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CURS 2022-23 (REUNIÓ INFORMATIVA)







OBJECTIUS DEL BATXILLERAT DUAL

1) Immersió lingüística.

2) Immersió tecnològica.

3) Immersió personal.



COM S’ACONSEGUEIX?
Es convaliden el 75% dels 24 

crèdits necessaris per obtenir

l’American High School 

Diploma. 

Els 6 crèdits que falten són

els que es cursen a través

d’Academica



COM S’ACONSEGUEIX?

Els alumnes del Diploma Dual han de cursar 6 crèdits online:

• 4 del currículum obligatori

• 2 del currículum optatiu



PROGRAMA 
D’ESTUDIS



PROGRAMA 
D’ESTUDIS



QUÈ ES NECESSITA?

- Ordinador

- Connexió a Internet

- Auriculars

- Micròfon





TREBALL DELS ALUMNES
- Es treballa a través de la plataforma Colegia

- Cada setmana han de dedicar entre 3 i 5 hores de

treball.

- Comunicació via e-mail.

- Participar a:

• Sessió de benvinguda.

• Live sessions (a través d’un enllaç de Zoom)

• Entrevistes individuals amb el tutor d’Estats

Units (Skype)



TREBALL DELS ALUMNES
- Els alumnes inscrits als cursos d’English I i II fan un

treball extra a la plataforma Burlington English:

ENGLISH I:

· 1r semestre: Everyday English II.

· 2n semestre: Everyday English III.

ENGLISH II:

· 1r semestre: Advanced English.

· 2n semestre: No utilitzen Burlington.



La feina dels alumnes consistirà a:

- enviar al Learning Management System (LMS):

presentacions treballs tests redaccions

- participar a les live sessions on-line (videoconferències)

TREBALL DELS ALUMNES



TREBALL DELS ALUMNES
- Els alumnes es poden comunicar amb el seu tutor 

de dilluns a divendres de 16:30h a 21h (hora local).

- Videoconferències individuals a petició dels 

alumnes o els professors.

- Live sessions programades: en grup.

Aquestes activitats són molt importants per reforçar coneixements, 

resoldre dubtes i millorar l’expressió oral.



SEGUIMENT DELS ALUMNES

- El professor marca a cada assignatura el treball 

setmanal a entregar.

- Els pares reben informació via correu electrònic del 

progrés semestral així com còpia de les 

comunicacions alumne/a – professor i tenen accés a 

plataforma pròpia, maestro (comunicació i 

seguiment)

- Dimecres 15:15h-17:15h: Trobada a l’aula 

d’informàtica del col·legi (opcional)



- Aprovar totes les assignatures d’ESO i Batxillerat.

- Aprovar els crèdits cursats amb Academica amb un

mínim de 2.0. Grade Point Average (GPA).

- La mitjana de les assignatures espanyoles i

americanes ha de ser com a mínim de 2.0 GPA.

OBTENCIÓ 

DEL 

TÍTOL DUAL





CALENDARI CURS 2022-23

- Fins el 30 de juny: període d’inscripcions. 

- Mitjans de setembre: prova de nivell.

- Octubre a finals de gener: 1r semestre.

- Febrer a finals de maig/juny: 2n semestre.



Per a més informació

Per a qualsevol dubte us podeu adreçar aquest correu:

Marta Ruiz       m.ruiz@safahorta.net

mailto:m.ruiz@safahorta.net


US ESPEREM AL 

BATXILLERAT 

DUAL !


