
Memòria del Jobshadowing, 15,16 i 17 de maig a Massa 
 
Professora: Joana Maria Gayá Pascual 
 
Dimarts, 15 de maig. 
 
Varem assistir a la Jornada d’Educació, organitzada pel Ministerio dell’Istruzione, dell’ Università e 
della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio IX, Ambito territoriale di Lucca e 
Massa Carrara, que es va fer al “ Castello de Malaspina”, Massa. 
 
Hi va haver una presentació per part de les Autoritats Educatives de Massa i una presentació per                 
part de la Directora General  de Formació Professional i Formació del Professorat.  
 
Tot seguit, un professor de cada família professional va presentar els nostres estudis de Formació               
Professional. A la família professional de Sanitat, la va presentar na Conxa Alberto (coordinadora              
de l’IES Josep M. Llompart), va exposar el cicle de Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria i Tècnic                 
en Emergències Sanitàries, mentre que en Miquel Barceló (professor d’FCT de l’IES Porto Cristo),              
va presentar el cicle de Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència de la família                 
professional SSC. Mentre es realitzaven aquestes presentacions es projectaven vídeos que           
utilitzam diferents centres per fer difusió dels cicles formatius. 
 

 
 
 



A la tarda es va fer una comparativa entre el Sistema Educatiu Italià i el Sistema Educatiu                 
Espanyol. 
 
Breu explicació del Sistema Educatiu Italià:  

L'ensenyament primari acaba als 11 anys i el secundari obligatori acaba als 14             
anys. 
A partir dels 14 anys, tenen 3 opcions que totes elles acaben als 19 anys: 

- Liceo per anar a la Universitat. 
- Liceo tecnològic que té els 2 primers anys (14 als 16) molt semblants al               
batxillerat tradicional encara que inclou assignatures pràctiques del tipus         
que l'alumne ha escollit.  
Dels 16 als 19 anys, l'especialització en les diferents assignatures més           
pràctiques és molt major però sense abandonar assignatures de cultura          
general.  
Els darrers anys s'intenta donar un impuls important a l'aprenentatge de           
l'anglès. 
- Liceo Professionale, seria com el tecnològic però amb una qualificació i            
practicitat molt major. Respecte al sistema educatiu espanyol s'assembla         
molt a una formació professional bàsica pel que fa als 2 primers anys. Si              
l'alumne segueix a partir dels 16 anys, el grau d'especialització en           
assignatures pràctiques augmenta. 
  

A partir dels 19 anys, qualsevol itinerari pot anar a la Universitat a estudiar un               
grau.  

 
 



 
 
 
 
Dimecres, 16 de maig. 
 
Ens varem agrupar els professors per familíes professionals, en el nostre cas, les famílies de SSC                
i SAN i erem un total de 8 (entre coordinadors i/o professors dels cicles), per anar a visitar                  
empreses del nostre sector professional. 
 
En primer lloc anàrem a visitar la Farmàcia Barletta de Massa, situada just davant de l’estació de                 
tren de Massa. La propietària és la Dra. Caudia Maria Antonella, procedent de Sud-Amèrica i parla                
perfectament l’espanyol. (tel. +39 339 3826605, e-mail: barlettaclaudia1@gmail.com) 

Farmacia Barletta 
Via Pellegrini, 13/B 

54100 Massa 

Tel. 0585 791255 

E-mail: farmaciabarlettams@gmail.com 

 
La farmàcia Barletta té obert els 7 dies a la setmana durant 12 hores i tots els seus treballadors                   
són Titulats en Farmàcia. Així i tot la Dra. va dir que estava disposada a tenir alumnes en                  
pràctiques. 



En el nostre cas, no tenim el cicle de Tècnic en Farmàcia però tots els que varem visitar la                   
farmàcia varem trobar que era un lloc recomanable per fer-hi una mobilitat. 
 
Per a més informació, es pot consultar la pàgina web. 
 
http://www.farmaciabarlettaclaudia.it/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El mateix matí visitàrem la Residència “ Casa di Riposo G. Ascoli” situada a Massa, on actualment                 
tenim una alumna del nostre centre realitzant les pràctiques formatives de Tècnic en Cures              
Auxiliars d’Infermeria durant 5 setmanes. 

http://www.farmaciabarlettaclaudia.it/


 

Casa di Riposo per Anziani G. Ascoli 

Adreça: Piazza Madonna dei Quercioli 1 - MASSA 

Tel: 0585-254594 

Fax: 0585-251744 

e-mail (PEC): casaascoli@legismail.it 

Persona de contacte:  Dr. Ermanno Biselli 
http://www.casagascoliapsp.it/ 
 
 

  
 
Era l’hora de dinar dels usuaris i varem poder veure a na Camila (alumna en pràctiques) treballant                 
i fins i tot ens deixaren fer fotos als usuaris.  

https://maps.google.com/?q=Piazza+Madonna+dei+Quercioli+1&entry=gmail&source=g




 
 
El Director Ermanno Bisselli ens va mostrar part de les instal·lacions, menjador, sala de              
rehabilitació, algunes habitacions, de les quals també n’hi ha que tenen una cuina i gelera per si                 
els usuaris que estan en millors condicions volen fer-se el sopar. L’edifici és un poc antic però molt                  
ben conservat i en bones condicions. 
L’edifici té dues plantes, planta baixa i pis, i en el pis hi ha els usuaris que estan assistits. 



El sala de gimnàstica i/o rehabilitació. 
 



 
 
Professorat que fer la visita amb el Director Ermanno Biselli i na Maricca, tutora de na Camila. 
 
A la tarda del dimecres, anàrem a fer una visita a la Ciutat de Lucca, guiada pels alumnes de                   
Tècnic Turístic que parlaven perfectament l’espanyol. 
 
 
 
 
Dijous 17 de maig. 
 
El matí anàrem a visitar la Residència de discapacitats d’Anffas, on hi havia 6 alumnes de Mallorca                 
fent pràctiques, entre els quals, dues alumnes del CEPA Francesc de Borja Moll.  
 
Ens va rebre la Presidenta de l’Associació i na Chiara que ha estat la tutora de les pràctiques de                   
les alumnes, vàrem visitar totes les instal·lacions de la residència i del centre de dia. És un centre                  
bastant nou ja que es va inaugurar el juliol de 2017, i la part de residència i vivendes tutelades,                   
està completament acabat i moblat però encara no está en funcionament. 
Na Chiara és una persona molt amable, atenta i amb molta experiència per poder venir a fer                 
formació a Mallorca.  
 
 
 
 



 
 
 Dades de l’organització: 
Anffas onlus Massa Carrara 
Via Piave, º7/bis 
54033-Carrara. Toscana. Itália 
Director General: Guiseppe Mussi 
Pàgina web: https://www.anffasms.it/ 
 

 
 
Vistes de la part interior de la residència. 
La Residència té un gimnàs ben equipat, piscina climatitzada, taller d’excursionisme per muntanya             
i taller de teixir llana entre d’altres. 
 
Després de dinar, vistarem el centre IIS Barsanti, sede A. Salvetti, Tel +39 058544212 on la                
professora i alumnes d’espanyol ens explicaren el funcionament del seu centre i els estudis que               
imparteixen. 
Aprofitant l’avinentesa de que s’imparteixen classes d’espanyol es va proposar de fer alguna             
trobada amb els alumnes de Mallorca que realitzen la mobilitat a la zona, per tal de poder fer                  
conversa amb espanyol i amb Italià.  
 
La professora d’espanyol, Mónica del Padrone es va comprometre a posar-ho en marxa, per               
exemple, de fer una quedada per fer un vermouth, conèixer-se i fer més quedades. 
 

https://www.anffasms.it/


Trob que estaria bé pels propers anys seguir amb els “ tallers de conversa”, però que s’organitzàs                 
a partir dels mateixos alumnes, tant de Mallorca com els Italians, i na Mònica si està disposada fes                  
d’intermediària, per tal de poder fer conversa i un intercanvi cultural. 
 


