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           PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA BATXILLERAT DUAL INTERNACIONAL  

 

 

 

 

Benvolgudes famílies, 

 

Ens posem en comunicació amb vosaltres per informar-vos del Batxillerat Dual 

Internacional, un programa voluntari d’immersió lingüística. Teniu penjat a 

Educamos una presentació explicativa adreçada a qualsevol família 

interessada, i l’acord d’inscripció que, en cas d’interessar, es podrà  lliurar fins 

el 30 de juny. 

 

L’escola, ja fa deu anys, amb l’objectiu d’aprofundir i potenciar el 

plurilingüisme del centre, va  signar un acord amb  Academica Corporation, 

una de les majors i principals institucions escolars i educatives estatunidenques 

que compta amb més de 180 col·legis als Estats Units d’Amèrica, a fi de donar 

l’oportunitat als nostres alumnes d’obtenir dues titulacions simultàniament: el 

batxillerat del nostre país i l’estatunidenc.  

Gràcies a aquest programa els nostres alumnes des de 2n, 3r i 4t d’ESO podran 

estar matriculats en el Col·legi i, alhora, en un High School als  EEUU, cursant 

ambdós estudis al mateix temps, el primer de forma presencial i el segon de 

manera virtual.    

 

Des de l’equip directiu es va  arribar a aquesta decisió, atesa la necessitat de 

formar estudiants amb el major nombre de qualificacions professionals per 

poder competir amb èxit en un mercat laboral cada cop més internacional.  

 

També s’ha tingut en compte l’alt nivell d’anglès que presenta una gran part 

del nostre alumnat, la qual cosa ha de permetre seguir de forma satisfactòria 

aquest batxillerat americà. A més, volem començar aquest projecte a partir 

de 2n o 3r d’ESO, finalitzant-lo a 1r o 2n de Batxillerat, per compatibilitzar-lo més 

fàcilment, ja que la durada del mateix pot oscil·lar entre tres a cinc anys.  

  



 

El programa es realitza online. Els alumnes hauran de cursar un total de 6 

crèdits estatunidencs que, juntament amb la convalidació dels estudis en el 

Col·legi, els farà aconseguir, a més de la titulació del Batxillerat nacional, la 

titulació del High School. Són molts els valors i avantatges que aporta el 

programa als alumnes, destacant tres objectius principals:  

  

 

*      Immersió Lingüística, en un entorn d’estudi i treball, que permet tenir un 

millor domini de la llengua anglesa de forma diferent a com s’estudia en una 

acadèmia d’idiomes. 

 

*  Immersió Tecnològica, 100% on-line, professors, plataformes, eines,  

comunicacions, etc.  

 

*   Immersió Personal, en la gestió, esforç, responsabilitat, organització i 

maduresa de l’ alumne vers l’estudi i el treball.  

 

Aquest programa s’ofereix com a alternativa a l’ESOL Cambridge, que seguirà 

impartint-se en les dues hores complementàries de l’horari dels alumnes, les 

quals, a partir de 2n d’ESO, passen a ser els dimecres de 15:30h a 17:30h (no 

divendres de 15h a 17h, ja que a 2n d’ESO l’alumnat entra a l’escola a les 8h, 

i, per aquest motiu, divendres per la tarda no hi ha classe). Per tant, l’alumnat 

que vulgui podrà seguir realitzant la màteria d’ESOL Cambridge,  i l’alumnat 

que s’inscrigui en el Batxillerat dual realitzarà aquesta altra activitat en lloc 

d’ESOL Cambridge, portant-se a terme les dues a la mateixa franja horària 

abans indicada. 

 

ENLLAÇ PRESENTACIÓ BATXILLERAT DUAL:  
 

 

Per a qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb la coordinadora del 

programa, Maria Moreno, m.moreno@sagratcoresclaves.com, o amb la Directora 

de Secundària, Geles Pomar,  dirsecundaria@sagratcoresclaves.com 

 

 

Atentament, 

 

L’Equip Directiu i la coordinadora del programa Dual 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1cvFRvGxeVpB0Ali1_DbwRMAVfploeW3z/view?usp=sharing
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