
 

Política de Mobilitat Internacional 
L'objectiu bàsic del nostre centre és aconseguir una educació integral dels nostres alumnes, 
facilitant-los les eines, coneixements, habilitats, actituds i aptituds per poder enfrontar-se de 
forma satisfactòria a un món cada vegada més globalitzat i competitiu. 

Una de les vies per assolir aquest objectiu és a través de la internacionalització del nostre 
centre. A Sant Josep Obrer aquesta internacionalització es converteix en un dels pilars 
fonamentals del nostre centre començant des d'edats ben primerenques (educació primària) i 
vertebrant en la resta d'estudis tant obligatoris com postobligatoris, (secundària, batxillerat i 
formació professional). 

Per això, fomentem la cooperació amb altres institucions acadèmiques i / o empresarials de 
països de la Unió Europea (actualment: Alemanya, Dinamarca, Finlàndia, França, Irlanda, Itàlia, 
Malta, Països Baixos i Regne Unit). 

Sant Josep Obrer pretén, en el marc de les competències transversals, l'adaptació dels seus 
alumnes a un entorn canviant i globalitzat; no només adquirir formació teòrica i pràctica, sinó 
a més dotar-los d'experiències enriquidores). 

Dins de l'etapa educativa de formació professional, i aprofundint en aquest objectiu bàsic de 
l'educació integral, Sant Josep Obrer pretén dotar de totes les eines conceptuals i actitudinals 
perquè els nostres alumnes siguin necessaris en un mercat laboral cada vegada més 
competitiu i globalitzat. 

Poder realitzar aquestes pràctiques en empreses d'altres països, amb una altra idiosincràsia 
laboral, social i cultural, amplia les seves perspectives i la seva visió de futur des de tres 
prismes 

● Incrementa les seves oportunitats d'obtenir una millor ocupació. 

● Fomenta una visió més enriquidora per ser un ciutadà global; adaptació més ràpida a 
l'entorn i obertura a altres cultures així com l'adquisició de nous procediments innovadors i de 
millora contínua. 

● És un aspecte de motivació personal en els alumnes que evita l'abandonament escolar ja que 
potencia l'aprenentatge a l'autoimposar uns objectius personals. 

● Millora la seva competència lingüística i desenvolupa la seva intel·ligència emocional. 

El nostre objectiu final és proveir a la societat de capital humà amb una formació integrada i de 
qualitat. 


