Especial

la bústia · maig del 2018

19

Agora International School Barcelona, l’únic centre privat
de FP d’Esports i Activitats d’Esbarjo del Baix Llobregat
Albert Ametller ha treballat a
la coordinació i direcció tècnica
de destacades entitats esporti·
ves. Compta amb una àmplia ex·
periència com a docent a cicles
formatius, secundària i batxi·
llerat. Actualment, compagina
el seu càrrec com a responsable
pedagògic de cicles formatius a
Agora International School Bar·
celona a Sant Esteve Sesrovires
amb la seva activitat a l’àmbit
esportiu.
L’administració està recolzant la FP,
què aporta en aquest sentit Agora Inter·
national School Barcelona?
A tota Europa, la Formació Professional
de qualitat es proposa com a resposta eficaç per a les veritables necessitats de l’actual mercat laboral. D’altra banda, cada
vegada som més conscients de la importància de la salut, la qualitat de vida i les
activitats esportives. La FP dual en Esports
que oferim a Agora IS Barcelona abraça les
dues realitats i és la resposta per a aquells
que senten passió per l‘esport.
Apart de la formació exigida a nivell curricular per obtenir les diferents titulacions,
oferim una formació basada en la cultura
de l’esforç i fomentem que els alumnes de-

superior d’Activitats Fisicoesportives.
Degut a l’èxit que hem tingut aquest any
i l’aposta del grup per aquests cicles, per al
curs 2018-2019 hem augmentat l’oferta de
cicles esportius i hem incorporat el de Salvament i Socorrisme i el curs de Preparació
per a les Proves d’Accés a Grau Superior.
Aquesta completa oferta educativa permet que els alumnes que decideixin formar-se en cicles esportius puguin fer-ho
amb nosaltres des dels 16 anys fins a la seva
entrada a la universitat.

senvolupin el seu pensament crític a partir de l’educació emocional i el coaching
esportiu. Dediquem una quantitat important d’hores dels seus estudis a treballar en
principis i valors, formació molt important
en aquestes edats. No només preparem el
nostre alumnat acadèmicament, sinó que
el formem perquè tingui habilitats socials i
consciència social.
Quins graus i cursos concrets oferiu de
la FP esportiva?
Durant aquest curs acadèmic (20172018) oferim les titulacions d’Entrenador de Futbol Nivell 1 i 2, el cicle de grau
mitjà de Conducció d’Activitats Fisicoesportives al Medi Natural i el cicle de grau

Quin plus troben els joves que escullen
la FP esportiva a Agora International
School Barcelona?
Com a complement a la formació dels
nostres alumnes oferim ponències de
grans professionals del sector: entrenadors,
formadors d’activitats a la natura, especialistes en psicologia esportiva, etc. A més,
disposem d’un Gabinet Psicopedagògic
amb experts en intel·ligència emocional i
coaching esportiu.
Un altre plus del nostre centre són les
classes reduïdes, que permeten una atenció personalitzada i el màxim aprofitament
pràctic per a cada alumne.
La nostra Bossa de Pràctiques, tant nacional com internacional (amb possibilitat
d’accedir a pràctiques professionals als nostres col·legis a l’estranger), i la nostra Bossa
de Treball permeten als nostres alumnes

continuar la seva formació i treballar posteriorment a la professió que decideixin.
A més, dins de la seva formació i integrat
a l’horari lectiu, degut al caràcter internacional de l’escola, oferim als alumnes la possibilitat d’obtenir la doble titulació en anglès.
Amb professorat natiu, fora de currículum,
els preparem perquè puguin obtenir una
titulació oficial dels exàmens d’anglès de
Cambridge, que els obriran moltes portes
a nivell professional.
Disposeu d’unes impressionants instal·
lacions esportives.
Sí, al propi centre tenim unes instal·
lacions esportives d’alt nivell amb més de
40.000 m2 en un entorn privilegiat, emmarcat pel Massís del Llobregat, ideal per a la
formació professional esportiva.
Comptem amb camps de futbol 7 i 11,
circuits de cros i mountain bike, poliesportiu cobert, piscina coberta i pistes de tennis,
pàdel, bàsquet i handbol. Tots els nostres
mitjans, tant professionals com tècnics,
estan al servei dels nostres alumnes.
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