el cargol. 10/03/16

"La felicitat no és una meta on
arribar; és una manera de viure"
El director d'Agora International School Barcelona ens
descobreix les claus del centre i del seu Programa
Preuniversitari, que estrena Batxillerat Internacional
Agora International School
Barcelona ja ha donat els seus
primers fruits, com l'Elisabeth, doble grau en Telecomunicacions i Informàtica a
la UAB; en Miquel, doble grau
a ESADE, o la Núria, qui va
superar una leucèmia sense
perdre el curs gràcies a la seva
tenacitat i que ara realitza un
grau científic.
Darrere, l'Andrés Rosás, el
nou director que fa més de
vint anys va deixar la seva feina a una multinacional per seguir la seva vocació, l'Educació.
P. Como vas descobrir la
teva vocació d'educador?
A.R. No vaig ser jo qui va
trobar la meva vocació; va ser
ella qui em va trobar a mi. El
meu germà va morir sobtadament a un accident de cotxe i
em vaig replantejar la meva vida. Vaig descobrir que em volia dedicar a l'educació i a formar les futures generacions
per a contribuir a crear un
món millor.
P. Què caracteritza el
col·legi AIS Barcelona?
Per a nosaltres és tant important el què com el com.
L'objectiu és formar i educar
ciutadans del seu temps, amb
una sòlida formació intel·lec-

tual en continguts, habilitats i
eines d'aprenentatge. Alumnes que es caracteritzin per la
seva internacionalitat i domini de les llengües; amb una
destacada educació musical i
vivència de la cultura de l'esport, i sobretot amb una excel·lent formació de la persona en valors.
Joves que entenguin que allò
més important no és ser guanyador o perdedor, sinó conèixer-se i donar el millor
d'un mateix.
P. Què defineix el
professor d'Agora?
A Agora, els professors són guies al llarg de
tot el camí educatiu dels
alumnes, des d'infantil
fins al batxillerat.
Tenim un gran equip
de formadors que treballen dia a dia per a
oferir una atenció personalitzada als nostres
alumnes, que promulguen una pedagogia
avantguardista i que
treballen amb programes d'excel·lència com
el nostre Programa
Preuniversitari, dirigit
per la María Alcaide,
docent amb formació
internacional, coach
dialògic i professora
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d'Emprenedoria i Lideratge.
El Programa Preuniversitari inclou el Batxillerat Internacional i orienta els estudiants per tal de trobar la seva
vocació i en l'elecció de la seva professió. Està concebut
per a que els alumnes coneguin les seves fortaleses i debilitats i integra plans d'entrenament personal i una
aposta per l'excel·lència
acadèmica.
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