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Què és el Batxillerat Dual?
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ts L’alumne està matriculat als EUA?
Sí, els alumnes estan matriculats a Somerset Interna-
cional sota el programa de Batxillerat Dual Internaci-
onal de la Somerset Academy. Somerset Academy és 
una organització educativa de l’Estat de Florida i que 
compta amb 27 escoles, que conformen un sistema 
educatiu complet, que inclou Preescolar (Educació In-
fantil), Educació Primària, ESO i Batxillerat. Somerset 
està gestionada per Academica Corporation, una insti-
tució innovadora en l’àmbit dels “Charter Schools” als 
Estats Units i que és, al mateix temps, una de les més 
grans pel que fa al nombre de centres i alumnes. 

Quins avantatges ofereix  
a l’estudiant?
El programa d’estudi de Somerset International emfa-
titza l’aprenentatge de l’anglès. Així, totes les assig-
natures s’imparteixen en aquest idioma i les relacions 
amb els professors s’estableixen també en anglès. Això 
crea un ambient virtual d’immersió, una característica 
essencial de qualsevol programa que vulgui arribar a 
aconseguir un alt nivell lingüístic. És innegable que 
l’anglès està reconegut en moltes parts del món com 
“lingua franca” de l’economia global, tant en negocis 
com en la ciència, tecnologia i aviació. La seva influèn-
cia és més gran que mai al segle XXI. 
A banda, poder cursar matèries i assignatures a les 
quals normalment no tindria accés, també suposa per 
a l’alumne un gran enriquiment acadèmic. 
Finalment, un estudiant de Batxillerat, que pensi ma-
tricular-se a una universitat nord-americana, tindrà un 
gran avantatge quan presenti la sol·licitud respecte de 
qui no hagi demostrat aquest domini de l’anglès i èxits 
acadèmics. A més, el fet de disposar d’un diploma 
nord-americà, evita haver de superar exàmens com el 
TOFEL, que garanteix a una universitat que el candidat 
posseeix el nivell requerit d’anglès. 

Quin grau d’esforç suposa per part de 
l’alumne?
L’esforç és variable depenent del curs escolar en què es 
comenci i del nivell d’anglès inicial de l’alumne. En un ni-
vell mitjà d’esforç estaríem parlant d’una dedicació d’unes 
5 hores setmanals. 
L’opció més estesa ha estat considerar el programa com 
una activitat extraescolar, que els alumnes desenvolupen al 
migdia o al vespre, com qualsevol altra activitat realitzada 
fora de les purament escolars. 
 
Què suposa per a l’escola d’origen?
Des d’un principi és un programa personal i individual per 
a l’alumne. La demanda de centres escolars interessats en 
proposar el programa als seus estudiants va fer necessari el 
desenvolupament d’un programa específic per als alumnes 
d’un mateix centre escolar. 
Això aporta a l’alumne estar en un entorn més protegit i tu-
telat, fet que facilita el seu èxit. 
Per part del centre és aconsellable permetre l’accés als 
alumnes a una sala amb equips informàtics i connexió a 
Internet, cosa que als centres de La Salle està plenament 
garantida.

Preparant estudiants per al món del segle XXI
El programa de Batxillerat Diploma Dual ofereix l’oportunitat 
d’obtenir dues titulacions simultàniament: el Batxillerat del país 
d’origen de l’alumne 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. 
Aquest programa l’ha creat Academica Corporation per tal de 
preparar els estudiants per adquirir els millors nivells de compe-
tència que els ajudaran a enfrontar-se amb un mercat de treball 
globalitzat i summament competitiu. 
A través d’un disseny curricular virtual, avançat i innovador, que 
inclou assignatures obligatòries i optatives, proporciona un alt 
nivell de preparació a tots els alumnes que vulguin accedir a les 
universitats nord-amercianes.
Les classes s’imparteixen en anglès amb professors nadius, la 
qual cosa dona l’oportunitat a l’alumne de practicar i millorar un 
idioma essencial en el mercat laboral actual. 

Aprenentatge virtual
La Institució Hoover de la Universitat d’Standford va predir 
que, l’any 2019, el 50% dels cursos de secundària s’oferi-
rien a través d’aprenentatge virtual. El nostre programa aju-
da a preparar els estudiants per formar part d’aquest mont 
emergent, en el qual el domini de les noves tecnologies és 
imprescindible.
Totes les assignatures les imparteixen professors qualificats 
i competents. L’alumnat pot comunicar-se amb ells a través 
de correu electrònic, telèfon,  missatgeria instantània i vídeo 
conferència. 

Intercanvi cultural
L’intercanvi cultural s’inicia des del mateix moment en què els 
estudiants comencen el curs, redacten els seus informes i es 
comuniquen amb els seus professors nadius en anglès, idioma 
vehicular durant tot el programa. Així, el Diploma Dual prova 
també la capacitat del diplomat per treballar en ambients mul-
ticulturals i diferents al seu entorn habitual, desenvolupant la 
seva capacitat d’adaptació i flexibilitat, qualitats indispensables 
per als professionals del futur.
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Everyday English I-II 2 crèdits
Everyday English II-III 2 crèdits
Everyday English III-IV 2 crèdits

Everyday English IV-V 2 crèdits
American Government/ Economics 1 crèdit
US History 1 crèdit
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Life Management Skills 1 crèdit
Psychology 1 crèdit
SAT preparation 1 crèdit
Digital Photography 1 crèdit
Criminology 1 crèdit
College Preparation 1 crèdit
Concepts of Engineering & Technology 1 crèdit
English 1 crèdit

Qualitat garantida
El programa de Diploma Dual està acreditat pel SACS (Southern Associati-
on of Colleges and Schools), una de les qualificacions més desitjades en el 
món educatiu dels Estats Units. Aquest Diploma atorga a l’alumne la matei-
xa titulació que reben els alumnes nord-americans d’Academica en finalit-
zar el Batxillerat, i està reconegut a tots els Estats i a les seves universitats. 
Les gairebé cent escoles d’Academica estan dins de les més reconegudes 
als Estats Units per la seva qualitat d’instrucció i qualificacions “A” atorga-
des pel Departament d’Educació de l’Estat de Florida. 
Tres d’aquestes escoles van ser designades entre els “Best High Schools 
of America” per U.S. News & World Report i Newsweek, després d’avaluar 
més de 3.700 escoles de secundària. 

Programa d’estudis
Basant-se en el fet que no cal, per principis pedagògics, repetir en anglès 
el que ja s’ha estudiat en espanyol (amb l’excepció de l’idioma mateix) , es 
pot convalidar fins a un 75% dels 24 crèdits que es necessiten per obtenir 
un diploma de “High School”. És a dir, Academica atorgarà crèdits a l’estu-
diant per les assignatures que ja hagi completat a la seva escola d’origen. 
Per tant, el programa Dual exigeix només que els alumnes completin 6 crè-
dits, que corresponen a quatre assignatures obligatòries i dues optatives. 
El programa s’inicia, normalment, a 3r d’ESO, tot i que està permès co-
mençar-lo a 4t d’ESO o a 1r de Batxillerat, un cop superades les proves 
d’accés corresponents.

• La Salle Barceloneta

• La Salle Comtal 
(a partir 3r d’ESO)

• La Salle Congrés
• La Salle Horta
• La Salle Manlleu

• La Salle Manresa
• La Salle Montcada
• La Salle Reus

• La Salle Sant Celoni 
(a partir 3r d’ESO)

• La Salle Tarragona

Centres que l’ofereixen: 
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