
 
  ¿Onde podes atopar información
  sobre o Bachibac?

  O IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas é
  pioneiro en Galicia na implantación
  da titulación Bachibac, pero hai 

 

  centros educativos en toda España 
  que, en diversas comunidades 
  autónomas, xa teñen implantada a
  titulación BACHIBAC.

  - Descubre máis información en:

http://w3.recursostic.edu.es/bachillerato/bachibac/web/es/

Alí poderás
consultar toda
 a información

sobre 
a titulación, 
as probas,...

  ¿Que é o BACHIBAC?
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  ¿Que é o BACHIBAC?

Trátase dunha 

que permite ao alumnado “alcanzar
simultaneamente os dous títulos nacionais ao
remate dos estudos secundarios, nos centros

escolares que oferten currículos mixtos,
abrindo deste xeito aos posuidores da

titulación Bacharelato + Baccalauréat -tanto
en España como en Francia- o acceso aos

estudos superiores, á formación e á
actividade profesional”. 

Ao final do 2º curso de Bacharelato, o
alumnado que supere todas as materias e
desexe obter a dobre titulación, realizará

unha proba externa sobre as materias
específicas do currículo correspondentes ao

devandito curso (Língua e Literatura
Francesas e Historia de España e Francia). 

  ¿Cales son os requisitos de
  acceso?

  Hai 4 posibles xeitos de acceder:

  ¿Cal é a distribución horaria?

  Coa finalidade de cumprir o obxectivo de
  recibir un terzo do horario lectivo en língua
  francesa, a distribución horaria será a
  seguinte:
Materias 1º Bach. 2º Bach.

Cultura 
Científica

2 horas + 1
(1)

Língua e 
Literatura 
Francesas

4 horas + 1
(2)

4 horas + 1
(4)

Intercambio 
escolar

4 horas
(3)

Historia de 
España e 
Francia

3 horas + 1
(5)

 (1) A materia de CuSc (Culture Scientifique)
 incrementa o seu horario nunha hora semanal
 para adiantar os contidos da proba externa de
 HEF (Histoire de l'Espagne et la France).
 (2) A materia de LLF desglósase en 2 horas de  
 Langue Française e Littérature Française
 -materia de libre configuración de 2 horas-;
 increméntase o seu horario nunha
 hora semanal para adiantar os contidos da 
 proba externa de LLF ao final de 2º Bach.
 (3) A participación no intercambio escolar en
 Bretagne nas semanas anteriores a Semana
 Santa é de carácter obrigatorio.
 (4) A materia de LLF incrementa o seu horario
 nunha hora semanal para implementar os
 contidos da proba externa de LLF ao final de 
 2º Bach.
 (5) A materia de HEF incrementa o seu horario 
 nunha hora semanal para implementar os
 contidos da proba externa de HEF ao final de 
 2º Bach.


