
                                           
 

  
  

MEMÒRIA JOBSHADOWING 2019 
 
 

Nom del centre educatiu: CEPA Francesc de Borja Moll 
Número de conveni de subvenció:  2018-1-ES01-KA102-049410 
Títol del projecte: EuroFP Balears IV  
Curs escolar per al qual es sol·licita el reconeixement: 2018/2019  
Nom i llinatges del professor: Juana Maria Gayá Pascual 
DNI: 18224378Y 
Localitat: Assen / Països Baixos 
Data d’inici i finalització de la mobilitat: del 21 al 23 de maig de 2019 
Soci d’acollida: ROC  Drenthe College, Anne de Viesstraat 70 NT Assen, Països Baixos 

Persona de contacte: Karin Gehrels, Project leader internationalisation, 
e-mail: internationalisering@drenthecollege.nl, + 31 88 188 4101  
 

1. PROGRAMA DE MOBILITAT I DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES ACTIVITATS 
REALITZADES. 

 

Dins del programa formatiu del Jobshadowing, del mes        
de maig de 2019, varem anar a la localitat d’Assen          
(Països Baixos), a gaudir d’unes jornades formatives de        
3 dies de durada. 

Durant aquests tres dies, varem poder fer un intercanvi         
de coneixements i entendre un poc més el funcionament         
tant educatiu com laboral dels sistema Holandès. 

El primer dia, dimarts 21 de maig, un cop reunits tots           
els participants al centre ROC Drenthe College d’Assen,        
ens varen presentar els Coordinadors de projectes       

Internacionals, en Jan Paul Pietersman, i na Karin Gehrels i ens varen fer una xerrada informativa                
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del sistema educatiu holandès a la Sala d’actes del centre. 

 

 

En aquesta xerrada ens varen explicar la formació professional i anomenaren les branques             
professionals que s’imparteixen en el seu centre, com són, mecànica, cures i benestar, serveis i               
integració.  

Ens varen exposar la seva manera d’avaluar i a diferència de la que nosaltres esteim acostumats, on                 
cada professor és l’encarregat de preparar i avaluar els seus alumnes, en el Drenthe College, hi ha                 
un grup de professors que formen un Comitè d’avaluació, encarregats de preparar i avaluar a               
l’alumnat, tant en els seus mòduls      
teòrics com a pràctics, per assegurar      
uns coneixements mínims. 

Amb una de les ponències també      
varem conèixer un programa de     
voluntariat que tenen que es diu      
“Honours Programme”, amb   
l’objectiu de desenvolupar el talent i      
la iniciativa en l’alumnat interessat.     
Aquest programa consisteix en    
animar activament als estudiants a     
treballar amb les seves habilitats     
personals i professionals.   
L'ensenyament honorífic està en part     
impulsat per la demanda: els     
estudiants configuren els seus propis     
programes d'honor per si mateixos.     
La participació en aquest programa és gratuïta i sense pagar cap matrícula addicional. 

El mateix dia férem un recorregut per les instal·lacions del centre, les classes, sala de professorat i                 
bar/restaurant i el menjador. 

Personalment em van impressionar les instal·lacions, molt noves, grans i amb una bona inversió en               
mobiliari. Les classes tenien una varietat de mobiliari per atendre les necessitats de l’alumnat i               
perquè es poguessin distribuir segons les seves conveniències. També totes les classes, tenien un              
sistema de cablejat elèctric per tal de que l’alumnat pugui treballar amb els ordinadors portàtils i/o                
telèfons mòbils si és el cas. 
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Hall de Drenthe College Aula de Drenthe College 

 

Recepció de Drenthe College Recepció i taquilles de Drenthe College 

El dimecres 22 de maig, el grup de professorat assistent al Jobshadowing es va separar en dos                 
grups, i en dues furgonetes llogades varen visitar diferents centres. 

El grup que jo estava, en primer lloc vàrem visitar l’hospital Wilhelmina d’Assen, en el qual ens                 
varen explicar el seu funcionament     
en relació a l’alumnat que tenen en       
pràctiques de la branca professional     
d’infermeria. Férem una   
comparativa amb els estudis de     
formació professional de Tècnic en     
Cures Auxiliars d’infermeria de les     
Illes Balears, en el qual varem      
comprovar que els seus estudis no      
es corresponen amb els nostres, ja      
que ells no tenen la figura      
professional d’un Tècnic en Cures     
Auxiliars d’Infermeria. Visitarem   
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les instal·lacions i ens varen explicar el servei de proves digestives i el sistema d’esterilització del                
material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infermer de l’Hospital Wilhelmina explicant l’aparell de fer proves estamotològiques. 

 

 

Després anarem a dinar i visitarem les instal·lacions de Visio de Brink que és un centre on el curs                   
passat havíem tingut dos alumnes del cicle formatiu de Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria fent               
pràctiques Visio de Brink, està situat a la localitat de Vries, és un centre per a persones en diversitat                   

funcional de grau moderat a alt i el Drenthe         
College hi té una de les seves aules externes. 

La ubicació d’aquest centre está a les afores del         
poble i en plena natura, on la seva intenció és          
reproduir un poble petit i en contacte directe        
amb la natura on s'organitza com una àrea        
residencial amb carrers i cases modernes      
adaptades. Té una granja on els usuaris poden        
interactuar amb els animals, tenen cavalls per       
fer teràpia amb cavalls, tenen unes bones       
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instal·lacions per fer activitats a l’aire lliure, supermercat, piscina climatitzada, una sala de             
màquines de fisioteràpia, una sala d’estimulació sensorial així com bicicletes. 

Visio De Brink té una variada selecció d'activitats durant el dia. Disposa de diferents tallers on                
poden fer les següents tasques: fer espelmes, lliurar correu, cuidar els animals, cuinar, fer música,               
nedar i treballar a l'hort. Sempre adapten les activitats a les possibilitats, desitjos i necessitats dels                
clients. A més, asseguren un bon equilibri entre descans i activitat. 

Els clients poden ser membres de diversos clubs, com el club de cuina, el club de caminades o el 
club de ciclisme. A més, s’organitzen concerts, festes de temporada i activitats esportives. 
 
 

 

 

Sala d’estimulació sensorial Sala de fisioteràpia 

 

Bicicletes adaptades 

 

 

Piscina climatitzada 
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El dijous 23 de maig, ens tornarem a trobar al centre de Drenthe College i en grups de 2 o 3                     
professors ens repartirem per diferents classes per poder veure de primera mà com imparteixen              
les classes, i el sistema que utilitzen. Varem poder comprovar que el professorat és un guia que a                  
part de donar una introducció dels continguts a tractar, el que pretén és que sigui l’alumnat que                 
cerqui, analitzi i interpreti els continguts que es treballen a classe. 

 

A la tarda visitarem el famós circuit       
de motos d’Assen TT ja que Drenthe       
College, té el seu centre de formació       
professional de Mecànica (que    
també visitarem) al costat del     
circuit, per tal d’estar més aprop de       
la realitat laboral. 

Aquest institut està enfocat a la      
realització de les pràctiques    
professionals de mecànica i disposa     
d’un gran taller modernitzat a tal      
efecte.  
 
 

2.  REFLEXIÓ SOBRE LA TRANSFERIBILITAT DE LA FORMACIÓ REBUDA 
DURANT LA MOBILITAT A LA PRÀCTICA EDUCATIVA. 

La meva reflexió sobre la formació rebuda, és que he pogut tenir un coneixement de la manera de                  
treballar d’un altre país. De veure la importància que li donen en el contacte i a la proximitat amb el                    
món laboral, així com també prendre consciència de l inversió que es fa amb les infraestructures, tant de                  
el centres escolars com de les empreses. 

En quant al funcionament i a l’organització de les empreses també hem pogut constatar la diferència que                 
hi ha de Mallorca, en referència al número d’usuaris (clients) que tenen cada treballador al seu càrrec.  

 

 

 

Juana Maria Gayá Pascual 

Coordinadora del Projecte Erasmus+ 

Inca, 17 de juny de 2019  
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