
Diploma Dual®



Preparant estudiants per 
als nous reptes

El Diploma Dual® és el programa oficial de 

convalidació internacional de títols de batxillerat 

creat i desenvolupat per Academica Corporation, 

que permet als alumnes obtenir 2 titulacions 

simultànies: la pròpia del seu país (el Batxillerat 

a Espanya, el Baccalauréat a França, la Scuola 

Secondaria a Itàlia...) i l’American High School 

Diploma. 
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Academica, 
una institució de 
prestigi reconegut 

Amb més de 100.000 alumnes, 5.000 professors 

i 200 escoles en més de 10 estats, com Florida, 

Texas, Utah, Georgia, Nevada, Califòrnia..., 

Academica és la  principal institució de gestió 

educativa dels EUA, amb seu a Miami (Florida), 

de charter schools (escoles públiques de gestió 

100% privada d’alt rendiment educatiu). 

Les escoles d’Academica arriben fins a K16, la 

qual cosa significa que els seus alumnes poden 

arribar a graduar-se de la High School amb els 

dos primers anys d’universitat cursats. 
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Academica, 
líder en educació 

virtual 

Com a líder en educació virtual, Academica 

Corporation és una de les poques institucions privades 

de serveis educatius 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. 

Gràcies a això, Academica Corporation crea 

contínuament nous continguts i programes 

estimulants per inspirar els alumnes en les diferents 

matèries. 

A Academica Corporation, l’aprenentatge online 

s’entén com l’acostament de l’escola a l’ensenyament 

universitari.
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 Origen del 
Diploma Dual®  

Amb la filosofia d’acompanyar el 

desenvolupament i preparació dels estudiants 

tant dins com fora dels EUA, 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® és present a més de 20 

països, com Espanya, França, Itàlia, l’Argentina, 

Colòmbia, l’Equador, el Perú, Veneçuela, Mèxic, 

Xile, Corea o la Xina. 
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Diploma Dual®  
a Espanya

El 2009, Academica Corporation va triar 

Espanya com a base per al seu projecte 

d’internacionalització amb la creació d’una 

estructura amb personal propi especialitzat 

i la implementació del Diploma Dual®.

A Espanya, on ja hi ha més de 700 escoles 

adherides al programa, el Diploma Dual® 

es desenvolupa només a través de la 

marca Academica. 



“Diploma 
Dual®, 
la meta és 
el camí” 

Creat i desenvolupat per Academica Corporation, el 

Diploma Dual® és un programa interdisciplinari que 

prepara els estudiants per adquirir els millors nivells 

de competència en base a tres objectius: 
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 1    Immersió lingüística

 2    Immersió tecnològica
 

 3    Immersió personal



El programa es desenvolupa al 100% en anglès, però va molt més enllà de 

l’aprenentatge de l’idioma. Els alumnes pensen i treballen en anglès, 

participen en classes magistrals i es poden comunicar diàriament amb 

professors nadius, participen en live sessions amb altres companys i, en 

definitiva, es defensen autònomament en anglès, la qual cosa augmenta la 

seva confiança i destresa. 
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I like the idea of “leaving” my small 
school in my small town and being 
part of something much bigger, and 
that expands the value of my studies.

4th Year of ESO

Diploma Dual ®

San Sebastián

 1   Immersió lingüística



La immersió tecnològica dona com a resultat el domini en el maneig

de les tecnologies més avançades d’aprenentatge digital. L’alumne té 

un paper actiu, marca el seu ritme d’aprenentatge, és responsable de 

la construcció dels seus coneixements i és protagonista del seu propi 

procés formatiu. L’educació virtual desenvolupa la capacitat de 

pensament crític i destreses d’investigació i anàlisi d’informació. 

L’alumne fa el seu procés d’aprenentatge de manera més activa, atès 

que no sols rep la instrucció del professor, sinó que aprèn a través de la 

recerca d’informació, l’autoreflexió i les diverses activitats que porta a 

terme de manera individual i col·laborativa. 
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 2   Immersió tecnològica

Diploma Dual ®



L’alumne adquireix responsabilitat i maduresa en el treball, amb un

alt nivell d’autonomia, aprenentatge de la gestió del temps, capacitat 

d’adaptació i flexibilitat per treballar en entorns diferents i multiculturals. 

Aquests valors adquirits i aplicats són la garantia per a l’obtenció i 

superació dels petits assoliments i fites inicials que els alumnes s’aniran 

trobant i que, posteriorment, seran més grans en l’etapa universitària. 
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Academica

Crec que el millor de la nostra feina, tot 
i que invisible la majoria de vegades, és 
que ajudem els alumnes a adonar-se del 
seu increïble potencial. 

Director of Global Student Services

 3   Immersió personal

Diploma Dual ®
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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, cosa que els permet previsualitzar 
el que serà la seva formació universitària. 



Una titulació 
reconeguda 

internacionalment 

El Diploma Dual® és possible perquè el sistema 

educatiu dels EUA avalua els alumnes per

coneixements i capacitats. 

Sota aquest concepte, per obtenir l’American 

High School Diploma, l’alumne del Diploma 

Dual® no ha d’estudiar una mateixa assignatura 

(matemàtiques, física, literatura...) dues vegades, 

en anglès i en la llengua local, sinó tan sols les

matèries específiques del país (llengua, història, 

cultura...), mentre que la resta se li convaliden.
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Diploma Dual ®



Quan acaben els estudis, els alumnes del 

Diploma Dual® obtenen exactament la 

mateixa titulació que els estudiants dels 

EUA, l’American High School Diploma.



Els serveis educatius d’Academica i les seves 

institucions estan acreditats amb els estàndards 

més alts del país: Estat de la Florida i el seu 

Departament d’Educació, US Department of 

Education, National Blue Ribbon Schools, 

AdvancED i Association of Colleges and 

Schools (SACS). 

14



15

Màxima
convalidació 
d’assignatures

Els convenis internacionals assolits per Academica, units a 

l’excel·lència educativa del programa —reconegut per les 

principals institucions educatives dels EUA— permeten la 

màxima convalidació possible: el 75% dels 24 crèdits 

necessaris per obtenir l’American High School Diploma. De 

les 6 assignatures que l’alumne ha de cursar, 4 pertanyen 

al currículum obligatori i 2 a l’optatiu. Les 18 assignatures 

restants són convalidades amb els resultats acadèmics 

espanyols. 

Assignatures obligatòries 
English: 2 crèdits*

U.S History: 1 crèdit

U.S Goverment+Economics: 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.

Algunes optativesAlgunes optatives
Life Management Skills: 1 crèdit*

College Preparation (SAT-ACT): 1 crèdit

Criminology: 1 crèdit

Psychology: 1 crèdit

Digital Photography: 1 crèdit

Concepts of Engineering

& Technology: 1 crèdit

English: 1 crèdit

*Assignatura optativa obligatòria

Diploma Dual®

Els alumnes del Diploma 
Dual® només han de cursar 
6 assignatures per obtenir la 

titulació americana. 



Entre les assignatures optatives hi ha matèries com ara Fotografia Digital, 

Criminologia o SAT (preparatòria per a l’examen d’accés a la universitat). Són 

assignatures de gran interès que no formen part del currículum europeu, i 

que ofereixen un plus de motivació a l’estudiant i li permeten enriquir el seu 

vocabulari en matèries que, d’altra manera, no treballaria en anglès. 

A més, els estudiants del Diploma Dual® poden participar activament en la 

vida estudiantil nord-americana unint-se als clubs d’estudiants, on troben 

altres companys amb les mateixes inquietuds: periodisme, fotografia, arts... 
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Diploma Dual®
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1st Year of Batxillerat 1st Year of Batxillerat 4th Year of ESO

Salamanca Barcelona Córdoba

“I love digital 
 photography. 
 Now I am learning   
 useful things that   
 make me feel happy”

“I choose Criminology   
 because I like TV  
 crime series. 
 Maybe one day I’ll 
 write one ;)”

“If life is a great  
 trip, you better  
 study Tourism”

Diploma Dual®
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Programa 
d’estudis

El Diploma Dual® es pot començar a 2n d’ESO, 3r d’ESO, 

4t d’ESO o 1r de batxillerat. El fet de començar com més 

aviat millor permet una distribució més folgada de les 

assignatures i una menor càrrega lectiva durant el 

batxillerat. Alhora, afavoreix que l’alumne desenvolupi 

abans la seva responsabilitat i maduresa a l’hora de 

treballar. 

Els alumnes que hagin començat el Diploma Dual® 

a 4t d’ESO o 1r de batxillerat tindran la possibilitat 

d’accedir a la Summer School abans del seu últim any de 

programa, amb l’objectiu d’alleugerir la càrrega d’estudis. 
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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 de 1r de batxillerat en la primera 

convocatòria, 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®, cosa que 

demostra un cop més la seva maduresa i compromís.

Programa 
d’estudis

Summer School



Programa d’estudis
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4 Year Program - 3rd Year of ESO
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

L’alumne que comença a 3r d’ESO també pot matricular-se en el format de 3 anys, de manera 
que acabaria el programa a 1r de batxillerat.

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).

3 years

4 Year Program - 2nd Year of ESO
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



Programa de estudios
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3 Year Program - 4th Year of ESO
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*

2 Year Program - 1st Year of Batxillerat
1st Year of Batxillerat: English, U.S History & Life Management Skills 

2nd Year of Batxillerat: English, U.S Government/Economics & Elective*

*Summer School
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Admissió i primers passos 
en el programa

• 1. Entrega del formulari de sol·licitud    
        d’admissió emplenat. 

• 2. Prova d’accés.

• 3. Comunicació dels seleccionats. 

• 4. Lliurament d’usuari i contrasenya.

Per participar en el Diploma Dual®, l’alumne ha de seguir els passos següents: 

• 5. Primer contacte amb el professor dels      
        EUA.

• 6. Conversa de benvinguda.

• 7. Inici i realització del curs.
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Guia ràpida sobre el Diploma Dual®

1   Què ofereix el Diploma Dual®?

El Diploma Dual® ofereix la possibilitat d’obtenir dues titulacions alhora: el batxillerat del país 

d’origen, de manera presencial, i l’American High School Diploma, en modalitat online. 

2    L’alumne està matriculat als Estats Units?

Sí. Una vegada acceptada la seva sol·licitud, l’alumne queda matriculat a l’American High School 

Diploma com un alumne estatunidenc més d’Academica. 

3   Quina nota d’accés es demana a l’alumne?

Tot i que, en general, es recomana tenir una mitjana de 7, no hi ha una nota de tall. Per accedir al 

programa s’analitza el conjunt d’assignatures cursades i superades i es fa una avaluació del nivell 

d’anglès. 

4   En quin curs es pot començar el Diploma Dual®?

A 2n d’ESO, 3r d’ESO, 4t d’ESO o 1r de batxillerat. 
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Guia ràpida sobre el Diploma Dual®

5   Quin grau d’esforç exigeix a l’alumne?

L’equivalent a una activitat extraescolar més. És a dir, entre 3 i 5 hores setmanals, depenent 

del nivell d’anglès inicial i del curs escolar en què comenci.  

6   Quantes assignatures haurà de cursar en total?

Un alumne espanyol només haurà de cursar 6 crèdits (4 assignatures obligatòries i 2 d’optatives). 

L’excel·lència del Diploma Dual® d’Academica Corporation permet convalidar el 75% dels crèdits 

que s’exigeixen per obtenir l’American High School Diploma.

7    Quins avantatges ofereix el Diploma Dual® a l’alumne?

El Diploma Dual® és un programa interdisciplinari que emfatitza la immersió educativa en anglès, la 

capacitació tecnològica i el desenvolupament personal de l’alumne. 

El programa curricular del Diploma Dual® inclou continguts interessants als quals no tindria accés 

normalment i que suposen un enriquiment personal i acadèmic. La possibilitat d’unir-se a clubs socials 

(de periodisme, d’arts, de fotografia...) li permet relacionar-se amb altres estudiants que tenen les 

mateixes inquietuds. 

D’altra banda, cursar la doble titulació de batxillerat indica que l’alumne té habilitat i disciplina, així 

com la capacitat d’afrontar el repte de compaginar una doble titulació, qualitats que són molt 

valorades al mercat laboral. 
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Guia ràpida sobre el Diploma Dual®

8   Quins materials necessita l’alumne?

Un ordinador amb connexió a Internet. També és recomanable que disposi d’uns auriculars amb 

micròfon. Academica li facilita tot el necessari per a l’accés a les plataformes de continguts i 

activitats, així com per a la comunicació amb professors i alumnes. 

9   Quina garantia de qualitat ofereix el Diploma Dual®?

Total, atès que els alumnes que cursen aquest programa reben la mateixa titulació que els 

estudiants dels EUA, la qual té validesa en tots els estats i universitats dels EUA. 

10  Voleu preguntar alguna cosa més? 

Entenem que de vegades és més fàcil parlar en persona. Si us plau, no dubteu a posar-vos en 

contacte amb nosaltres directament, o bé amb el director del Diploma Dual® a les més de 600 

escoles adherides al programa a Espanya, que de ben segur podrà respondre qualsevol pregunta 

que tingueu o us podrà convidar a una de les conferències informatives que s’organitzen a cada 

escola. 



Més de 15.000 alumnes 
matriculats en el Diploma Dual® 

i milers de graduats cada any. 

Una gran comunitat 
d’estudiants



Diploma Dual®

Preparant estudiants 
per als nous reptes 

www.academica.school | info@academica.school


