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MEMÒRIA  DEL JOBSHADOWING (MASSA – CARRARA. ITÀLIA) 

 

Del 15 al 17 de maig s’ha duit a terme una mobilitat per a la realització d’un Jobshadowing a Itàlia, amb la 

finalitat d’establir contactes i obrir noves vies de col·laboració per a la realització de les mobilitats de 

pràctiques formatives de l’alumnat dels centres que formen part del Consorci. Concretament, l’interès del 

CIFP Son Llebre es centrava en obrir vies poder enviar alumnat a Itàlia per a realitzar les FCT del CFGM 

d’Atenció a persones en situació de dependència. 

El primer dia de la estada a Massa va consistir bàsicament en intercanviar impressions respecte al 

funcionament de la Formació professional a les Illes Balears i a la regió de Massa – Carrara. Amb aquesta 

formació s’ha pogut evidenciar que el sistema de formació professional italià és similar a la formació 

professional que hi havia a Espanya abans de l’entrada en vigor de la LOGSE. Pel que fa a la família 

professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat, els diferents serveis d’atenció a persones en situació 

de dependència estan molt fonamentats en el voluntariat social, per tant és complicat trobar persones 

d’aquest àmbit amb una formació relacionada amb FP.  

De tota manera, els altres dos dies es dedicaren a visitar entitats i institucions que poden ser centres 

col·laboradors en l’acollida d’alumnat. 

Dels centres visitats, la valoració que es fa és la següent: 

 Farmàcia Barletta: l’alumat del centre no pot realitzar pràctiques formatives en aquest servei, però 

es va considerar adequat pels centres que imparteixen formació relacionada amb Farmàcia. 

 RSA Anziani G. Ascoli: la residència es considera un espai adequat per a la realització de pràctiques 

del CFGM d’Atenció a persones en situació de dependència. Hi ha usuaris amb diferent nivell 

d’autonomia i per tant l’alumant podria donar suport a l’atenció a les persones més depenents. 
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 ANFFAS: es va poder visitar el centre de dia i es varen veure les instal·lacions de la residència que es 

preveia entrés en funcionament a l’estiu. Per la visita realitzada, es valora positivament l’entitat com 

a lloc on poder realitzar-hi pràctiques d’atenció a la dependència. Comentar que les instal·lacions de 

que disposen són excel·lents i que la tecnologia amb què funcionen també és totalment innovadora. 

Pel  que fa a aquesta entitat, a més de poder enviar-hi alumnat, estaria bé que poguessin venir a 

explicar els programes que tenen relacionats amb excursionisme i activitats vinculades amb la 

inserció social dels usuaris. 

 

 IIS Barsanti sede Salvetti: en aquesta visita se’ns va explicar bàsicament el seu programa d’estudis i 

com es desenvolupa la formació professional en el centre. Podria ser un centre col·laborador en la 

recerca de llocs de pràctiques o fer realitzar l’acollida de l’alumnat que realitza la mobilitat una 

vegada arriba a la localitat. 

 

Per tant, amb les visites realitzades, es considera adient poder obrir aquesta col·laboració amb RSA Anziani 

G. Ascoli i ANFFAS i poder gestionar mobilitats per a la realització de les FCT amb aquestes dues entitats. 

Comentar que ANFFAS té seus a altres regions i per tant es podria ampliar aquesta col·laboració. 

 

 

  

 

 

 
 


