Erasmus + 2018 a l’IES Josep Sureda i Blanes
Durant el curs 2017/18 el programa de mobilitat europea per a Formació
Professional ERASMUS +, programa KA102 ha fet possible que 3 alumnes i 6
professors hagin pogut gaudir dels seus avantatges durant el curs.
Un alumne del CFGM Pastisseria, forneria i rebosteria ha realitzat estades de
35 dies a l’estranger a la ciutat de Massa, Itàlia, treballant a una pastisseria.
Ell ha pogut finalitzar la seva segona fase del mòdul Formació en Centres de
Treball a una empresa d’un altre país. L’idioma d’aprenentatge ha estat l’italià.
Per una altra banda, dues alumnes del departament d’Agrària han realitzat les
seves pràctiques a Finlàndia. una alumna del CFGM Jardineria i floristeria ha
treballat a una empresa de manteniment de jardins i a una floristeria a
Jyväskylä i una altra del CFGM Conservació del medi natural a la ciutat de
Gradia fent diverses pràctiques de forestals.
Però no només els alumnes han pogut gaudir d’aquest programa, al mes de
novembreel coordinador Erasmus+ del centre i dos professors del
departament d’Agrària, van realitzar una visita de treball o “job shadowing” a
la ciutat de Turku, a Finlàndia, on va conèixer de primera mà el sistema
formatiu finès i va poder explicar als companys la seva tasca a Mallorca, a
més de poder conèixer distintes empreses on podrà portar nous alumnes els
propers cursos.
Uns mesos més tard, Toni Ramonell, professor de forestals, ha realitat una
estada de seguiment a Gràdia, Finlàndia, el centre on les nostres dues
alumnes del departament d’Agrària estan fent pràctiques.
Durant el mes de maig, la professora Mónica Garrigós ha participat en el job
shadowing organitzat per la DGFPFP, on més de 25 professors han pogut
conèixer el sistema educatiu italià i la seva formació professional, a més de
veure el funcionament dels centres educatius i la seva finca agrària i com
confeccionaven i comercialitzaven els seus productes (farines i pastes, així
com oli verge d’oliva i vi) i també visitaren nombroses empreses del sector per
tal de poder començar una bona relació d’intercanvi d’estudiants a partir del
proper curs.

Coloma Morey, professora de Pastisseria, forneria i rebosteria, viatjarà durant
el mes de juny a Itàlia per realitzar el seguiment i l’avaluació de les pràctiques
del seu alumne Marc Adrover. Observarà com treballen els alumnes a les
pràctiques però també podrà cooperar i treballar amb els professors italians a
l’obrador del centre educatiu.

l’IES Josep Sureda i Blanes participa activament en els programes de
mobilitat europeus. Esperam que aquest camí sigui llarg i ja estem preparant
el proper curs més oportunitats per a què els nostres alumnes puguin
participar de pròximes mobilitats i estades a l’estranger.es planteja que pel
proper curs dos alumnes de FPB puguin fer una estada de 15 dies amb un
professor seu, i que dos empresaris italians venguin al centre a ensenyar-nos
les seves tècniques de feina. també es proposarà que tots els professors
dels departaments de FP puguin optar a una visita a l’estranger

