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1. PROGRAMA DE MOBILITAT I DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES 

ACTIVITATS REALITZADES 
 

Jobshadowing a Assen (Holanda), concretament a Drenthe College (DC), per gaudir           
d’un intercanvi d’experiències a nivell professional durant 3 dies; la majoria           
d’activitats les vam dur a terme a DC però també varem poder visitar diferents              
empreses on els seus alumnes fan pràctiques. 
 
El primer dia ens varem trobar tots els professionals provinents de Mallorca a les 9               
del matí a DC, ens va rebre en Jan Paul coordinador d’Erasmus de DC, aquests               
mateix matí ens explicaren el sistema educatiu holandès, com era l’organització           
interna de DC (departament, núm. d’alumnat, professorat,...) especificament la tasca          
que fa el departament “d’orientació” a l’hora de fer el seguiment de l’alumnat que reb               
suport. 
També varem poder gaudir d’una visita guiada per les intal.lacions de DC, on donen              
molta d’importàcia a l’espai de les aules, al diferent mobiliari del qual disposen a              
cada aula, és tracta d’aules multifuncionals segons la necessitat que té l’alumnat al             
llarg de les sessions lective.  
 
 
Ens varen explicar la relació directe que té el professorat i l’alumnat amb el món               
empresarial, ja des del primer curs. 
Una altra de les novetats que ens donaren a conèixer va ser el “Honours              
Programme” l’objectiu d’aquest programa és desenvolupar talens, ambicions,        
iniciativa,... dels estudiant una vegada han acabat els estudis, ho fan com activitats             
extraescolar però que es tenen en compte a l’hora de realitzar el currículum. 
  
El segon dia el grup es va dividir en dos, uns visitarem l’hospital Wilhelmina i els                
altres varen visitar el centre de discapacitats Visio Brink i l’horabaixa el museu             
nacional de presons. 
Jo particularment vaig visitar Visio Brink, és una àrea residencial en forma de poble              
amb carrers, jardins, supermercat, piscina, metges, fisioterapeutes,... també        
disposen de llocs de treball com: granja, tallers de paper, d’espelmes, cuinar, hort,...             
per persones amb discapacitat funcional majors de 18 anys, amb l’objectiu d’oferir            
els seus clients un sistema de vida el més normalitzat possible. 
L’horabaixa visitarem el museu de la presó, el que em va cridar l’atenció va ser que                
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el guia era un home jubilat que el seu temps lliure es dedica a fer de voluntari per                  
explicar les diferents dependències i la utilitat dels diferents estris del museu.           

 
 
 
 
La tercera jornada a primera hora varem poder gaudir un intercanvi d’experiències            
on tres alumnes ens explicaren les característiques del seu sistema educatiu:           
metodologia, diferents sistemes d’aprenentatge, aprenentatge cooperatiu, atenció       
individualitzada,...  
Aquest dia també varem poder gaudir de les instal.lacions TT-WORLD de DC al             
circuit d’Assen i les seves impressionants instal·lacions i visitar el circuit de motos on              
varem gaudir d’un entrenament. 
 L’horabaixa varem poder participar d’una classe de psicologia a l’IES. 
També aprofitarem ja que erem allà i teniem tres alumnes del nostre centre que feien               
les pràctiques a Assen per visitar-les en dues ocasions i fer un intercanvi             
d’impressions fins el aquell moment de les pràctiques. 
 

   3 



 
 

Projecte EuroFP Balears IV (2018-1-ES01-KA102-049410) 
 

 
 
 
2. REFLEXIÓ SOBRE LA TRANSFERIBILITAT DE LA FORMACIÓ REBUDA         
DURANT LA MOBILITAT A LA PRÀCTICA EDUCATIVA 
He pogut palpar el sistema educatiu tant en quan a professionals com a             
instal.lacions,  … 
Les aules eren polivalents, tant en quan a mobiliari com a infraestructures, fet que              
facilita canviar la dinàmica de classe fàcilment 
La ràtio d’alumnat és més baixa que la que tenim nosaltres i les hores lectives               
setmanals del professorat són moltes més. 
Ha estat un intercanvi aprofitos per poder conèixer i intercanviar experiències amb            
els professors de Mallorca, ja que moltes vegades a l’illa no ho feim per manca de                
temps i de coincidència d’horaris.  
L’experiència ha estat molt positiva i enriquidora, ja que hem pogut conèixer diferents             
tipus residències, centres de dia,... serveis en general que a Mallorca de moment no              
tenim però que veim que són viables a la nostra comunitat al llarg del temps. 
L’experiència ha estat positiva, ja que el que no havia participat cap vegada a un               
Jobhadowing i totes les activitats que s’han dut a terme han d’estat molt ben              
organitzades i profitoses per donar resposta a l’objectiu d’aquests dies que era            
conèixer el sistema educatiu holandès.  
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