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En ple segle XXI, els estudiants, el mercat i els processos de selecció requereixen el 
major nombre de qualificacions acadèmiques i professionals per a ser competitius 
i accedir amb èxit al mercat laboral, no només nacional sinó també internacional.

Disposats sempre a proporcionar una resposta adequada a les necessitats 
dels estudiants espanyols, hem posat en marxa el prestigiós i reeixit programa 
Batxillerat Dual Americà (BDA), un programa innovador i de qualitat que permetrà 
als nostres estudiants poder obtenir el batxillerat nord-americà (US High School 
Diploma) a la vegada que realitzen el curricular espanyol, adquirint els millors nivells 
de competència que els diferenciarà de la resta i els ajudarà a fer front a un mercat 
de treball tan globalitzat i summament competitiu com és l’actual. 

Com podreu observar al nostre catàleg, més enllà de la possibilitat de la doble titulació, 
es tracta d’una experiència única d’e-learning, que fomenta la pràctica de l’anglès a 
través de l’interacció tant amb professors com amb alumnes internacionals (a través 
de l’American High School Lounge). Això proporciona a l’estudiant un ambient ideal 
per al desenvolupament de la seva autonomia, competències, formació i valors, 
principis fonamentals per tal d’aconseguir grans objectius professionals al futur.

El nostre objectiu primordial és preparar als futurs universitaris per al món d’avui en 
dia, i per això hem creat aquest programa, bé com a pur enriquiment educatiu, o bé 
com a instrument de diferenciació i accés a les universitats, no només d’ EUA, sinó 
de tot el món.

PRESENTACIÓ
CARTA DE

Andrew Trevor Plumb 

Director del programa
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American
HIGH SCHOOL

El programa Batxillerat Dual Americà permet l’obtenció del títol “US High 
School Diploma” realitzant estudis simultàniament en dues escoles: en la del 
país d’origen, de manera presencial, i en la nord-americana, de manera virtual, 
atorgant a aquest diploma un valor idèntic al que pogués obtenir un alumne 
que la seva assistència a classe fos presencial als Estats Units.

American High School és una escola americana que aglutina a alumnes 
que, per diferents motius, no poden cursar estudis presencials, com 
esportistes d’elit, alumnes que els seus pares o ells mateixos són 
“famosos” o amb pares que viatgen per feina, entre altres albergant 
més de 1500 alumnes durant tot l’any. Ara, obre també les seves portes 
als estudiants espanyols.

Més enllà de la doble titulació, aquest programa ha sigut dissenyat amb la finalitat 
de proporcionar un avantatge addicional a aquests alumnes, dotant-los d’unes 
eines úniques que els permetran fer front als reptes cada dia més exigents d’un 
mercat global en el que ja no només es competeix amb el talent local, sinó amb els 
candidats de qualsevol punt del planeta.

Amb un programa d’estudis en el que l’innovació educativa es barreja amb l’ús de 
les noves tecnologies, la constància i la supervisió, es garanteix una preparació 
superior a tots els alumnes que desitgin cursar estudis universitaris al nostre país, 
als EUA, o a qualsevol racó del món.

La excel·lència educativa parteix des dels mateixos professors, professionals 
natius amb alta qualificació que guiaran als estudiants en cada una de les fases 
del projecte. Al mateix temps, la combinació d’una supervisió per la nostra part i 
la del centre, referma el recolzament institucional i garanteix a les famílies que els 
estudiants obtindran amb èxit la meta proposada.

QUÈ ÉS 



El programa Batxillerat Dual Americà de AHS és un innovador programa d’e-
learning que, utilitzant les noves tecnologies en educació, permet obtenir a 
distància el certificat US High School Diploma de manera virtual, des de la seva 
pròpia casa o centre educatiu. Així, l’alumne podrà interactuar en qualsevol 
moment, des de qualsevol lloc i dispositiu (tableta, telèfon mòbil, ordinador 
portàtil…) amb un entorn d’aprenentatge internacional totalment en anglès, fent 
possible el que fa uns anys ni ens haguéssim imaginat.

A l’AHS, el currículum, l’estructura i les exigències es mantenen intactes com 
en un High School americà, amb el matís de que els alumnes no assisteixen 
físicament al centre d’estudis. El

FILOSOFIA
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Responsabilitats de l’alumne

S’ espera que l’alumne mantingui un ritme apropiat d’estudi durant el curs, i 
que s’esforci al màxim per intentar obtenir els millors resultats, dedicant-hi una 
mitja de 5 hores setmanals al Pla d’Estudis 1. Davant de qualsevol dificultat, 
l’alumne haurà de comunicar-ho al professor, el qual li proporcionarà l’ajuda i 
l’orientació necessàries

Entrega de treballs

Els estudiants hauran d’enviar proves, tests i projectes al Learning Management 
System (LMS). Quan el professor hagi avaluat aquests treballs, els estudiants 
podran veure les seves notes i els comentaris del professor a través d’aquest 
sistema.

Normes d’assistÈncia i participaciÓ

L’assistència, la participació i el rendiment de l’alumne, seran supervisats 
per tal de garantir que compleixen les normes d’assistència obligatòria i que 
progressen adequadament.

L’assistència es mesura pel temps que l’alumne està connectat a la plataforma, 
les aportacions fetes a través de connexions online, missatges de correu 
electrònic i bústia d’entrega, així com a través de la presentació de proves, tests 
i projectes. Cada cop que l’alumne entra a un curs, la participació es registra 
automàticament i es pren nota del temps en cada àrea.

alumne 
al programa 
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QUINS AVANTATGES 
OFEREIX A L’ ALUMNE?

ÚS I APLICACIÓ DE NOVES TECNOLOGIES 
El programa Batxillerat Dual Americà ajuda a desenvolupar les competències 
tecnològiques de l’alumne. Un major grau d’interès i motivació, major autonomia 
d’aprenentatge, interdisciplinarietat, alfabetització digital i audiovisual, 
desenvolupament d’habilitats de recerca i selecció d’informació, i una òptima 
comunicació entre alumnes i professors, són alguns dels avantatges que ofereix 
aquest aprenentatge virtual, que facilita l’integració dels estudiants en aquest món 
emergent i en permanent procés de canvi i transformació, en el que el domini de les 
noves tecnologies és imprescindible.

MILLORA DE L’ANGLÈS
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, sent la 
seva influència més gran que mai al segle XXI.

El programa Batxillerat Dual Americà emfatitza l’aprenentatge de l’anglès. Així, totes 
les assignatures s’imparteixen en aquest idioma i les relacions tant amb els professors 
com amb els alumnes internacionals s’estableixen també en llengua anglesa. Això 
crea un ambient d’immersió òptim, ajudant a l’estudiant a millorar les seves habilitats 
comunicatives i augmentant la seva confiança i motivació a l’hora d’utilitzar l’idioma. 
Aquesta és una característica essencial de qualsevol programa que vulgui arribar a 
aconseguir un alt nivell lingüístic.

PREMI A LA CONSTÀNCIA
El poder cursar matèries i assignatures a les que normalment no tindrien accés, 
juntament amb una bona capacitat de treball i un bon nivell d’anglès, suposa un 
ampli ventall de possibilitats acadèmiques per a l’alumne. Un estudiant de batxillerat 
que valori assistir a una universitat nord-americana tindrà un gran avantatge quan 
presenti la sol·licitud respecte a algú que no hagi demostrat aquest domini de l’anglès 
ni reptes acadèmics.
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INTERCANVI CULTURAL
El batxillerat Dual Americà acredita també la capacitat de l’alumne per a 
treballar en ambients multiculturals i diferents al seu entorn habitual. Aquest 
intercanvi comença des del mateix moment en que els estudiants comencen 
el curs, redacten els seus informes i es comuniquen amb els seus professors 
natius en anglès.

SOCIAL CLUBS – AHS LOUNGE
A més d’aquesta interacció amb els professors nord-americans, American High 
School ofereix als estudiants l’oportunitat de participar en l’American High 
School Lounge, una plataforma exclusiva que alberga els clubs socials d’AHS, 
a través dels quals els alumnes interactuen amb estudiants d’arreu del món. 
D’aquesta forma, el programa contribueix al desenvolupament de la capacitat 
de flexibilitat i adaptació de l’estudiant en diferents formes de treball, entorns i 
situacions, així com de fortes aptituds i qualitats per tal d’afrontar un futur amb 
decisió, entusiasme i preparació.

Un dels punts forts del nostre programa és la possibilitat d’unir-se als student 
clubs, on els alumnes podran establir contacte amb altres participants del 
mateix club, amb els mateixos interessos i inquietuds (Periodisme, Cuina, 
Photography, Fitness Club, Gamer club, Getting ready for College…). Al Lounge, 
els alumnes poden llegir i redactar els blogs, conèixer nous estudiants 
internacionals, participar en competicions, etc.
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Obre un nou horitzó al futur dels seus fills, ja que permet accedir a les universitats 
de prestigi, no tan sols als Estats Units, sinó també a nivell mundial.

Fomenta la maduresa, la independència i l’autogestió dels estudiants, 
ensenyant a adquirir responsabilitats i a ser més competitius, i els hi facilita 
l’entrada a un món laboral cada dia més exigent i en permanent procés de canvi 
i transformació.

Internacionalització dels seus estudis: El programa Batxillerat Dual Americà 
ofereix la possibilitat de cursar estudis internacionals de manera còmoda i 
assequible, sense que això suposi costos que hagin d’assumir per a aquests 
estudis a l’estranger.

Accés a nous mètodes d’aprenentatge: els estudiants tenen l’oportunitat de 
conèixer de prop la forma de treballar d’un dels sistemes educatius de referència 
al món com és l’americà.

Previsualització de l’educació superior: al Programa Batxillerat Dual Americà, 
s’apliquen uns mètodes d’ensenyança similars als que els estudiants 
s’enfrontarien a l’universitat o en qualsevol programa de mobilitat com, per 
exemple, el Programa Erasmus.  

Els centres en els que s’implanta el programa Batxillerat Dual Americà s’ajunten 
a un nou corrent d’estudis que comença a cobrar importància en molts centres 
concertats, privats i públics d’Espanya.

Aporta noves eines al programa curricular, sense tenir que modificar l’existent.

Dota de major sentit als programes bilingües i plurilingües.

Prepara als alumnes per al salt a l’estranger, dotant-los d’eines de competitivitat 
i fomentant l’esforç i la independència.

És un programa de prestigi internacionalment reconegut.

QUÈ SUPOSA EL PROGRAMA B.D.A. 
PER ALS PARES? 

QUÈ SUPOSA EL PROGRAMA B.D.A. 
PER ALS CENTRES?
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Millora el teu nivell d’anglès fàcilment 

Contacte sense límits amb els teus professors americans

Aplica les noves tecnologies en l’educació 

Accedeix a una educació internacional 

Sigues flexible i crea el teu propi horari d’estudi 

Materials per a realitzar el curs inclosos (Office 365 i Skype for Business)

Professorat disponible els 12 mesos de l’any 

Flexibilitat màxima per a realitzar el programa des de qualsevol ordinador del món

Metodologia utilitzada per nombroses universitats (UNED, etc.)

Informe de progrés mensual

Newsletter mensual amb concursos, notícies i incentius

HIGHLIGHTS
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Disponibilitat del professor i capacitat de resposta
Tot sovint, en l’entorn de l’aprenentatge virtual, la comunicació professor-alumne exigeix un compromís 
més enllà de la jornada de treball addicional, ja que la comunicació és un element fonamental per a l’èxit 
del Programa Dual.

La missatgeria instantània i el correu electrònic es consideren essencials i s’espera que s’utilitzin 
regularment, és a dir, hi ha d’haver com a mínim una comunicació oral per setmana. Això prepara a 
l’alumne per a la realitat de treball a la que ens enfrontem els adults en el nostre dia a dia en una 
empresa.

Hores de Tutoria
Els professors americans establiran hores de despatx i estaran disponibles per a alumnes i pares 
els dies i les hores senyalats en el seu horari oficial, que serà de dilluns a divendres de 15.00 h. a 
23.00 h, amb un temps màxim de resposta de 20 minuts (fora de l’horari laboral en 24-72 hores).

Durant aquestes hores, el professor contestarà a trucades telefòniques, correus, Skype Empresarial 
i missatges instantanis tan aviat com sigui possible. A banda, des del centre es pot establir una 
hora setmanal de seguiment als alumnes per part d’un enllaç designat per el propi centre.

Contacte
La direcció de correu electrònic, Skype, número de telèfon, direcció postal i altres formes de contacte 
amb el professor, juntament amb les dades d’accés de l’alumne, seran facilitades a l’inici del curs, de 
manera que puguin ser una primera presa de contacte amb els seus professors.

PROFESSOR-ALUMNE
ComunicaciÓ virtual  
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Requisits per a l’obtenciÓ del tÍtol
L’obtenció de la doble titulació en els diferents nivells serà d’acord amb la finalització dels crèdits 
mínims establerts.

Les qualificacions acadèmiques, en tots els cursos, es basen en el nivell de domini de l’alumne dels 
objectius didàctics i les competències del curs. Així, el grau de rendiment i domini d’aspectes com el 
treball del curs, les proves virtuals i altres avaluacions online, seran totes valorades pels professors, que 
determinaran la graduació i/o promoció de l’alumne.

 Els informes de progrés i els butlletins informatius seran el principal mitjà de comunicació dels avenços 
de l’alumne i l’assoliment dels mínims per a la seva promoció.

L’alumne haurà d’aconseguir una mitja de “C” (7) en els 17 crèdits convalidables de l’ESO i el Batxillerat 
al seu país, així com obtenir un GPA de 2,0, una mitja de “C” com a mínim al programa BDA.

Responsabilitat dels pares i tutors
Com a pare o tutor d’un alumne en l’escola virtual és molt important conèixer les responsabilitats 
d’aquesta funció. S’espera que els pares controlin i supervisin el progrés dels alumnes, animant-los 
a que administrin el seu temps de forma eficaç, i, evitant tot tipus de distraccions tan presents en els 
joves d’avui en dia.

Aquest control dels pares es reforçarà per part dels professors i pel director del programa, que els 
mantindran informats del progrés i establiran contacte si es precisa, a través d’una compta que els 
pares disposaran per a aquesta finalitat.
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Montse Nolasco

Professora/tutora programa  BDA

Col·legi San Juan Bosco

“Just al moment que entro (a la plataforma) puc 
veure a la pantalla principal a tots els meus alumnes, 
i fent click sobre els seus noms puc accedir a tots els 
seus moviments dins del programa B.D.A”

American High School



Els alumnes estan matriculats a l’American High School Privat en el Programa 
Batxillerat Dual Americà. 

Aquests cursos, totalment homologats per l’US Department of Education, 
ofereixen a l’alumne la possibilitat d’obtenir l’US High School Diploma de l’Estat 
de Florida.

L’aprovació del currículum i la seva adaptació a les regulacions i requeriments per 
part de les institucions educatives, juntament amb el fet de que els professors 
estan titulats pel Departament d’Educació de Florida —entre altres estats— 
i l’acreditació de l’ American High School per SACS CASI (Advanced), doten a 
aquest diploma d’un valor idèntic al que pogués obtenir un alumne que hagués 
cursat aquest programa als Estats Units de manera presencial.

El Batxillerat Americà (US High School Diploma) té la mateixa validesa en tot 
el territori dels Estats Units d’Amèrica, donant accés a sol·licitar una plaça en 
qualsevol College o Universitat i sense necessitat de realitzar l’examen TOEFL en 
la majoria dels casos, (només s’exigirà la prova SAT).

HOMOLOGACIÓ
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ALGUNES DE LES UNIVERSITATS A LES QUE HAN 
ACCEDIT ELS ALUMNES D’AHS

HARVARD UNIVERSITY

UCLA

BROWN

DUKE UNIVERSITY

WASHINGTON STATE UNIVERSITY

UNIVERSITY OF MIAMI

UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA

DE PAUL UNIVERSITY

EMBRYRIDDLE AERONAUTICAL UNIVERSITY

IOWA STATE UNIVERSITY

UNIVERSITY OF FLORIDA

MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY

ROCHESTER INSTITUTE OF TECHNOLOGY

STATE UNIVERSITY OF NEW YORK

TEXAS A & M 

TEXAS STATE UNIVERSITY

TULANE UNIVERSITY

UNIVERSITY OF ALABAMA

UNIVERSITY OF ARKANSAS

UNIVERSITY OF CINCINNATI

UNIVERSITY OF KENTUCKY

UNIVERSITY OF MICHIGAN

UNIVERSITY OF WINSCONSIN

UNIVERSITY OF OREGON

US COASTGUARD ACADEMY 



 

La importància de les noves tecnologies ha sigut i és un fet inqüestionable. La seva 
influència i desenvolupament vertiginós es deixa sentir en tots els camps de la nostra 
societat. Aquest avenç tecnològic obliga a les institucions educatives a seguir el ritme 
de les demandes socials que caracteritzen el moment actual. Aquest programa és l’eina 
definitiva per a dotar als estudiants d’un grau òptim de competències tecnològiques, a 
més de les també necessàries capacitats d’ordre ètic, científic i social i el més important, 
prepara als alumnes per a la realitat laboral a la que s’enfrontaran en els pròxims anys. 

COM FUNCIONA L’E-LEARNING?

La comunicació és un element fonamental per a l’èxit del Programa Batxillerat Dual 
Americà i, per tant, en l’entorn de l’aprenentatge virtual, la comunicació entre professor 
i alumne serà constant i fluïda. Totes les assignatures s’imparteixen per part de 
professors qualificats i competents, amb els que els alumnes podran comunicar-se 
a través de correu electrònic, telèfon, missatgeria instantània o videoconferència. 
Totes aquestes vies de comunicació es consideren essencials i s’espera que s’utilitzin 
regularment i, com a mínim, un cop a la setmana.

 L’aprenentatge es desenvolupa a través de la plataforma digital. Els estudiants 
disposaran d’un núvol d’emmagatzematge personal, on tindran accés a tots els 
temaris, exercicis i continguts del curs. Així, deuran enviar activitats, treballs, 
projectes i proves al Learning Management System (LMS). Els exàmens i controls 
també seran realitzats a través d’aquest sistema, de forma individual des de casa o 
sota la supervisió del professorat del centre a Espanya.

Un cop s’hagin realitzat i qualificat les proves, els estudiants podran veure les seves 
notes i comentaris per part del professor a través d’aquest sistema. Els pares també 
tindran accés tant al sistema com a les tutories amb un tutor del col·legi espanyol, el 
qual els informarà dels progressos dels seus fills.

A més, els alumnes també tindran accés a classes magistrals online impartides per 
professors dels Estats Units.

NOVES TECNOLOGIES  
AL PROGRAMA B.D.A.
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El control i seguiment dels alumnes tant per part dels tutors d’Espanya com 
dels professors dels Estats Units és molt rigorós. Els pares seran periòdicament 
informats sobre l’evolució dels estudiants per part del tutor d’Espanya, el qual 
es reunirà un cop a la setmana amb tots els estudiants per a solucionar els 
dubtes i qüestions relacionades amb el programa. Al mateix temps, els tutors 
d’Espanya i els professors dels Estats Units faran un seguiment continu dels 
assoliments i progressos i donaran tocs d’atenció per a que els estudiants 
segueixin el programa amb èxit, per tal de complir els terminis de forma adient.
Els pares tindran accés en tot moment a les qualificacions i a l’assistència dels 
alumnes. A més, els pares també rebran un informe mensual sobre la situació 
del programa dels seus fills de part del Director del programa. D’aquesta forma, 
es veuran plenament informats.

L’avaluació de l’alumnat serà de forma continuada, mitjançant l’observació 
del seu progrés en la consecució de les competències i els objectius didàctics 
proposats per a cada mòdul. L’alumne deurà realitzar una sèrie de tasques, 
treballs i proves, així com projectes individuals a través de la plataforma. El grau 
de rendiment i domini de tots aquests aspectes serà avaluat per professors i 
pel director del programa.

Es qualificaran les activitats seguint el mètode de “A” fins la “F”: la “A” la màxima 
qualificació i la “F” la mínima. Els alumnes hauran d’obtenir com a  mínim una C 
en totes les proves. Si no és així, hauran de repetir-les.
Als estudiants els hi suposa un grau de dedicació similar al que farien en una 
altra activitat extraescolar de qualitat, com el conservatori o l’Escola Oficial 
d’Idiomes. La seva constància és vital per a l’èxit del programa.

SEGUIMENT
I AVALUACIÓ



El Batxillerat Dual Americà permet convalidar més del 70 % (17) dels 24 
crèdits necessaris per a obtenir un Diploma High School als Estats Units. És 
a dir, s’atorgaran a l’estudiant els crèdits que ja hagi completat al seu país 
d’origen, exigint que els alumnes completin només 7 crèdits a l’escola nord-
americana, que corresponen a 8 assignatures obligatòries.

A continuació un quadre amb les assignatures que es cursaran:

ES CURSEN?
QUINES ASSIGNATURES 

DISTRIBUCIÓ D’ASSIGNATURES PER CURS:

3º ESO 
English & Literature 9 + World History

4º ESO
English & Literature 10 + English & Literature 11 + American Economy

1º BAtx
English & Literature 12 + American History + American Politics and Government

*Distribució d’assignatures aplicades al Pla d’Estudis 1.

English & Literature 9
1  crÈdit

English & Literature 10
1  crÈdit

English & Literature 11
1  crÈdit

English & Literature 12
1  crÈdit

American History
1  crÈdit

World History
1  crÈdit

American Economy
0,5  crÈditS

American Politics and Government
0,5  crÈditS

17American High School



L’alta capacitació i professionalitat dels nostres docents és la clau de l’èxit del 
programa. La interacció entre els participants i el professor ha de ser continua 
i fluida, obligant a l’estudiant a expressar-se en anglès. Els professors tindran 
les següents tasques:

ATENDRE TUTORIES

SOLUCIONAR DUBTES 

SER ACCESIBLES ALS ESTUDIANTS

IMPARTIR CLASSES MAGISTRALS

Els cursos del Batxillerat Dual Americà s’imparteixen per part de professors 
natius, qualificats i competents, que disposen d’eines d’ensenyança de qualitat 
i una excel·lent programació actualitzada d’acord amb els canvis legislatius.

A més, els alumnes disposaran de Live Sessions programades amb els 
professors. Aquestes són molt importants per a detectar les dificultats de 
l’alumne, reforçar coneixements, resoldre dubtes i practicar l’anglès.

AQUESTS SÓN ALGUNS DELS NOSTRES 
PROFESSORS

MR. BENEBy
Head Instructor

JENNIFER CONTI
English & Social Studies

JENNIFER FRIEND
English & Social Studies

KRySTAL TAyLOR
Social Studies Instructor

18 American High School
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BATXILLERAT DUAL AMERICÀ

EL PROGRAMA INCLOU

Matriculació en les 8 assignatures (7 crèdits)

3 anys de formació

Taxes d’exàmens

Convalidació + Traducció de les notes

Accés a l’American High School Lounge & Social Clubs

Tutories online amb els professors dels Estats Units

Seguiment per part de professor a Espanya  
(el centre ha de proporcionar un enllaç)

Subscripció a Microsoft Office 365 (versió online de Microsoft 
Office) durant la duració del programa

Tots els materials didàctics per al curs

US High School Diploma* + Cerimònia de graduació

Obsequi American High School

american high school 
2018/2019

*L’alumne haurà d’aconseguir una mitja de  “C” (7) en els 17 crèdits convalidables 
d’ESO i Batxillerat al seu país, així com obtenir un GPA de 2,0 o una mitja de “C”, com 
a mínim, en el programa B.D.A.

20 American High School
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El programa Batxillerat Dual Americà d’American High School estableix uns 
criteris d’admissió i inscripció. Per a inscriure’s, l’alumne ha de completar una 
sol·licitud d’admissió i ser acceptat. La sol·licitud ha d’incloure:

El procés d’inscripció constarà de les següents fases:

Previ al principi de curs, a l’alumne se li proporcionarà un nom d’usuari i una 
contrasenya per a accedir als seus cursos.

ADMISSIÓ

INSCRIPCIÓ
PROCÉS D’

FORMULARI DE SOL·LICITUD COMPLIMENTAT

CÒPIES DE L’EXPEDIENT DE L’ALUMN@ AMB JUSTIFICANT D’HAVER OBTINGUT UNA 
QUALIFICACIÓ MITJA-ALTA D’ ANGLÈS EN ELS SEUS ESTUDIS CURRICULARS

FOTOCÒPIA DEL LLIBRE DE FAMÍLIA

FOTOCÒPIA DEL DNI (Alumne i pares)

FOTO DE L’ ALUMN @

INSCRIPCIÓ

COMUNICACIÓ D’ACCEPTACIÓ ALS SELECCIONATS

REUNIÓ DE FORMACIÓ DE L ‘ALUMNAT

CONVERSACIÓ DE BENVINGUDA

ENTREGA D’USUARI I CONTRASENyA

PRIMER CONTACTE AMB EL PROFESSOR D’ESTATS UNITS

PRINCIPI DE CURS

REALITZACIÓ DEL CURS
21

American High School
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