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1. INS SERRALLARGA: antecedents i trajectòria

INICI: 2004-2005 

Tipus de projecte: Projecte LEONARDO

Experiència prèvia:  Intercanvis i COMENIUS

Projecte actual: ERASMUS + alumnes 

ERASMUS + professors (DUAL i F. L. Anglesa)

Tipus de subvenció:

ERASMUS+  SEPIE

ERASMUS+  Projectes de Mobilitat Dept. d’Ensenyament



11 edicions del projecte bilateral a Alemanya
Soci: Otto Bennemann Schule

Nombre d’alumnes participants: 104

Nombre de professors: 23

Alumnes que treballen actualment a  Alemanya: 8

Famílies professionals que hi participen

• Electricitat-Electrònica

• Administrativa



3. Procediment de selecció alumnes ERASMUS+

Incoming Students

Existeix un protocol per poder participar en el projecte ERASMUS + (CF)

 Entrevista

 Acceptació de la normativa

 Carta de presentació i motivació

 Redacció CV en anglès i alemany

 Resultats acadèmics

 Assitència obligatòria a les classes de formació en Llengua Alemanya o Anglesa

 Participació en les activitats organitzades (reciprocitat)

 Aportació económica de compromís

 Compromís lliurament de tota la documentació



1. GENERALS i COMUNS a les FCT 

• Millorar els processos en la relació escola-empresa-estudiant

• Promoure l’adquisició de competències professionals

• Promoure la qualificació professional de l’estudiant

• Millorar la competitivitat de l’alumne en el procés d’inserció laboral i conduir-los a 

l’excel·lència

4. INS SERRALLARGA: objectius

2. ESPECÍFIQUES dels PROJECTES DE MOBILITAT
• Complementar els coneixements adquirits en clau de competència professional

• Adquirir i desenvolupar actituds i habilitats necessàries per a la inserció laboral en un entorn 

econòmic, social i productiu diferent 

• Donar més valor a les estades de pràctiques a l’empresa 

• Millorar la qualitat de les pràctiques

• Millorar la competència lingüística en llengua alemanya

• Consolidar la competència lingüística en llengua anglesa

• Corroborar que el perfil i l’actitud dels estudiants fa que els resultats de les FCT siguin més o 

menys favorables

• Comprovar que experiència prèvia en un entorn laboral facilitat un millor resultat en les FCT a 

l’estranger

• Adquirir i desenvolupar noves actituds personals

• Creixement personal i afavorir l’autonomia



• Projecció europea de l’estudiant(A)

• Projecció del nostre institut a l’entorn geogràfic (A/P)

• Projecció del professorat participant(P)

• Oportunitat d’inserció més ràpida  dels alumnes (empresa estrangera i alemanya) (A)

• Qualitat de les FCT a l’estranger afavoreix i afegeix valor el CV de l’alumne (A)

• Millora el coneixement de les llengües i consolidar l’aprenentatge de la llengua 

alemanya(A/P)

• Coneixement d’una cultura diferent(A/P)

• Treball cooperatiu (A/P)

• Coneixement d’un altra sistema educatiu(A/P)

• Aprenentatge de metodologies, estratègies diferents de treball (P)

• Accions i estratègies de centre: distribució  i temporització curricular diferent) Innovació-(P)

• Possibilitat de millorar les competències lingüístiques (P)

5.Beneficis dels projectes de mobilitat: FCT a l’estranger 



6. Dificultats del desenvolupament de les FCT a l’estranger

1a FASE del projecte

• Organització curricular diferent – programació-(P)

• Planificació prèvia del desenvolupament dels mòduls i temporització (P)

• Concentració del currículum: nombre d’hores acumulades a l’horari (P)

• Nivell de compromís del professorat (P)

• Planificació activitats en el període de reciprocitat (P)

• Solapament de les activitats de reciprocitat amb les activitats habituals del curs(P)

Permanent 

• Inversió econòmica del centre (despeses) (P)

• Documentació requerida per les diferents administracions (SEPIE_ Dept. Ensenyament) (P)

• Justificació econòmica i memòria del projecte(P)

• Expectatives del nombre de participants (A/P)- > o < nombre de beques

• Retorn d’un alumne = pèrdua de la beca (P)

• Poca adaptació al lloc de treball dels alumnes (A/P)

• Beques poc equilibrades (cost real del projecte i subvenció rebuda, diferència CFGM) (A/P)



7. Preparació lingüística dels alumnes

Preparació dels alumnes participants a l’Institut Serrallarga

a) Classes d’alemany durant dos cursos

1r curs: 3 hores 

Inici: 1 d’octubre- 30 de maig

2n curs: 4 ½  hores

Inici: 1 d’octubre- 30 de març

Intensiu una setmana abans de marxar a l’estranger

b) Classes d’alemany a l’Institut Otto Bennemann durant l’estada de 8 

setmanes (3 hores setmanals)



8. Preparació del pla d’activitats, supervisió de la FCT, programació cultural

i allotjament

a) PLA d’ACTIVITATS

S’estableix el pla d’activitats elaborat conjuntament pel responsable de

pràctiques del centre formatiu i el de l’empresa, considerant les competències

que s’han d’adquirir amb la realització de la FCT i la tipologia de l’empresa.

Durada:  8-10 setmanes 

Jornada: màxim 7 hores  (treball efectiu)

b) Sistema de comunicació durant la FCT

La coordinadora_tutora del soci d’acollida, la Sra. Hilda Eichfeld,  es reuneix 

setmanalment  amb els practicants.

c) Control i seguiment de la FCT Els professors participants fan una visita 

intermèdia i una final per fer la valoració de les FCT

d) Es pacta la programació de les activitats entre els diferents instituts.

e) El soci receptor s’encarrega de buscar l’allotjament dels practicants.



• Quadern de pràctiques

• Q-BID

• Pla d’activitats: s’elabora des del centre i es ratifica o es varia en

funció de les tasques i les competències adquirides i

desenvolupades a l’empresa.

• Memòria

• Informe final (valoració de l’alumne)

• Valoració de l’empresa

• Valoració del soci d’acollida

• Certificacions de les empreses

• Cetificat llengua estrangera

9. Seguiment documental de la FCT



10. Mostra de la tipologia d’empreses a  BLANES (Catalunya) 

EMPRESES Descripció SECTOR Població

Viatges Voramar SA Atenció clients /Vendes/Promoció Serveis/Turisme Lloret de Mar

Oficina de Turisme Atenció clients/Traduccions Serveis/Turisme
Blanes

Nylstar SA

Fàbrica de fils sintètics/Producció matèries 

primeres
Transformació i elaboració de 

productes

Blanes

Biblioteca Comarcal Arxiu, atenció clients Administració local Blanes

Institut Serrallarga
Administració Educació Blanes

Hotel Olímpic SA Recepció /Atenció client Serveis/Turisme Lloret de Mar

Policia Local Atenció client/Arxiu/Traduccions Administració local Blanes

Hospital Comarcal
Atenció client/Recepció/Arxiu

Traduccions/Assegurances
Consorci hospitalari Blanes

SHERS Atenció clients /Vendes/Promoció Serveis/Turisme Calella

Peixos ROS Vendes_magatzem_ internacional Venda i distribució peix congelat Blanes

Buffet Frügling Assistència buffet d’advocats Serveis Blanes

Hotel Stella Maris Recepció /Atenció client Serveis/Turisme Blanes



11. Mostra de la tipologia d’empreses a  BRAUNSCHWEIG 

(Alemanya) 

EMPRESES Descripció SECTOR Població

Physikalisch-Technische 

Bundesanstalt Tasques administració Química
Braunschweig

Schulschenk 

Elektroinstallationen
Instal·lacions elèctriques Electricitat Industrial Braunschweig

Wandt Spedition Tasques administració Transport Braunschweig

Schnellecke Spedition GmbH Tasques administració Logística Braunschweig

Elektro Czapiewski Industrial
Serveis i manteniment 

Electricitat
Braunschweig

Stein-Dinse GmbH Tasques administració Transport Braunschweig

Ihlemann AG Tasques administració Logística Brawnschweig

Setron GmbH Tasques administració Venda material Braunschweig

SIEMENS Tasques administració
Industrial

Industrial
Comercialització i vendes

Braunschweig

Ambelt Förderbänder GmbH
Tasques administració Venda material Braunschweig

Stadtbad Braunschweig Centre esportiu: 
Serveis Braunschweig



• El 86% dels alumnes consideren que ha millorat la comprensió oral de la 

llengua alemanya.

• Un 55% dels alumnes tornen a Alemanya (vacances).

• Un 67% manifesten que continuaran estudiant l’alemany.

• El 74% continuen mantenint contacte amb els practicants alemanys

• La immersió en la cultura alemanya es sempre molt satisfactòria. Valoren 

molt positivament la programació de les activitats culturals i el tracte amb els 

companys.

• Valoren l’organització de la seva estada: planificació activitats i relació amb el 

professorat.

• Els alumnes consideren les FCT a l’estranger  una oportunitat de millora en la 

definició del seu CV professional.

• El practicants, amb experiència laboral prèvia, consideren que el pla 

d’activitats no es correspon a les activitats que farien en una empresa a 

Catalunya.

• Tots els participants tornarien a repetir l’experiència.

11. Impacte de la mobilitat (qüestionari final i entrevista qualitativa)








