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TIPUS DE MOBILITAT: JOB SHADOWING

L'estada formativa a Turku va consistir en un Job Shadowing de 3 dies acompanyats en tot

moment  de  professors  finesos.  L'objectiu  principal  era  conèixer  l'organització  i  el

funcionament del sistema educatiu finès i establir contactes de cara a futures mobilitats.

El primer dia ens varen embarcar en un vaixell (mini Creuer) que connecta amb les diferents

illes i illots del sud-oest de Finlàndia i amb la costa est de Suècia. Al llarg del matí se'ns va

explicar el sistema educatiu finès i posteriorment ens va tocar el  torn als participants de

Balearic  Islands.  Primerament  Òscar  Millán  va  fer  una  exposició  del  sistema  educatiu

espanyol per tal d'anar aclarint alguns dels punts que més disten del sistema educatiu finès i

poder fer aclariments sobre les diferències i similituds dels dos sistemes.

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

una breu presentació del seu cicle. L'experiència fou molt positiva, tot i els nervis acumulats

per haver de fer l'exposició en anglès.

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

les especialitats de la gastronomia finesa. Durant el dinar poguérem compartir experiències

amb els professors finesos.
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L'horabaixa del primer dia el vàrem dedicar a activitats de lleure i diversió com jugar a bingo,

karaoke, comprar, descansar... 

El segon dia (5.4.2017) 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,  la  professora  amfitriona  fou  Sari  Havia  i  el  meu  company  de  família
professional fou en Sebastià Perelló.
 A les 8:00 na Saria Havia ens va venir a cercar a l'hotel per anar a visitar les instal·lacions
del seu centre educatiu i poder observar alguna classe pràctica. Durant el matí es va donar
la coincidència que vàrem poder participar d'un simulacre d'emergències.
A les 12:00 vàrem fer un lunch a la cantina del mateix centre educatiu.
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Durant la nostra visita ens varen presentar altres professors que imparteixen classes a les
alumnes de Nursing Assistant i aprofitàrem per fer contactes i demanar si els alumnes de
grau mitjà de Farmàcia i  Parafarmàcia tendrien opció de fer un perióde de pràctiques a
Turku. Una de les tutores ens va posar en contacte amb un estudiant de Madrid que en
aquell moment estava fent les pràctiques en una farmàcia de Turku. Així que sense dubtar-
ho, ens dirigírem a fer-li una visita per saber de la seva experiència en directe.
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Posteriorment, a les 19:00 tot el grup de professors fórem convidats a sopar de plats típics
finesos cuinats per estudiants de cuina i gaudir d'un bany gelat i sauna en el mateix recinte.

El tercer dia (6.4.2017) na Saria Havia ens va venir a cercar per anar a visitar residències
de persones majors (“social and health care unit”) on les seves alumnes fan pràctiques i on
algunes de les nostres alumnes ja han realitzat algun període de pràctiques o el podran
realitzar en posteriors mobilitats.
També li  vàrem demanar si  era possible visitar alguna escoleta ja que el  meu company
imparteix Educació Infantil i vàrem improvitzar una visita a una escoleta de 0-6 anys.
A les 12:30 vàrem fer el lunch al Taito restaurant, restaurant on cuinen i serveixen estudiants.
Finalment el job shadowing s'acabà amb una visita guiada per part d'alumnes de turisme per
la ciutat de Turku.
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(Segell i signatura)

,  de  de 20
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