DIPLOMA DUAL / HIGH SCHOOL DIPLOMA
DIPLOMA DUAL: És el programa oficial de convalidació internacional de títols de batxillerat
que permet als alumnes obtenir dues titulacions simultànies: la pròpia del país i el American
High School Diploma.
IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA, TECNOLÒGICA I PERSONAL: Juntament amb la millora del nivell
d’anglès, el Diploma Dual proporciona als alumnes un alt nivell d’autonomia personal i una
gran facilitat en l’ús de les noves tecnologies.
GARANTIES: Els alumnes reben la mateixa titulació que els estudiants americans quan
finalitzen el High School, reconeguda en tots els estats i en totes les universitats del món.
COM FUNCIONA?: Els alumnes han de cursar 6 crèdits per obtenir la titulació americana.
L'excel·lència educativa del programa permet obtenir la màxima convalidació possible: El 75%
dels 24 crèdits necessaris per obtenir el American High School Diploma es convaliden amb el
títol de Batxillerat del país propi. Per tant el 25% restant són els 6 crèdits que han de cursar de
manera online. D’aquests 6 crèdits, 4 són obligatoris i 2 de lliure elecció, permetent així als
alumnes fer assignatures de gran interès que no estan dins del currículum europeu. Aquestes
matèries poden cursar-se en 2, 3, o 4 anys. Per tant el programa es pot iniciar a partir de 2n
d’ESO, 3r d’ESO, 4t d’ESO o bé 1r de Batxillerat. L'avantatge de començar abans és que
només caldrà fer 1 o 2 assignatures per curs i la càrrega lectiva serà menor durant el
Batxillerat.
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QUÈ OFERIM DES DE L’ESCOLA?: Un director del programa, professor/a de l’escola, farà
l’acompanyament i seguiment dels alumnes fora de l’horari escolar per tal de resoldre dubtes i
assessorar els alumnes al llarg del programa. El programa posa a la seva disposició totes les
plataformes, sistemes i eines que necessita.
QUIN GRAU D’ESFORÇ EXIGEIX A L’ALUMNE: Exigeix un nivell d’esforç similar al d’una
activitat coescolar, de tres a cinc hores setmanals, depenent de les matèries que cursa.
QUALIFICACIONS: S’elabora un informe del progrés de l’alumne a mig semestre i es genera
un informe al final de cada semestre amb les qualificacions.
FASES:
1. Inscripció
2. Prova d’accés
3. Comunicació als seleccionats
4. Lliurament d’usuari i contrasenya
5. Primer contacte amb el professor als EUA
6. Conversa de benvinguda
7. Començament del curs
8. Realització del curs
Per a més informació podeu contactar amb secretaria.lleida@fedac.cat
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