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CENTRE EDUCATIU: IES MARRATXÍ

NOM: XISCA

LLINATGES: MARTORELL MAS

SOCI D’ACOLLIDA: Ministero dell'Istruzione, dell'Università della Provincia di Lucca e 

Massa Carrara

PAÍS: Itàlia

DATES DE LA MOBILITAT: 15-17/05/2018

TIPUS DE MOBILITAT: JOB SHADOWING

L'estada formativa a Massa-Carrara va consistir en un Job Shadowing de 3 dies organitzat 

conjuntament  per  la  DGFPFP en concret  el  Servei  de Llengües Estrangeres i  Projectes 

Internacionals de la Conselleria d'Educació de les Illes Balears i el  Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università della Provincia di  Lucca e Massa Carrara L'objectiu principal era conèixer 

l'organització  i  el  funcionament  del  sistema  educatiu  italià  i  com  funciona  la  formació 

professional en aquest país tenint en compte que és un dels països que més acull alumnes 

nostres.  A més ha estat  una bona oportunitat  per conèixer les empreses on els nostres 

alumnes realitzen part de la seva pràctica formativa (FCTs) i establir nous contactes de cara 

a futures mobilitats.

El primer dia (15.5.2018) vaig arribar just després de dinar, perquè Vueling va cancelar el 

meu vol Barcelona-Pisa i vaig haver de comprar un nou vol Girona-Pisa amb el retràs que 
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això va implicar per incorporar-me a les activitats del dia.

Posteriorment, cada un dels professors dels diferents cicles formatius representats, va fer 

una breu presentació del seu cicle. 

En acabar,  es  va fer  l'hora de dinar  i  poguérem degustar  un buffet  amb alguna de les 

especialitats de la gastronomia italiana. Durant el  dinar poguérem compartir  experiències 

amb els professors italians i entre els propis companys. A continuació es va fer una visita 

guiada pel Castello Malaspina. A continuació es continuà amb les diferents presentacions del 

funcionament de la FP fent incidència amb el projecte iniciat pel Govern Italià de l'Escuola-

Lavoro.

Al vespre vàrem anar a sopar a un restaurant de Massa on alguns dels alumnes hi realitzen 

part  de les seves pràctiques formatives.  Val  a dir,  que el  sopar fou excel·lent  i  aquests 

moments serveixen per crear bon ambient entre el grup de professors.

El segon dia (16.5.2018) el grup de professors ens vàrem dividir per famílies professionals 

afins i vàrem dur a terme un programa del dia específic per cada família.

En el meu cas, el nostre acompanyant del matí fou Mauro (marit de Giuliana), primer vàrem 

poder visitar una farmàcia de Massa on ens varen atendre de forma molt amable i ens varen 

ensenyar els diferents espais. Ens explicaren que la figura d'Auxiliar de Farmàcia no existeix 

com a tal, així que tots els treballadors són llicenciats ens Farmàcia; la qual cosa també 

permet a la titular no haver-hi de ser sempre. No obstant això, consider que és un bon lloc 

per  enviar  alumnes  nostres  d'Auxiliar  de  Farmàcia  ja  que  podrien  dur  a  terme  el  seu 

programa formatiu i a més la propietària de la farmàcia és colombiana i parla perfectament 

español.

Contacte farmàcia:

Farmacia Barletta. Llicenciada: Claudia Barletta. Telf. 0585-791255 / 339-3826605

Email: farmaciabarlettams@gmail.com / barlettaclaudia1@gmail.com

A continuació vàrem visitar una residència de persones majors Casa di Riposo per Anziani 

G. Ascoli on ens va atendre el director de la residència. Després de fer una breu visita per 

les instal·lacions de la  residència,  vàrem poder presenciar  com una de les alumnes del 

CEPA Borja Moll repartia el dinar als usuaris.
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Consider que és bon lloc on enviar alumnes de TCAI tot i que el perfil més idoni sigui per 

alumnes d'Atenció a la Dependència.

Després d'aquesta visita vàrem anar a dinar tots junts amb en Mauro a una pizzeria propera 

a la residència.

A la  tarda  visita  a  Lucca  guiada  pels  estudiants  de  Turisme  del  centro  de  FP  Istituto 

Scolastico Pertini. 

La resta de tarda i nit lliure.

El tercer dia (17.5.2018) 

A primera hora del matí visita a ANFFAS di Massa-Carrara una associació de famílies amb 

persones amb discapacitat intel·lectual. La psicòloga i la directora del centre ens varen fer 

una visita per totes les instal·lacions del centre i ens varen explicar que tenien previst obrir la 

part de la residència. De moment només tenen en actiu el centre de dia. Disposen d'una 

piscina climatitzada que comparteixen juntament amb un centre de fisioteràpia privat que els 

hi cedeix el seu ús. Un dels projectes que duen a terme amb els usuaris és “Il percorso è la 

meta”, cada setmana un grup d'usuaris surten d'excursió per la muntanya i un cop a l'any fan 

una  ruta  d'una  setmana.  El  monitor  encarregat  del  projecte  ens  explicà  dels  efectes 

terapèutics que tenia l'activitat en joves que tenen autisme i altres afectacions cognitives.

Aquesta és una de les millors residències i centres on els alumnes de TCAI poden fer les 

seves pràctiques, sobretot quan tenguin oberta la part de residència. Vull afegir, que a nivell 

d'ajudes tècniques és un centre molt  ben dotat.  En el  moment de la visita vàrem poder 

saludar a una sèrie d'alumnes d'Atenció a la Dependència fent les pràctiques.

Finalment vàrem fer entrega d'una sèrie de detalls que cadascú de nosaltres havia duit.
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A continuació  vàrem anar  a  dinar  junts  per  després  anar  a  visitar  el  centre  Tecnico  e 

Professionale I.I.S. Barsanti. Allà ens varen ensenyar les instal·lacions de l'institut i cada un 

dels professors visitants va explicar quin cicle i mòduls impartia classes. Després un grup 

d'alumnes ens varen presentar una projecció on apareixia la  recepció d'un hotel  on ells 

atenien a clients en diferents idiomes. Compartírem durant uns minuts impressions sobre la 

tasca docent i finalitzà la visita amb la sol·licitud per part de l'institut per cooperar amb la 

recerca d'empreses on poder fer les pràctiques els seus alumnes que necessiten fer per tal 

de titular.

Reunió a l'hotel del grup de professors de sanitat per avaluar el jobshadowing amb Òscar 

Millán.

Resta de tarda lliure i sopar de comiat tots junts.

(Segell i signatura)

,  de  de 20
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