge i disseny

Baccalauréat série littéraire (LIT)

Via arts escèniques, música i dansa

Humanitats i ciències socials
Haver cursat, almenys, dues de les
matèries següents:
-grec II,
-història de l'art,

Bacca lau réat série

I

ittéraire (LIT)

-llatíII,
-l iteratura u niversal.
Baccalauréat série économique et
Humanitats i ciències socials
Haver cursat, almenys, dues de les sociale
(ECo)
matèries següents:
-economia de l'empresa,
-geografia,

-matemàtiques aplicades

a

les

ciències socials II.
Ciències itecnologia

Baccalauréat série scientifique (SCI)
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Annex 7
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Fecha (date)

Nombre del centro escolar
Nom de l'établissement scolaire

Dirección postal
Adresse postale

Dirección electrónica e-mail
Adresse e-mail

cERTtF|CADO ACREDTTATTVO DE REUNTR LOS REQUTSTTOS ACADÉMICOS PARA LA
EXPEDICIóN DELTíTULO DE BACCALAURÉAT CÉruTRNI
definido de acuerdo al artículo I del Real Decreto 102/2010, de 5 de febrero (BOE del12

/ ATTESTAIoN DE REUsstrE

ET RELEVÉ

oes NorEs

^i'"#äiL.r*to
DU BACCALAURÉAT CÉruENNI
POUR LA DÉUVRANCE

El/la Secrerariof a del Centro certifica que I Le secrétaire généralde l'établissementatteste que
D^ I D (M a d a m e / M o n si e u r)
Fecha ylugar de nacimiento/Date et lieu de naissance
Reune las condiciones académicas para la expedición delTítulo de Bachilleryha
superado las materias específicas de la prueba externa de acuerdo a lo establecido en el
Real Decreto 1O2/2O1 0, de 5 de febrero / A été reçu(e) à l'examen final du Bachillerat

Modalidad I Série
En la convocatoria de (mes y año)
Con la calificación final de

f

I

à la session de (mois et année)

avec une note

de: / 10

Yha obrenido las siguientes calificaciones en las materias específicas de la prueba
externa:
Et a obtenu les notes suivantes à la partie spécifique de I'examen prise en compte pour la délivrance du
baccalau réat

génáral:

o
¡

Lengua i Literatura francesa I Langue et littérature française: I 1O
Historia de España y Francia I Histoire: / 10
Calificación final de la prueba externa I Moyenne obtenue à la partie spécifique de l'examen:
10
Calificación final para la obtención del título de Baccalauréat général: / 1O

f

(La calificación final es la media ponderada entre el 70 por ciento de la nota media obtenida en el Bachillerato i el 30
obal obtenida en la rueba externa
r ciento de la calificación

Convocatoria de la prueba externa
V"B" El/La Direcror/a

I

Date de délibération du iury:

El/La Secrerariof a

f

Le SecretaireCénéral

(Validé par Le Proviseur)

Firma (signature)
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ACTA D'AVALUACIó DE RECLAMACIó DE LA PROVA EXTERNA DE BACCALAURÉAT
Reial decret 102/2010, de 5 de febrer pel qual es regula l'ordenació dels ensenyaments acoll¡ts a l'acord entre el Covern d'Espanya i el Covern de França reldt¡u a
la doble titulació de batxiller i baccalauréat en centres docents espanyols.

d'o rd re

Provínci A

Locali

Relació alfabètica dels alumnes

Núm.

Codi

Codi de cenc rP

Cent
Adreç 2

Llinatges inom

Llengua i literatura franceses
Exercici escrit(a)

Exercici oral (b)

Qualificació
prova(c)

de

la

Història d'Espanya
i de Franca (d)

Qualificació global

Qualificació de la

(")

de la prova externa

prova

01

02
03

04
05

06

(a, b i d) Qualìficacions numèriques de 0 a 10 punrs sense decimals.
(c) Miclana aricmètica de les qualificacions dels exercicis escric i oral, amb un decimal si fos necessari.
(e) Mirjana aricmècica de les qualificacions obringudes en les proves de les matèries específiques arrodonides a la desena més propera ien cas d'equidistància, a la
superior. Segons es derermina en l'ar¡icle 7.2. de l'Ordre EDUl2517 12010, de 30 de juliol, a I'alumne que obcengui una qualificació inferior a 5 en la global de la
prova o en la qualificació de la ma¡èria específica de llengua i litera¡ura Franceses no superarà la prova ex[erna, en aquests casos s'ha de consignar NO APTE en la
corresponent casella de la columna de qualificació global de la prova externa.
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La present acta comprèn un

total de .... alumnes, ifinalitza en ....

D ILIC ÈNCIES:

....., dia...de. ......de 2O2O
SICNATURA DELS MEMBRES DELTRIBUNAL (indicar la matèria i el nom i llinatges de cada signacari)
El president/La presidenta del
Tribunal

El vocal/Lavocal

El vocal/Lavocal

El vocal/Lavocal

Signar:

Signar:

Signac:

Signat:

Matèria

Matèria:

Matèria:

Matèria

