Actualitat Empresarial

Joan Rovira Sanz Subdirector de Batxillerat de St Peter’s School
formació
“Oferim als alumnes totes les eines que necessiten perquè
puguin triar què volen fer amb el seu futur professional”
Fa 45 anys va néixer a la ciutat de Barcelona una
escola que volia donar resposta a aquelles famílies
que buscaven un ensenyament innovador pels seus
fills quant als idiomes. A dia d’avui, amb més de 600
alumnes, St. Peter’s School s’ha consolidat com una
institució referent en el camp de l’educació. Ens ho
explica Joan Rovira Sanz.
A. Cabanillas
Barcelona
Quins són els pilars sobre els
quals es basa la formació de
St. Peter’s School?
Un dels principals pilars de
l’escola són les ciències i les
matemàtiques. Són els puntals
curriculars a St. Peter’s; però a
més, des que entren, amb 18
mesos, fins als 18 anys quan
marxen, els nostres alumnes
fan gran part de les assignatures en anglès, amb professors
nadius. També aprenen francès
i alemany. Així que els alumnes
acaben tenint un domini complet
de l’anglès, castellà, català, francès i nocions d’alemany.
Quants alumnes estudien avui
al St. Peter’s School?

els apunts i els exercicis, i els
alumnes les consultes, les respostes i tot allò resolt als fòrums.
Tot aquest material es fa servir
posteriorment a les classes.
En què consisteix exactament el Programa de Desenvolupament Universitari?
Volem mostrar als nostres
alumnes l’ampli ventall d’opcions
professionals que tenen perquè
decideixin què volen fer amb la
seva vida laboral, però alhora els
alumnes cursen un programa de
formació personal que inclou blocs
de treball d’intel•ligència emocional, habilitats comunicatives,
tècniques de relaxació, gestió del
temps o treball en grup. És a dir,
un seguit d’habilitats que no solen
incloure els currículums oficials.

Tenim 630 alumnes
i 100 professors que
imparteixen classes.
La ràtio de professors
per alumne és molt
bona i, per tant, els
grups d’alumnes són
molt reduïts, fet que
els permet poder
adquirir coneixements
de forma més ràpida i
profunda.
Quin és el perfil de les famílies que porten els seus fills
aquí?
Sobretot són famílies amb un
nivell laboral i cultural alt, que
solen viatjar molt per la feina i
estan interessades en el fet que
els seus fills dominin diverses
llengües i assoleixin una forma-

ció tant acadèmica com personal que els permeti adaptar-se
fàcilment.
Més enllà de la formació
en idiomes, quin és el valor
afegit de St. Peter’s School
davant altres institucions
educatives?

El seu caràcter innovador. El
curs passat vàrem instaurar el
Programa de Desenvolupament
Universitari, enfocat als estudiants de Batxillerat. Aquest any,
hem posat en marxa una aula
virtual com la que es trobaran
els nostres alumnes a la universitat, on els professors pengem
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