DECLARACIÓ DE LA POLÍTICA ERASMUS+ DE L’EPS
El nostre objectiu es transmetre als nostres estudiants d’acollida tots els
coneixements i experiències que ha anat adquirint aquest centre des de la seva
creació, ara ja fa més d’un segle. L’Escola Pia Sarrià-Calassanç acull alumnes des
de parvulari fins a ensenyament postobligatori. Aquesta oferta suposa un total de
2100 alumnes a les nostres aules.
Dins de l’Escola Pia Sarrià-Calassanç, s’oferten estudis de Cicles Formatius que
són de l’especialitat esportiva. La nostra institució va apostar per aquesta tipologia
d’estudis tècnics no només per les perspectives favorables d’inserció laboral que
presenta, sinó també per la capacitat de l’activitat esportiva d’esdevenir un dels
motors del canvi i la integració social. I estem orgullosos de poder dir que aquest
fenomen s’evidencia en les diverses col·laboracions que la nostra institució realitza
amb empreses i organitzacions sense ànim de lucre del sector esportiu.
La nostra escola forma part d’una xarxa de 21 centres d’una orde d’educació
catòlica anomenada Escola Pia de Catalunya. També compta amb centres a Cuba,
Califòrnia, Senegal i París. És oficialment un escola cristiana però sempre rebem
amb els braços oberts a tots els estudiants que vulguin formar-se a la nostra
escola, independentment de les seves creences i religió.
El Departament de Programes Internacionals de la nostra escola compta amb una
llarga trajectòria pel que fa a intercanvis lingüístics amb països com França,
Alemanya, Escòcia, Dinamarca, Itàlia, Holanda, Polònia i els Estats Units. Estem
encantats de rebre estudiants de tot el món i cada any acollim estudiants del
Regne Unit, Suècia i Canadà. També formem part del Programa Comenius i tenim
contacte amb escoles de Finlàndia, França, Hongria, Itàlia, Holanda, Polònia,
Regne Unit i la República Txeca.
Aquests programes ens han donat l’oportunitat, durant més de 10 anys, de crear
contextos multilingües necessaris per assolir el nostre objectiu: la creació d’una
escola multilingüe a parvulari, primària, secundària i batxillerat. Per això creiem
que el programa Erasmus+ suposa una gran oportunitat de expandir aquest
projecte d’escola multilingüe a Cicles Formatius.
La nostra intenció es iniciar-nos amb el programa de mobilitat de Cicles Formatius
orientat tant a l’estudi com a les pràctiques professionals. Els estudiants rebran la
formació corresponent en un país estranger i podran formar-se tant a empreses
com a escoles de cicles formatius. Així mateix nosaltres volem respondre oferint
una mateixa proposta. Amb els anys, ens agradaria participar, a més, en el
Programa de mobilitat del personal del centre, donant l’oportunitat als docents de
FP d’ensenyar en una escola de formació professional a l’estranger.
La participació en el programa Erasmus+ ens proporcionarà l’ocasió per millorar i
modernitzar la nostra institució, tenint en compte els cinc objectius especificats a la
Modernisation Agenda d’aquest programa. Seguint, doncs, aquesta proposta hem
acordat els objectius descrits a continuació.
Un dels nostres propòsits principals és el de consolidar la qualitat de la nostra
escola a través de la cooperació que es desprèn d’aquest programa de mobilitat
superant les fronteres entre països. Volem transmetre als nostres alumnes la
importància d’adquirir una bona competència comunicativa en diverses llengües a
la societat actual. És per això que un dels nostres objectius es millorar el nivell de
llengües estrangeres europees dels nostres alumnes.

Per aconseguir aquests objectius i tenint en compte la situació econòmica i social
actual, estem disposats a planificar i estructurar els pressupostos ajustats a la
realitat que vivim intentant cobrir totes les necessitats que el programa requereix.
Aquesta oportunitat de participar en un programa de mobilitat a nivell europeu és
l’ocasió perfecte per despertar i intensificar l’interès dels nostres alumnes pels seus
estudis i rendiment escolar ja que se’ls proporcionarà un reconeixement a nivell
europeu. És per això que també volem augmentar les taxes de rendiment i reduir el
nivell de fracàs escolar i preparar els nostres estudiants amb la formació que
actualment el mercat europeu està demanant.
A fi d’aconseguir els objectius descrits anteriorment ens comprometem a oferir un
programa de tutoria personalitzada a tots els nostres estudiants, per informar-los
sobre les diverses opcions de formació i especialització que poden realitzar a nivell
laboral i universitari, així com per respondre tots els dubtes i inquietuds sobre el
seu present i futur.
Volem dur a terme tots aquests objectius aprofitant totes les eines TIC que
disposem. Amb aquests recursos tecnològics volem enriquir les nostres
metodologies didàctiques per tal de millorar el procés d’aprenentatge dels nostres
alumnes. També ens permetrà millorar la comunicació i la cooperació amb els
nostres estudiants que estan a l’estranger de manera que els podrem fer un millor
seguiment.
Estem convençuts que tots els objectius descrits anteriorment estrenyeran els
nostres llaços amb la resta d’Europa, ja que tant els estudiants com el personal
docent i no docent involucrat veuen en aquest projecte l’oportunitat de col·laborar i
cooperar a nivell europeu, a fi de millorar la qualitat de la nostra oferta educativa i
poder oferir una bona formació de cara al mercat laboral.

