“Acompanyem l’alumne en el
seu autoconeixement perquè
prengui decisions coherents”
Andrés Rosás, director d’Agora International School Barcelona

A Agora International School, ubicat a Sant Esteve Sesrovires, destaquen
el perfil del seu alumnat, que descriuen com “compromès amb el seu
aprenentatge, motivat i amb un gran potencial professional”
- Agora IS Barcelona imparteix
les quatre modalitats de Batxillerat, però... quin valor afegit
aporta el centre als estudiants?
L’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 autoconeixement perquè
prengui decisions coherents i
equilibrades respecte al seu futur
professional. Juguen un paper
clau el coaching o el Work Experience, una experiència professional per experimentar de primera
mà la realitat de “treballar” al
sector que l’alumne vulgui explorar. A més, els alumnes assisteixen

a sessions d’orientació gràcies als
nostres convenis de col·laboració
amb universitats i xerrades de
motivació, i participen a fires
universitàries.

d’estudi, molt més orientada a la
pràctica i que fomenta la iniciativa
de cada estudiant. Entre les pràctiques, l’estrella són les de CAS
(Creativitat, Activitat i Servei).

- El centre també imparteix 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 interdisciplinària 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

“El Batxillerat
Internacional
representa una
nova manera de
treballar, interdisciplinària i global”

- Quina orientació reben els alumnes al llarg de la resta cursos?
Durant els anys de Secundària
impartim una sèrie d’assignatures
com Emprenedoria, Lideratge o
Economia Personal, que els proporcionen les bases per entendre
el món de l’empresa i del desenvolupament personal dins del món
professional. A més, duem un
conjunt de tests que ens ajuden a
orientar-los en el seu creixement
i desenvolupem la seva solidaritat amb el nostre programa de
participació social. També els
oferim l’oportunitat de participar a concursos i esdeveniments
internacionals NACE: olimpíades
científiques o esportives, simula-

cres de debats de Nacions Unides,
jornades musicals...
- Les administracions aposten per
la FP. Quin lloc ocupa a Agora?
Creiem en una Formació Professional de qualitat i apostem per
graus esportius com una excel·lent
opció per a aquells nois que tenen
l’esport com a passió i volen
convertir-lo en la seva professió.
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