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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
2358 Reial decret 95/2014, de 14 de febrer, pel qual es modifica 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 batxiller i de baccalauréat en centres docents espanyols.

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 batxiller i de baccalauréat en centres docents espanyols, té per 
objecte regular els ensenyaments conduents a l’obtenció de la doble titulació de batxiller 
del sistema educatiu espanyol i de baccalauréat del sistema educatiu francès impartits en 
centres docents espanyols. L’article 7 d’aquest Reial decret, relatiu a l’avaluació i la 
qualificació d’aquests ensenyaments, estableix a l’apartat 1 com a requisit per a l’obtenció 
de la doble titulació la realització d’una prova externa, que ha de tenir lloc al final del 
segon curs de batxillerat i que ha de versar sobre les matèries específiques del currículum 
mixt corresponents al curs esmentat. Aquest mateix article assenyala a l’apartat 2 que els 
exercicis associats a aquesta prova han de ser avaluats per examinadors espanyols i 
francesos.

Conclosa ja la fase inicial d’implantació del programa, una vegada celebrada la 
primera edició de la prova externa esmentada, i després d’haver obtingut la titulació 
corresponent la primera promoció d’alumnes que han seguit aquests ensenyaments, els 
representants de les dues parts signants de l’acord, reunits en la Comissió Bilateral de 
Seguiment prevista a l’Acord entre el Govern d’Espanya i el Govern de França, han cregut 
oportú mostrar la seva voluntat d’avançar, dins d’una nova fase de consolidació del 
programa, en la relació de confiança ja existent, i han expressat, en conseqüència, la 
seva disposició a obrir la possibilitat de no considerar necessària l’exigència de disposar 
de la presència d’examinadors de tots dos països com a requisit per constituir els tribunals 
avaluadors.

En l’elaboració d’aquest Reial decret s’han consultat les comunitats autònomes a 
través de la Conferència d’Educació, han emès informe el Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques i el Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, i disposa del 
dictamen del Consell Escolar de l’Estat.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Educació, Cultura i Esports, d’acord amb el 
Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 14 
de febrer de 2014,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del 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 batxiller i de baccalauréat en centres docents 
espanyols.

Es modifica l’apartat 2 de l’article 7 del 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 batxiller i de baccalauréat en centres 
docents espanyols, que queda redactat en els termes següents:

«2. Els exàmens de les matèries específiques del currículum mixt s’han de fer 
íntegrament en llengua francesa, poden ser escrits i/o orals i han de ser avaluats 
per un tribunal format per examinadors espanyols i francesos, aquests últims 
només en cas que ho sol·liciti l’Administració francesa. En tot cas, l’Administració 
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francesa pot designar observadors que, sense formar part del tribunal, vetllin per 
l’aplicació adequada dels acords.»

Disposició final primera. Desplegament normatiu.

El ministre d’Educació, Cultura i Esports, en l’àmbit de les seves competències, pot 
dictar totes les disposicions que requereixin el desplegament i l’aplicació del que estableix 
aquest Reial decret.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 14 de febrer de 2014.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Educació, Cultura i Esports,
JOSÉ IGNACIO WERT ORTEGA
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