Programa Pre-Universitari d’Agora International School Barcelona
El Programa Pre-Universitari d’AIS Barcelona pretén orientar els nostres alumnes en la seva
futura projecció professional i ajudar-los amb les seves inquietuds relacionades amb la seva
elecció vocacional i de grau universitari.
L’alumne de Secundària i Batxillerat es troba davant una de les decisions més importants de la
seva vida: el grau universitari que cursarà; en un moment en el qual no tots tenen la maduresa,
la seguretat o el coneixement suficient d’un mateix, que faran d’aquesta elecció un èxit.
Des d’AIS Barcelona busquem acompanyar l’alumne en el camí cap el coneixement personal,
que el farà ser conscient de les seves aptituds i febleses, de les seves potencialitats i punts de
millora, per tal de posar les bases de seguretat personal que revertiran en decisions encertades,
ara i al llarg de la seva vida.
També és objectiu del nostre programa tenir alumnes preparats per a desenvolupar-se en el
món universitari i professional. Per tant, treballarem els coneixements i les habilitats que els
formaran en aquest aspecte.
Resumint, volem alumnes d’avui preparats per a formar part del món de demà i aportar les seves
capacitats i riquesa personal per a canviar-lo.
El Programa Pre-Universitari d’AIS Barcelona pretén preparar la persona des de tots els seus
àmbits:

L’àmbit humà i de creixement personal

Persones completes que busquen superar-se cada dia per a donar el millor d’elles mateixes a la
seva feina, en el seu entorn més proper i a la societat. Des d’aquest àmbit, ens centrarem en la
persona treballant amb els alumnes a través de les tutories personals, des del departament
psicopedagògic i fent servir les eines següents:

Tests de preferències professionals i acompanyament psicopedagògic (ESO)
Des del departament psicopedagògic passarem una sèrie de tests per tal de detectar habilitats i
orientar en possibles eleccions professionals, sempre des del respecte a la persona, les pròpies
preferències i intentant potenciar els valors de cada alumne
Ja a 1r de Secundària els alumnes passaran un test de personalitat per tal de conèixer-los i guiarlos en el camí que la nova etapa suposarà per a cadascun d’ells.
A 3r de Secundària, abans de començar la tria de matèries que culminarà amb l’elecció d’un
grau, tindran l’oportunitat de ser guiats mitjançant tests de preferències professionals i
acompanyament personalitzat.

Xerrades d’experts i testimonis directes (ESO i Batxillerat)
Un ampli programa de xerrades de temes relacionats amb el món acadèmic, laboral i de
desenvolupament personal posaran la nota motivacional al nostre programa. Experts de totes
les àrees i testimonis directes de diferents àmbits passaran pel nostre centre per tal de provar
que la feina ben feta pot superar tots els límits. Al programa estan previstes les següents
xerrades:
o

o

o

Primer trimestre:
 Emprenedoria
 Seguretat i xarxes socials
Segon trimestre:
 Esport i superació personal
 Economia
Tercer trimestre:
 RRHH i gestió de marca
 Vocació personal i professional

Coaching personal (Batxillerat)
El coaching es basa en processos de relacions humanes i treballa dos factors motivadors de la
persona: l’autosuperació i l’autorealització.
A través del coaching pretenem facilitar el desenvolupament potencial dels nostres alumnes per
tal d’aconseguir objectius coherents i canvis profunds. Tractarem d’aclarir metes, tant personals
com laborals, i posar-nos en camí per a aconseguir-les.
Durant els cursos de Batxillerat, cada alumne tindrà al llarg del curs, cinc sessions de coaching
personal, durant les quals el coach l’acompanyarà en el seu camí que tot just inicia de presa de
decisions, creixement personal i vocació professional.
Les sessions començaran el segon trimestre, seran personals i amb cada alumne es treballarà un
calendari de seguiment, tancant el cicle abans d’acabar el curs.
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L’àmbit acadèmic i professional

Busquem professionals que sàpiguen desenvolupar-se en un món de canvis i incerteses, que
sàpiguen adaptar-se als diferents àmbits professionals i que, sobretot, tinguin ben assolides les
habilitats i competències que els faran uns professionals exitosos del s. XXI. Per això, entenem
que els alumnes Agora han de tenir una preparació que els entreni i els aporti coneixements
sobre allò que ja està passant a les empreses i adquireixi habilitats per a innovar. Per aquesta
raó hem inclòs a l’horari lectiu assignatures que acompleixin aquests objectius:

Emprenedoria (alumnes 3r ESO)
Des de l’assignatura d’emprenedoria es pretén fer un apropament als plans d’estudi més
adequats a les competències i preferències personals, i potenciar habilitats emprenedores per
tal d’aplicar-les tant a nivell personal com a nivell professional.
S’abordaran temes com les competències personals i professionals per a ser un bon
emprenedor, les competències socials a la feina, o els sectors d’activitat, tendències laborals i
demandes de mercat; presentarem un currículum actual i aprendrem els avantatges i riscos que
avui dia suposen les xarxes socials.

Economia personal (4t ESO)
Es posaran les bases de gestió econòmica personal (nòmines i Seguretat Social, diferents règims
laborals, targetes de crèdit, terminis de pagament, i productes de finançament i inversió) i
sobretot, es donarà una visió motivadora i entretinguda de les finances, per tal que sigui un tema
a l’abast de tothom.

Lideratge (4t ESO)
Es treballaran tècniques de lideratge per tal de desenvolupar competències que aportin un valor
real a la persona i a la seva participació en el món professional. Es posarà especial atenció en
competències com el treball en equip, la integritat, el positivisme, la planificació estratègica i la
creativitat.
Els alumnes tindran l’oportunitat de participar en diferents iniciatives i concursos, en funció de
les seves preferències i del perfil que mica en mica aniran desenvolupant.

Oratòria i Debat (4t ESO i Batxillerat)
Saber parlar en públic i defensar idees amb arguments és una de les habilitats més valorades
dins el món professional. S’oferirà als alumnes formar grups de debat i participar en la Lliga de
Debat organitzada per la Universitat Pompeu Fabra i la Xarxa Viva d’Universitats.
Els grups de debat estaran liderats per un professor que farà de capità i els guiarà i els formarà
en el món del debat.
El tema de debat per a aquest curs proposat per la UPF és el següent: Internet, ens fa més lliures?
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L’àmbit d’inserció personal i professional a la societat

Pràctiques a empreses (2n Batxillerat)
Els nostres alumnes de 2n Batxillerat tindran l’oportunitat de gaudir d’una estada de dues
setmanes en una empresa o institució en la qual siguin testimonis directes de la professió a la
que volen accedir a través del grau universitari que han triat. Tindran un horari laboral real, unes
tasques assignades, i un supervisor que farà un feedback de la seva feina un cop concloguin les
pràctiques.
A finals del primer trimestre, detectarem les preferències professionals de cada alumne, de
manera que durant el segon trimestre tinguin la seva experiència professional.

Des del col·legi estem molt il·lusionats per la posada en marxa del programa pre-univesitari, i
continuem treballant per tal d’enriquir-lo amb noves activitats i experiències que facin dels
nostres alumnes el paradigma de persona íntegra, professionalment preparada i que compta
amb totes aquelles eines per a tenir èxit tant personalment com professional.
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