
DIPLOMA 
BATXILLERAT DUAL 
INTERNACIONAL



El Col·legi Episcopal permet la internacionalització dels aprenentatges i l’ús de les tecnologies 

amb l’objectiu d’assolir l’excel·lència i la competitivitat curricular amb la doble titulació de 

Batxillerat.

El principal objectiu del programa és el de potenciar l’ús vehicular de l’anglès en contextos 

acadèmics.

Una bona oportunitat per ampliar la xarxa de contactes amb estudiants i professors d’altres 

països.
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El Col·legi Episcopal supervisa i fa el seguiment :

1. Mitjançant el coordinador del programa que està en contacte amb tots els
agents implicats (alumnes, professors nord-americans i pares).

2. Entre 2 i 4 hores setmanals al Centre en horari extraescolar amb el 
coordinador del programa.
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Academica Corporation

• Més de 100 col·legis a Florida, Texas, Utah, Georgia, California, …

• Convenis d’educació amb els governs Espanyol, Francès i Italià. 

• Principal Institució Educativa de col·legis Charter a EEUU.

•American Institution of Virtual Public Education Provider.

Moderador
Notas de la presentación
Academica Corporation es una institución educativa estadounidense con sede en Miami (Florida)Principales líneas de actuación: 	- Principal y mayor institución educativa en Estados Unidos de gestión y desarrollo de colegios Charter Schools	- Con más de 140 Colegios repartidos en más de 10 Estados actualmente.	- Colegios con oferta desde el K2 (aula de 2 años) hasta Grado 12 de High School (2º de Bachillerato)	- Estos colegios son gestionados desde sus diferentes emblemas escolares como Somerset, Mater, Pincrest, Doral, Ichs, etc.	- Colegios Internacionales de doble titulación bajo los convenios de educación con España, Francia, e Italia. En estos colegios los alumnos realizan            estudios de uno de estos países más los estadounidenses y finalizan con su graduación obteniendo las dos titulaciones de Bachillerato.	- Academica gestiona una de las pocas instituciones educativas de enseñanza pública Online de todos los Estados Unidos.	  En muchos estados es obligatorio que los alumnos en su cuatro últimos años de high school, al menos realicen uno de los créditos en Online 100%	  Academica presta estos servicios tanto a la educación pública como privada en todo el país.Uniendo todos estos factores nace el programa Diploma Dual de Bachillerato Internacional, mediante el cual, un alumno de otro país que realiza sus cursos correspondientes al high school puede estar matriculado simultáneamente en uno de los high school de Academica y finalizar sus estudios de Bachillerato obteniendo simultáneamente la titulación de Bachillerato de ambos países.



El programa Diploma Dual de Batxillerat es basa en tres objectius principals per a 

l’obtenció dels millors nivells de competència:

o Immersió Lingüística en un entorn d’estudi i treball

o Immersió Tecnològica

o Gestió, responsabilitat i maduresa en el treball
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Moderador
Notas de la presentación
Un diploma no garantiza el éxito en la vida, únicamente certifica los logros académicos obtenidos.Para estudiar en otro país no es necesario mas que tener la titulación de Bachillerato del propio país y ello abre las puertas y acceso a cualquier universidad Lo mejor que puede hacer un alumno para acceder a cualquier universidad en cualquier país del mundo, es ser el mejor de su colegio, de su ciudad y de su país. Con ello tiene abiertas las puertas a cualquier universidad, ya que todos los programas educativos de los países están homologados.Este programa se basa en tres objetivos principales ( Diapositiva ) 



Què s’obté?

• Dos titulacions al mateix temps: 
• Batxillerat del pais d’origen de l’alumne
• Presencial en el propi centre educatiu

• Batxillerat nord-americà (High School Diploma)

• Online en un centre nord-americà d’Academica Corporation (Somerset International)

• Eina de diferenciació i d’accès a universitats nord-americanes.

• Enriquiment educatiu.

• Disseny curricular virtual, avançat i innovador (assignatures obligatòries i optatives).
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Què s’obté?

• Adquisició d’un nivell bilingüe avançat. Perfil lingüístic equivalent al B2/C1.

• Intercanvi cultural. Desenvolupament de la capacitat de l’alumne per a treballar en

ambients multiculturals, diferents al seu entorn habitual, desenvolupant la seva capacitat

d’adaptació i flexibilitat.

• Ampliació del currículum dels alumnes.

• Immersió en el món de l’aprenentatge virtual, global i universitari.

• Obertura de nous horitzons.

• Una millora per a estudis superiors.
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Convalidació d’un 75% dels 24 crèdits que es necessiten per a 
obtenir el diploma de High School d’Estats Units

6 crèdits:  4 assignatures obligatòries i 2 optatives

Obligatòries

•Everyday English I -1 crèdit
•Everyday English II -1 crèdit
•American History -1 crèdit
•American Government/

Economics - 1 crèdit

Algunes Optatives

•English Literature – 1 crèdit
•Global Studies – 1 crèdit
•Life Managemente Skills – 1 crèdit
•Psychology – 1 crèdit
•Reading for College Sucess – 1 crèdit
•SAT Prep – 1 crèdit

Com ho fem?
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SOMERSET INTERNATIONAL DUAL DEGREE PROGRAM
CREDITS REQUIRED FOR GRADUATION:  24

Somerset International Graduation Requirements
In order to obtain a Florida High School diploma, the following course requirements must be completed.

SUBJECT AREA COURSE REQUIREMENTS 24 CREDITS

Native Language & Literature 4 credits, with major concentration in composition, reading for information, and literature

English 4 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
.5 credit of US Government
.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 4 credits

Grade Point Average Cumulative GPA of 2.0 on 4.0 scale
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STUDENT PROGRAM 
4 YEAR PROGRAM

3rd Year of ESO: English & Elective (Life Management Skills)

4th Year of ESO: English & American History

1st Year of Batxillerat: American Government/Economics 

2nd Year of Batxillerat: Elective

3 YEAR PROGRAM

4th Year of ESO: English & Elective (Life Management Skills)

1st Year of Batxillerat: English & American History

2nd Year of Batxillerat: American Government/Economics & Elective

2 YEAR PROGRAM

1st Year of Batxillerat: English, American History & Elective (Life Management Skills)

2nd Year of Batxillerat: English, American Government/Economics & Elective
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Com s’obté?

• Estudi, treball, comunicació 100% en anglès, professors acreditats, qualificats i

competents.

• Comunicació alumne/professor: correu electrònic, pissarra electrònica,

missatges i videoconferència.

• Programa d’immersió escolar en una High School nord-americana.

• Pràctica oral de l’idioma amb estudiants nadius.
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Com es comunica l’alumne amb el professor?

• El professor està disponible en un horari preestablert a l’inici del programa.
Reunions individuals per Skype (fins 8 per semestre) a demanda de l’alumne.

• Live sessions programades. Es publiquen les dates cada semestre. Són molt importants per 

a detectar les dificultats de l’alumne, reforçar coneixements, resoldre dubtes i  practicar 

anglès.

Quin grau d’esforç suposa per part de l’alumne?

• Nivell mitjà d’esforç: 5 hores per setmana. Semblant a una activitat extraescolar.

• Treball de les matèries seleccionades amb l’ordinador a casa.
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Com es fa el seguiment de l’alumne?
• Contacte dels pares amb el professor en qualsevol moment del curs, prèvia petició de cita.

• Seguiment del progrés dels alumnes mitjançant contactes regulars entre el/la coordinadora del Centre i el professorat

d’EEUU.

• Avaluació de l’alumnat de forma contínua mitjançant l’observació del seu progrés en l’obtenció dels objectius

proposats en cada mòdul.

• Si no es realitza cap activitat o no hi ha connexió al llarg d’una setmana, el professor d’EEUU contactarà amb el

coordinador del Centre.

• Informe de progrés de l’alumne a meitat de semestre. Si el progrés no ha estat satisfactori, s’especificaran els motius i

com podria millorar.

• Realització d’exàmens orals, tant individuals com grupals, per a observar l’evolució de l’alumnat.

• Cada semestre rebrà l’informe final amb l’obtenció de la qualificació obtinguda.
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• Acreditació per les entitats certificadores nord-americanes corresponents.  

• Aquest diploma atorga a l’alumne la mateixa titulació que reben els alumnes nord-americans a l’acabar el 

High School i està reconegut en tots els Estats i en les seves universitats. Els alumnes arriben a una 

competència lingüística equivalent a B2/C1  en el nivell d’anglès d’acord amb el Common European

Framework of References for Languages
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FASES

• Inscripció.

• Prova d’accés.

• Comunicació als seleccionats. 

• Lliurament d’usuari i contrasenya. 

• Reunió amb l’alumnat i el coordinador del programa.

• Primer contacte amb el profesor d’ EEUU. 

• Conversa de benvinguda.

• Inici del curs.

• Realització del curs.
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ACADEMICA CORPORATION
6340 Sunset Drive - Miami, FL 33143

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ DE URBINA

Mobile (Spain): +34.610437799

Phone: +1.305.669.2906

Fax: +1.305.669.4390

jlmartinez@academica.org

MARITXU ZULUETA

Mobile (Spain): +34.690345626 

mzulueta@aveteaching.com

MAITE GARICANO

Mobile (Spain): +34.619582416

mgaricano@aveteaching.com

mailto:jlmartinez@academica.org
mailto:mzulueta@aveteaching.com
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