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Diploma Dual

®

Batxillerat + American High School Diploma
Preparant estudiants per
als nous reptes
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Una gran institució educativa
nord-americana
Academica Corporation és la

* Educació pública de gestió privada d’alt rendiment (des de

principal institució educativa de
charter schools* als EUA, amb més de
100.000 alumnes, 5.000 professors i

K2 fins a High School i K16) que destaca per la qualitat, l’alt
nivell d’implicació de pares i professors, la flexibilitat i
amplitud del disseny curricular i l’atenció a les individualitats
de l’alumne.

200 escoles en més de 10 estats, com
ara Florida, Texas, Utah, Georgia,
Nevada, Califòrnia...
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Líder en Educació virtual
Academica és una de les poques
institucions dels EUA amb entitats
reconegudes com a American Virtual
Public School Provider (Proveïdor de
Serveis d’Ensenyament Públic Online).
Dona servei a les seves pròpies
escoles, i a totes aquelles escoles
públiques o privades dels EUA que
ho sol·licitin.

La unió entre l’escola i la universitat americana.
A fi d’acostar el sistema universitari a la High School,
actualment en la majoria dels estats és obligatori que un
alumne de High School (de 3r d’ESO a 2n de batxillerat)
cursi alguna assignatura online.
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La internacionalització de l’ensenyament
d’alt rendiment
Amb la filosofia d’acompanyar el
desenvolupament i preparació dels
estudiants tant dins com fora dels
Estats Units, Academica Corporation
inicia l’any 2001 un programa oficial de
convalidació de títols amb diferents
països, que dona origen al Diploma
Dual®.
Avui, el Diploma Dual® està present
a Espanya, Portugal, França, Itàlia, l’Argentina,
Colòmbia, l’Equador, el Perú, Veneçuela,
Mèxic, Xile, Corea o la Xina, entre altres
països.
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Diploma Dual®
L’any 2009, Academica Corporation escull
Espanya com a base per a la seva
internacionalització amb la creació
d'Academica Spain, una estructura
amb personal propi especialitzat.
Actualment, més de 900 escoles a
Espanya/Portugal estan adherides al
programa Diploma Dual®.
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Diploma Dual ®
El programa Diploma Dual® creat
i desenvolupat per Academica
Corporation prepara els estudiants
per adquirir els millors nivells de
competència en base a tres grans
objectius.
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Diploma Dual
1 programa, 3 grans objectius.
®

1. Immersió lingüística

3. Immersió personal

Totes les assignatures i les relacions amb

L’alumne adquireix responsabilitat i

els professors s’estableixen en anglès des

maduresa a l’hora de treballar, un alt nivell

del primer moment. Adquisició d’un nivell

d’autonomia, aprenentatge de la gestió
del temps, capacitat d’adaptació i

bilingüe avançat.

flexibilitat per treballar en entorns

2. Immersió tecnològica

diferents i multiculturals.

Domini del maneig de les tecnologies
més avançades d’aprenentatge digital.
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La meta és el camí
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Diploma Dual ®
Què s’aconsegueix?
• El batxillerat del país d’origen de
l’alumne, de manera presencial
• El batxillerat dels EUA
(High School Diploma), 100% online
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Els alumnes del Diploma Dual® reben la mateixa titulació que els
alumnes dels EUA en acabar la High School.
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Un dels avantatges del
Diploma Dual®, a més de la
millora notable del nivell
d’anglès, és l’autonomia
que proporciona als alumnes
i la facilitat que adquireixen
en el maneig de les
tecnologies.
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Diploma Dual ®
Com s’aconsegueix?
El sistema educatiu dels EUA avalua els alumnes per coneixements i capacitats. Considera que un alumne no ha d’estudiar la mateixa assignatura (matemàtiques, física, literatura...) en dos idiomes diferents, excepte les matèries
específiques del país (llengua, cultura, història...).

En aquest context, els convenis internacionals aconseguits per Academica,
units a l’excel·lència educativa del programa Diploma Dual®, ens permeten
oferir la màxima convalidació possible: el 75% dels 24 crèdits necessaris
per expedir l'American High School Diploma als nostres alumnes.
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High School Diploma

Credits Required for Graduation: 24

Crèdits convalidats

SUBJECT AREA

C O U R S E R E Q U I R E M E N T S 24 C R E D I T S

Native Language & Literature

4 credits, with major concentration in composition, reading for information, and literature

English

2 credits* + 2 credits

Mathematics

4 credits, one of which must be Algebra 1 or equivalent and one of which must be Geometry
or its equivalent

Science

3 credits, two of which must have a laboratory component and one of which must be
Biology 1 or equivalent course or series of courses

Social Studies

1 credit of World History
1 credit of US History
0.5 credit of US Government
0.5 credit of Economics

Fine Arts or Performing Arts

1 credit of fine or performing arts, speech and debate, or practical arts

Physical Education/Health

1 credit in physical education to include integration of health

Electives

2 credits + 2 credits

Grade Point Average

Cumulative GPA of 2.0 on 4.0 scale

*Cursats en els últims 4 anys en el país de l’alumne.
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Diploma Dual ®
Com s’aconsegueix?
Els alumnes del Diploma Dual® han de cursar 6 crèdits online: 4 del currículum obligatori
i 2 del currículum optatiu.

Assignatures obligatòries

Algunes optatives

English: 2 crèdits*

Life Management Skills: 1 crèdit*

U.S. History: 1 crèdit

College Preparation (SAT-ACT): 1 crèdit

U.S Goverment+Economics: 1 crèdit

Criminology: 1 crèdit

* L’alumne ha de superar obligatòriament dos
nivells d’anglès, independentment del seu nivell
inicial: English I-II, English II-III, English III-IV.

Psychology: 1 crèdit
Digital Photography: 1 crèdit
Concepts of Engineering
& Technology: 1 crèdit
English: 1 crèdit
*Assignatura optativa obligatòria

Diploma Dual ®

13

Programa
d’estudis

El Diploma Dual® es pot començar a 2n d’ESO,
3r d’ESO, 4t d’ESO o 1r de batxillerat.
L’avantatge de començar com més aviat millor és que
l’alumne només haurà de fer 1 o 2 assignatures per
curs, i la càrrega lectiva serà menor durant el
batxillerat. Alhora, com més anys estigui en el
programa, més gran serà la seva immersió.
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2nd year of ESO - 4 Year Program
2nd Year of ESO: English
3rd Year of ESO: English & Life Management Skills
4th Year of ESO: U.S. History & Elective
1st Year of Batxillerat: U.S. Government+Economics
A 2n d’ESO podran accedir al programa aquells alumnes a qui el centre escolar ho recomani
(pel seu nivell d’anglès, maduresa i interès).
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3rd year of ESO - 4 Year Program
3rd Year of ESO: English & Life Management Skills
4th Year of ESO: English & U.S. History
1st Year of Batxillerat: U.S. Government+Economics & Elective
2nd Year of Batxillerat: Elective

3 years

*Començant a 3r d'ESO l'alumne podria matricular-se en el format de 3 anys,
cas en què acabaria el programa a 1r de batxillerat.
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4th year of ESO - 3 Year Program
4th Year of ESO: English & Life Management Skills
1st Year of Batxillerat: English & U.S. History
2nd Year of Batxillerat: U.S. Government+Economics & Elective*

1st year of Batxillerat - 2 Year Program
1st Year of Batxillerat: English, U.S. History & Life Management Skills
2nd Year of Batxillerat: English, U.S. Government+Economics & Elective*
* Summer School

Diploma Dual ®
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Diploma Dual ®
Summer School
El valor del compromís
Academica International Studies proposarà exclusivament a aquells alumnes que en
arribar a 2n de batxillerat hagin de fer dos o tres crèdits la possibilitat d’avançar
durant l’estiu de 1r a 2n de batxillerat l’assignatura optativa de l’últim curs.
Aquests alumnes hauran d’haver superat totes les assignatures fins a 1r de batxillerat
a la seva escola, i hauran d’haver obtingut unes qualificacions d’A i/o B en les
assignatures dels EUA cursades fins llavors.
Cal destacar que aquesta possibilitat va néixer a iniciativa dels mateixos alumnes del
Diploma Dual®, interessats a fer altres activitats complementàries a 2n de batxillerat,
cosa que demostra un cop més la seva maduresa i compromís.

Diploma Dual ®
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Diploma Dual ®
Com treballa d’alumne?
L’alumne treballa des de casa amb l’ordinador i connexió a Internet.
El Diploma Dual® exigeix un nivell mitjà d’esforç similar a una activitat
extraescolar: de 3 a 5 hores setmanals, depenent de les capacitats de
l’alumne i del nombre d’assignatures que cursa.
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El Programa posa a disposició de
l’alumne totes les plataformes
necessàries:

• De continguts i activitats, on consulta i
duu a termes les seves tasques.

• De comunicació, per relacionar-se amb
el professor dels EUA i consultar
l’evolució de la seva feina (notes,
hores dedicades, activitats per
realitzar).
La família i el Director de Programa del
centre escolar també tenen accés a la
plataforma de comunicació.
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L’alumne només necessita un ordinador.
Tots els continguts els proporciona Academica International Studies.
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Diploma Dual ®
Com es relacionen l’alumne i el professor?
• El professor està disponible en un horari preestablert a l’inici del programa.
• Videoconferències individuals, algunes de caràcter obligatori i d’altres de
caràcter voluntari, a petició de l’alumne o del professor.
• Live sessions programades. Activitats grupals de caràcter obligatori i
voluntari.
Aquestes activitats són molt importants per reforçar coneixements, resoldre
dubtes i millorar competències.

De 16:30h a 22:00h

Diploma Dual ®
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Diploma Dual ®
Com es porta a terme el seguiment de
l’alumne?
• S’avalua l’alumne de manera contínua a través de les tasques proposades a
cada mòdul i de la seva participació en les videoconferències individuals i live
sessions.
• Contactes regulars entre el Director de Programa i el professor dels EUA.
• Si no es fa cap activitat o no hi ha connexió al llarg de tota una setmana, el
professor des EUA contacta amb el Director de Programa del centre escolar.
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• Les famílies poden contactar amb el professor estatunidenc en
qualsevol moment del curs, amb prèvia petició de cita.
• Informe del progrés de l’alumne a mig semestre. Si el progrés no ha
estat satisfactori, s’especifica per què no ho ha estat i com es podria
millorar.
• Enviament d’un informe amb les qualificacions al final de cada semestre.

Diploma Dual ®
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Diploma Dual ®
Qualificacions
• Per a l’obtenció del títol de High School dels EUA, Academica sol·licitarà
al centre escolar de l’alumne l’expedient acadèmic fins a 2n de batxillerat.
Serà obligatori haver superat tots i cadascun dels cursos espanyols i
haver-ne aprovat totes les assignatures sense excepció. A més, l'alumne
haurà d'haver cursat l'assignatura d'anglès del curricular espanyol al
menys en dos cursos, entre 3r d'ESO i 2n de batxillerat.
• L’alumne ha d’aconseguir els 24 crèdits requerits per a la graduació i un
mínim de 2.0 Grade Point Average (GPA).
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El GPA s’obté sumant les notes numèriques de totes les assignatures
cursades fins llavors, i dividint el resultat pel nombre d’assignatures.

USA

GPA

Spain

A

4.0 (90 - 100%)

9-10

B

3.0 (80 - 89 %)

7-8

C

2.0 (70 - 79 %)

6

D

1.0 (60 - 69 %)

5

F

0.0 (Less than 59%)

4 or less

L’alumne haurà d’assolir, doncs, una mitjana mínima del 70% en tots
els cursos (2.0 GPA).
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Diploma Dual
Fases

®
Inscripció
Prova d'admissió
Comunicació seleccionats
Lliurament d’usuari i contrasenya
Primer contacte amb el professor dels EUA
Conversa de benvinguda
Inici del curs
Realització del curs

www.academica.school
Diploma Dual ®
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Diploma Dual
Preparant estudiants
per als nous reptes
www.academica.school
info@academica.school

®

