Agora International School Barcelona de Sant Esteve:
"alumnes compromesos, motivats i amb un gran potencial"
d’estudi, molt més orientada a la pràctica i
que fomenta la iniciativa de cada estudiant.
Entre aquestes pràctiques, l’“estrella” són
les experiències de CAS (Creativitat, Activitat i Servei), per les quals l’alumne ha de
dissenyar el seu propi currículum d’accions.
Això el porta a mostrar la seva iniciativa i
el seu compromís amb el seu propi aprenentatge i amb els altres. Durant aquest
curs, com a anècdota, ens hem vist obligat
a posar fre degut a “l’excessiva” quantitat
de propostes de CAS por part dels alumnes.

Andrés Rosás, director d’Agora International School Barcelona, a Sant Esteve:
“Estem molt satisfets amb el perfil dels nostres alumnes: compromesos amb el seu
aprenentatge, motivats i amb un gran potencial professional”.
Agora IS Barcelona imparteix les 4
modalitats de Batxillerat LOMCE, però,
quin valor afegit aporta el centre als estudiants?
Sí, al col·legi oferim la possibilitat d’estudiar qualsevol de les modalitats del
Batxillerat LOMCE a més del Batxillerat Internacional.
A tots els batxillerats, cada alumne
compta amb una sèrie d’iniciatives pedagògiques del nostre programa preuniversitari,
que els guiaran aquests dos anys.
L’objectiu és acompanyar l’alumne en el
seu auto coneixement perquè prengui decisions coherents i equilibrades respecte al
seu futur professional. Juguen un paper important les sessions de coaching amb cada
alumne o el Work Experience, una experiència professional per experimentar de primera mà la realitat de “treballar” al sector
on l’alumne vulgui explorar.
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A més, els alumnes assisteixen a sessions
d’orientació gràcies als nostres convenis
de col·laboració amb universitats locals i
d’àmbit estatal, a xerrades de motivació
on professionals de tots els àmbits els ajuden a estar preparats per al seu futur, i participen a fires universitàries, per tenir més
tranquil·litat a l’hora de decidir el grau i la
universitat.

A més de l’acompanyament a Batxillerat, reben els vostres alumnes alguna
orientació al llarg d’altres cursos?
Així com a Batxillerat acompanyem els
nostres alumnes per la difícil decisió del
grau universitari, durant els anys de Secundària impartim una sèrie d’assignatures
com Emprenedoria, Lideratge o Economia
Personal, que els proporcionaran les bases
per entendre el món de l’empresa i del desenvolupament personal dins del món professional.
A més, des del departament d’orientació
del col·legi, portem a terme una sèrie de
tests que ens ajuden a orientar-los en el seu
creixement personal i professional.
Desenvolupem la seva solidaritat amb
el nostre programa de participació social
i els donem l’oportunitat de participar a

concursos externs diferents, així com als
esdeveniments internacionals NACE: olimpíades científiques o esportives, simulacres
de debats de Nacions Unides, jornades
musicals i artístiques… No només milloren
les seves habilitats sinó que els permeten
relacionar-se amb estudiants d’altres parts
del món.
Les administracions aposten per la Formació Professional. Quin lloc ocupa la FP
a Agora International School Barcelona?
Recolzem aquesta aposta i creiem en
una Formació Professional de qualitat.
Hem apostat per graus formatius esportius
com una excel·lent opció per a aquells nois
i aquelles noies que tenen l’esport com a
passió i volen convertir-lo en la seva professió.
Estem molt satisfets amb el perfil dels
nostres alumnes: compromès amb el seu
aprenentatge, motivat i amb un gran potencial professional.
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Agora IS Barcelona també inclou el
Batxillerat Internacional, quins són els
resultats?
Enguany tenim la nostra primera generació a Batxillerat Internacional. L’experiència
és molt positiva, els alumnes estan descobrint una nova manera de treballar, molt
més interdisciplinar i global.
Tot i que alguns alumnes arriben al BI
pel seu prestigi a nivell mundial, la part que
realment els “enganxa” és la metodologia
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