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Entrevista

Entrevista  a  la  professora  Montse
Jordà  sobre  l'Estada  a  l'empresa,
optativa de 2n Batxillerat

Sobre què tracta l'optativa d'Estada a l'empresa?

És  una  optativa  de  2n  de  Batxillerat,  que  treballa
continguts  curriculars  d'una  manera  diferent,  fent
pràctiques en una empresa.

Hi ha un conjunt d'empreses ubicades en el municipi que
hi col·laboren, i també algunes de Lliçà de Vall i de Santa
Eulàlia.

Segons  el  que  volen  estudiar  els  alumnes  en  el  futur
escolleixen el tipus d'empresa que més els interessa. Han
de fer 140 hores a l'empresa amb un seguit de tasques
molt especificades, supervisades per un tutor que tenen a
l'empresa, amb el qual em coordino per fer el seguiment.

S'ha  de  fer  un  conveni  amb  l'empresa,  que  signen  el
Departament d'Ensenyament, l'empresa i l'alumnat.

També s'acorda amb l'empresa quan es fan les pràctiques,
pot ser a l'estiu, a les tardes, buscant coincidència entre
els interessos de l'empresa i els de l'alumnat.

També hi  ha un aplicatiu de la Cambra de Comerç,  on
diàriament s'ha d'especificar les tasques que fa l'alumnat i
la  durada  d'aquestes.  La  meva  feina  és  organitzar  i
supervisar tot el procés.

Quan es va iniciar aquesta optativa? Per què?

Es va iniciar entre l'any 2008-2009, és a dir, fa 6 anys,
perquè ho estipula el Departament d'Ensenyament, com si
fos una assignatura  més.

Se't fa fàcil impartir-la?

Sí, perquè realitzo el seu seguiment , és a dir, busco les
empreses, parlo amb elles perquè agafin els alumnes, i,
finalment, superviso la feina feta per aquests, a través de
la informació lliurada per les empreses.

L'optativa agrada a l'alumnat?

Sí, perquè la poden realitzar durant l'estiu. L'activitat és
motivadora. També perquè com uns ja han fet l'optativa
poden aprofitar aquesta hora per estudiar.

Tots els alumnes poden entrar aquesta optativa?

No poden, només es pot oferir a 15 alumnes cada curs, i
aleshores  agafem  els  que  millor  nota  tenen  en  el  1r

trimestre, del grup que l'ha demanat.

A l'alumnat li costa fer aquesta optativa?

No,  només   s'ha   de  ser  responsable  a  l'empresa  i
treballador.

T'agradaria fer una xerrada sobre l'optativa?

Ja faig les xerrades a 1r de Batxillerat i explico de què  va
l'optativa.

Quines  assignatures  imparteixes  més,  apart
d'aquesta?

Economia  d'empresa  (1r  i  2n   de  Batxillerat)
Economia(1r  de  Batxillerat
Empresa  i  iniciativa  emprenedora,  a  2n  Cicles
Emprenedoria (optativa de tercer)          

Ets tutora d'algun grup? Ens vols explicar com és?

Sóc tutora de  1 r de Batxillerat del Social, és un grup amb
bones aptituds, participatiu i amb iniciativa.

Portes molts anys en L'Institut Lliçà?

Si, 16 anys.

Quines  bones  experiències  t'has  emportat  a
l'estada de l'empresa?

Totes  les  empreses  on  he  portat  alumnes,  sempre  les
valoracions  han  estat  positives,  tant  per  part  de  les
empreses com dels alumnes. 

              Façana de l'Institut Lliçà

Gràcies, Montse per la teva col·laboració!.


