a

DIPLOMA DUAL INTERNACIONAL
Preparant estudiants per a nous reptes

OBJECTIUS

El programa Diploma Dual ofereix
l’oportunitat d’obtenir dues titulacions
simultàniament:
•

El Batxillerat del país

Immersió lingüística
Totes les assignatures i les
relacions amb el professorat
és en anglès.

d’origen
deell’alumnat.
Per
què fer
Batxillerat dual
•

El Batxillerat nord-americà
(High School Diploma).

Immersió tecnològica
Domini en el maneig de les tecnologies
més avançades d’aprenentatge digital.

D’aquesta manera, l’alumnat té la
possibilitat de cursar estudis en dues
escoles: de manera presencial al
Col·legi Verge de la Salut i de manera
virtual a l’americana.

Immersió personal
L’alumnat adquireix responsabilitat,
maduresa i autonomia en el treball,
gestió del temps, capacitat d’adaptació
en entorns diferents i multiculturals.

Quan es pot iniciar?
El Diploma Dual es pot iniciar a 2n d’ESO, 3r d’ESO, 4t d’ESO o 1r de
Batxillerat.

Com treballa l’alumnat?
Des de casa amb l’ordinador. El Programa posa a la
seva disposició totes les plataformes, els sistemes i
les eines necessàries: recursos de comunicació
alumnat – professorat, professorat – famílies i
professorat – director de Programa del centre d’origen
i recursos de continguts i activitats.

Assignatures. Com s’aconsegueix?
Els alumnes del Diploma Dual han de cursar 6 crèdits: 4 del curricular
obligatori i 2 del curricular electiu.
Assignatures obligatòries

Assignatures electives

• English: 2 crèdits*

• Life Management Skills: 1
crèdit*
• College Preparation (SATACT): 1 crèdit
• Criminology: 1 crèdit
• Psychology: 1 crèdit
• Digital Photography: 1 crèdit
• Concepts of Engineering &
Technology: 1 crèdit
• English: 1 crèdit

• U.S History: 1 crèdit
• U.S Goverment+Economics: 1
crèdit
* L’alumne haurà de superar
obligatòriament dos nivells d’anglès,
independentment del seu nivell
inicial: English I-II, English II-III,
English III-IV, English IV-V

* Assignatura electiva obligatòria

Inscripció
Prova d’accés
Comunicació als seleccionats
FASES

Lliurament d’usuari i contrasenya
Primer contacte amb el professorat
d’EUA
Conversa de benvinguda
Començament del curs
Realització del curs

