
75Quina formació per a la vida laboral?

La formació a la nostra escola

Missió
La nostra escola promou la formació integral dels alumnes d’acord amb una con-

cepció cristiana de l’home, de la vida i del món, per tal que arribin a ésser persones
lliures, responsables i solidàries en la transformació d’un món més just i fratern. Les
seves notes distintives són una relació senzilla i propera, el tracte acollidor i sense dis-
tincions, la pedagogia fonamentada en l’amor, l’atenció personalitzada i l’ambient de
llibertat i treball. Tots aquests aspectes inserits en la societat andorrana.

Visió
El Col·legi M. Janer, tot identificant-se amb l’obra de l’institut de Germanes de la

Sagrada Família d’Urgell, vol ser una escola puntera tecnològicament i pedagògica;
compromesa i oberta a la societat andorrana i al món, oferint una formació i un servei
de qualitat. 

El nostre objectiu general relacionat amb els ciutadans que formem és: promoure
l’esforç, la responsabilitat i l’autonomia com a hàbits necessaris per al desenvolupa-
ment integral de la persona

L’orientació escolar
A l’escola orientar vol dir intentar aconseguir un major desenvolupament dels

alumnes, completant la tasca dels mestres i les famílies. L’equip psicopedagògic del
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centre té com a funció, entre d’altres, coordinar i assessorar els tutors dels alumnes i
els professors en general perquè aquests a la vegada puguin fer un millor seguiment
dels nens i nenes, nois i noies, copsant les seves necessitats i inquietuds en l’àmbit de
la formació i de l’enfocament cap a uns estudis o bé uns altres.

L’orientació acadèmica i professional es fa portant a terme activitats de grup rela-
tives al tema, i també tractant directament amb els alumnes o amb les seves famílies
quan han demanat assessorament. A l’hora de triar les optatives durant la Secundària,
a l’hora d’optar per estudis de batxillerat, per estudis professionals de grau mitjà o
aconsellant, si és el cas, l’entrada al món laboral un cop finalitzada l’etapa d’escolari-
tat obligatòria. Es procura definir el perfil que millor pot desenvolupar cada alumne
(sanitari, educació, administratiu...) i es busquen les formacions més adients a cada
cas.

Una tasca important és animar les famílies a acceptar i donar suport a la decisió
del seu fill o filla, sense imposar-li’n d’altres que els pares creguin més adequades.

Cicle formatiu en gestió administrativa de grau mitjà
Com la resta de programes educatius del centre, el de cicle formatiu correspon a

la LOE, la Llei d’educació espanyola, amb les concrecions necessàries per adaptar-los
al nostre país.

És una formació seriosa que consta d’una part teòrica i una altra de pràctica. La
primera es desenvolupa durant un curs a l’escola i la segona durant tres mesos més de
formació en el centre de treball (FCT). El curs 2010-11 entrarà en vigor el nou cicle for-
matiu de 2.000 hores en total repartides en dos cursos, que inclourà tanmateix la for-
mació en el centre de treball i que amplia i equipara el temps lectiu al d’altres cicles
formatius de grau mitjà.

L’escola es posa en contacte amb diferents empreses del país interessades a aco-
llir els nostres alumnes en pràctiques. Alguns es queden fixos en aquestes empreses
després de finalitzar el període FCT.

Les sortides a aquesta formació són la inserció al món laboral o bé la continuació
d’estudis: batxillerat o cicle formatiu de grau superior. Els que volen treballar no tenen
gaires dificultats a trobar empreses que els contractin.
Objectius acadèmics:

- Elaborar la documentació comercial i de personal, els assentaments comptables
i els comptes anuals, interpretant la normativa legal, les indicacions i les pautes inter-
nes de l’organització.

- Analitzar les dades essencials de la correspondència així com la redacció de qual-
sevol comunicació en funció del missatge que es vol transmetre.

- Apropar el món de l’empresa amb visites i xerrades.
- Conèixer bé la legislació andorrana.
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Objectius actitudinals:
- Potenciar la responsabilitat.
- Potenciar el respecte i la convivència.
- Capacitar per treballar en equip. 
- Inculcar la satisfacció per la feina ben feta.

Anna M. Villas i Balasch
Directora pedagògica

Col·legi M. Janer
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