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Reportatge

Apropem l'empresa a l'escola!

L’institut INS Lliçà d’Amunt va participar en el
programa  Escola i Empresa, el dia 7 de febrer de
2014,  amb  el  qual  FemCat acosta  el  món  de
l’empresa  als  alumnes  de  gran  part  del  territori
català. 

En aquest ocasió ha estat el Sr. Joan Font, director
del Grup  Bonpreu-Esclat  , qui va impartir  la sessió
per alumnes de Grau Mitjà d’Informàtica ( CFGM de
Sistemes Microinformàtics i Xarxes). 

El  Grup  Bonpreu consta  de  supermercats  i
hipermercats  a  Catalunya, amb  més  de  4000
treballadors. El  Sr.  Joan  Font va  parlar  amb
franquesa  als  alumnes,  compartint  la  seva
experiència de més de 40 anys al  capdavant d’un
grup en constant creixement, però va destacar que
l’empresa no és altra cosa que les persones que hi
treballen.  Per tant,  s’ha d’intentar  captar  el  millor
equip i més unit possible si es vol prosperar.

La  xerrada  va  exigir  una  actitud  activa  dels
estudiants,  ja  que  es  va  plantejar  com un diàleg
entre els alumnes i el ponent.

En Joan Font dirigint-se als alumnes

Entre  moltes  d’altres,  aquestes  van  ser  algunes
paraules  apuntades  pels  alumnes,  en  referència  a
les qualitats d’un empresari: 

✔ Emprenedor

✔ empàtic

✔ ordenat

✔ lider

✔ motivat

✔ ambiciós...

La  majoria  dels  alumnes  van  valorar  molt
positivament les idees que el Sr. Joan Font els va
exposar i  també el poder conèixer de primera mà
com  pensa  i  quines  coses  es  demanen  als
treballadors a l’hora de seleccionar personal. 

El  ponent  va  donar  molta  importància  a  saber
treballar  en equip i  aportar  el màxim potencial  de
cada  persona.  Va  deixar  ben  clar  que  a  l’hora
d’escollir  treballadors  demanava  sempre  un  cert
nivell  d’estudis  i  es  decantava  sempre  pel  futur
treballador que oferia el màxim de rendiment. 

        Els alumnes concentrats en la xerrada

Per a saber-ne més us oferim aquest enllaç: 

http://www.escolaiempresa.cat/visites-a-centres/
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