
  

 

 

    Erasmus+ 2018-2019 de mobilitat de professorat projecte EUROFPBALEARS 

IV Número de Projecte 2018-1-ES01-KA102 -049410 – Job Shadowing a Itàlia 

 
Dades de la professora 

Nom i llinatges: Maria Immaculada Serra Cantallops 

Dates de viatge: 12-16 Maig 2019 

Tipus de mobilitat: Job shadowing 

Data d’inici i finalització de les activitats programades: 13–15 maig 2019 

País d’acollida: Itàlia 

Dades de l’organització amfitriona : ENAC- Ente Nazionale 

Canossiano 

 
Introducció 
La mobilitat ha consistit amb un job shadowing (període d'observació) a Verona des 
del 13 al 15 de maig de 2019, organitzat per la Direcció General de Formació 
Professional i Formació del Professorat del Govern de les Illes Balears 

 

Els objectius d'aquesta estada formativa han estat conèixer el funcionament de la 
Formació professional dins el sistema educatiu italià i establir relacions perquè 
l'alumnat d’ FP dels centres de les Illes Balears puguin realitzar les pràctiques 
en centres de treball (FCT) a Itàlia i viceversa. 
 
Tres professores de cicles d’ FP de la família d’administració de les Illes Balears hem estat 

tres dies a Sucola di Formazione Professionale Istituto Canossiano Verona amb l'objectiu de 

rebre informació i/o formació, observant el professorat italià en el seu treball diari a l'escola, 

intercanviant bones pràctiques, adquirint habilitats i coneixements. 

 

Activitats dutes a terme: 

Les professores de les Illes Balears varem elaborar una presentació conjunta 

Al següent enllaç trobareu Presentació el sistema educatiu i la FP a Espanya  



  

 
 

 
 
 

Visita a l'escola i les seves instal·lacions (aules, tallers, etc). Comparació amb les 

instal·lacions de les escoles d’ espanyoles.  

Xerrada amb alumnes: El tema a parlar amb l’alumnat fou: “Normes de vestir i 

presencia a l’hora de fer pràctiques en empreses”. 



  

 

  

Introducció al sistema educatiu i FP a Espanya. Oferta acadèmica de les escoles espanyoles. 

Comparació amb el sistema educatiu i la FP a Itàlia i l'oferta acadèmica de l'Istituto 

Canossiano Verona.  

Intercanvi de bones pràctiques entre les escoles espanyoles i l'Istituto Canossiano Verona 

Col·laboració amb empreses per organitzar pràctiques i aprenentatges (programes de 

formació professional dual). 

Acompanyament a professors italians durant les seves visites de seguiment a estudiants que 

realitzen pràctiques en empreses (VET a temps complet) per aprendre a organitzar i 

avaluar les pràctiques. 

Visites a l’empresa RANA, que és un referent a tota la regió, pel volum de negoci, pels 

productes que comercialitza (pasta i derivats) i perquè està molt arrelada dins la 

societat veronesa, el senyor Giovanni Rana, és tot un símbol d’emprenedoria. 

 
 

 



  

 
 

 

Conclusions:  

Conèixer el funcionament del sistema educatiu italià i poder intercanviar impressions amb 

professionals de l’educació italiana, ha estat una gran experiència que tendrà aplicació en el futur.  

En les pròximes relacions amb empreses i centres educatius italians.  

Finalment l’intercanvi d’experiències amb les meves companyes illenques, Rosario Bordera de l’IES  

Sa Blanca Dona d’Eivissa i Teresa Alonso del CC Sant Josep Obrer de Palma. Hem creat un grup de 

treball molt cohesionat que han fet que aquesta experiència fos encara més profitosa.



 

 

 


