Batxillerat Dual
Què és el Diploma Dual?

FAQs

El programa Diploma Dual ofereix a l’alumne l’oportunitat d’obtenir
dues titulacions simultàniament: el Batxillerat del país d’origen i el
nord-americà. Així, l’estudiant cursa estudis en dues escoles a la
vegada: a la del seu propi país de manera presencial i a l’americana
de forma virtual.

*Quins avantatges ofereix a
l’estudiant?

Aquest programa l’ha creat Academica Corporation a través d’un
disseny curricular virtual, avançat i innovador, que inclou
assignatures optatives i atorga crèdits. Academica proporciona un alt
nivell de preparació a tots els alumnes que vulguin accedir a les
universitats nord-americanes.

Les classes s’imparteixen en anglès amb professors nadius. Els
alumnes poden comunicar-se amb ells a través del correu electrònic,
telèfon, pissarra electrònica, missatgeria instantània i vídeo
conferència.

El programa d’estudi facilita la immersió
lingüística en anglès: així, totes les
assignatures s’imparteixen en aquest idioma
i les relacions amb els professors
s’estableixen també en anglès.
Poder cursar matèries i assignatures a les
quals normalment no tindria accés, també
suposa per a l’alumne un gran enriquiment
acadèmic i personal. Treballar en un entorn
virtual també comporta l’adquisició de
competències digitals.
Un estudiant de Batxillerat que pensi a
matricular-se a una universitat nordamericana, tindrà un gran avantatge quan
presenti la sol·licitud. Tampoc cal cap
convalidació i disposen de mèrits requerits
per poder matricular-se.

*Quin grau d’esforç suposa?

Basant-se en el fet que no cal, per principis pedagògics, repetir en
anglès el que ja s’ha estudiat en català, es pot convalidar fins a un
75% dels 24 crèdits que es necessiten per obtenir un diploma de
High School.

L’esforç per part de l’alumne és variable,
depenent del curs escolar en què comenci i
del nivell d’anglès inicial de l’alumne. En un
nivell mitjà d’esforç estaríem parlant d’una
dedicació d’unes 5 hores setmanals.

Per tant, el programa Dual exigeix només que els alumnes completin
sis crèdits corresponents a cinc assignatures obligatòries i una
optativa.

Es considera el programa com una activitat
extraescolar, que els alumnes desenvolupen
a la tarda o al vespre, com qualsevol altra
activitat realitzada fora de l’horari escolar.

Assignatures

El programa s’inicia, normalment, a 3r d’ESO, tot i que està permès
començar-lo a 4t d’ESO o a 1r de Batxillerat, un cop superades les
proves d’accés corresponents.
English I

1 crèdit

English II

1 crèdit

American Goverment & Economics

1 crèdit

US History

1 crèdit

Life Management Skills

1 crèdit

Electives

1 crèdit

*Cal una nota mínima per obtenir el
diploma High School?
Sí, cal una qualificació mitjana mínima de 6,
tant en el Batxillerat cursat ordinàriament
com en el Programa Dual.

*Què suposa per a l’escola d’origen?
L’escola aporta un tutor específic, encarregat
del seguiment del programa. La mateixa
persona reuneix el grup d’alumnes una hora
a la setmana per resoldre dubtes i compartir
experiències.
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