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Benvolgudes famílies, 

En la missió de potenciar el batxillerat i aprofundir el multilingüisme des de 

l’escola, un any més, gràcies al conveni amb Academica Corporation –la principal 

institució escolar i educativa dels Estats Units i creadora del programa 

internacional de doble titulació “Diploma Dual”– volem oferir als nostres 

alumnes la possibilitat de cursar el DIPLOMA DUAL “BATXILLERAT DUAL 

AMERICÀ”.   

Mitjançant aquest conveni, l’alumnat que ho desitgi podrà cursar un programa 

extraescolar de doble titulació de Batxillerat espanyol i nord-americà per a 

alumnes de batxillerat. 

El programa Diploma Dual es realitza 100% online i com si es tractés d’una 

extraescolar. Els alumnes Batxillerat que triïn aquesta opció podran estar 

matriculats a l’escola i simultàniament en una High School als EUA, i hauran de 

cursar un total de 6 crèdits estatunidencs que, juntament a la convalidació dels 

seus estudis a l’escola, els farà aconseguir, a més de la titulació del Batxillerat 

espanyol, la titulació de High School dels Estats Units. 

Són molts els valors i els avantatges que el programa “Diploma Batxillerat Dual 

Internacional” aporta als alumnes, entre les quals destaquen els tres objectius 

principals del programa: 

- Immersió lingüística: Tot el programa es duu a terme en anglès des del 

primer moment, i ofereix un contacte constant i directe amb els EUA 

- Immersió tecnològica: 100% online, permet als alumnes treballar i 

desenvolupar-se en un entorn de futur, totalment digital. 

- Immersió personal: Afavoreix un gran nivell d’autonomia, responsabilitat 

i maduresa en la gestió del treball 
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Per conèixer tots els detalls sobre el programa Diploma Dual podeu accedir a: 

○ Pàgina web: www.academica.school 

○ Vídeo explicatiu: https://www.academica.school/#diplomadual-

video-link 

 

Confiem que aquesta iniciativa sigui del vostre interès En el cas que estigueu 
interessats us esperem a la sessió informativa online que es realitzarà 
el proper dimecres 30 de març a les 18h en la que es proporcionarà informació 
de les característiques del programa i les condicions econòmiques. 
 

Demaneu l’enllaç a la Secretaria del centre: info.stucompelai@stucom.com  o bé 

apunteu-vos al formulari del web: https://www.stucom.com/ca/ 

 

Estem a la vostra disposició. Moltes gràcies.  

 

Salutacions cordials, 

Sara París 

Directora del Programa 
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