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Ensenyaments	professionalitzadors,	PFI	i	IFE,		

per	a	alumnat	NESE		a	la	comarca	del	Garraf	en	l’INS	Can	Puig		

de	Sant	Pere	de	Ribes	www.iescanpuig.com	

	

1.	Situació	de	partida	de	la	comarca	del	Garraf	l’any	2010	 	 	

L’Institut	Can	Puig	està	situat	al	municipi	de	Sant	Pere	de	Ribes,	al	nucli	de	Ribes,	a	la	
comarca	del	Garraf.	Imparteix	els	ensenyaments	d’ESO,	ISEI,	Batxillerat,	CFGM	Auxiliar	
Administratiu,	Programa	de	Formació	Inicial	adaptat	a	alumnat	NESE	i	Itinerari	Formatiu	
Inicial:	600	alumnes	i	62	professors/es.	
	
La	comarca	del	Garraf	té	150.000	habitants	i	inclou	els	municipis	de	Vilanova	i	la	Geltrú,	
Sitges,	Sant	Pere	de	Ribes,	Cubelles,	Canyelles	i	Olivella.	
	
L’any	1983	declaren	el	Garraf	“comarca	pilot”	del	Pla	Escola	Inclusiva	del	Departament	
d’Ensenyament	 i	 tanquen	 el	 centre	 d’educació	 especial	 Sant	 Miquel	 incorporant-se	
l’alumnat	discapacitat	als	centres	de	primària	i	secundària.	
	
L’oferta	 professionalitzadora	 per	 a	 aquest	 alumnat	 queda	 reduïda	 al	 TIMOL	 de	
l’Ajuntament	de	Vilanova	i	al	TEGAR	de	la	Mancomunitat	del	Garraf.	
	
En	conclusió,	la	situació	de	partida	per	a	la	formació	de	l’alumnat	amb	discapacitat	a	la	
comarca	del	Garraf	es	pot	qualificar	de	molt	millorable.	
	
L’any	2010	l’Institut	Can	Puig	va	oferir	un	Programa	de	Qualificació	Professional	Inicial	
per	a	alumnat	amb	discapacitat	(actualment	anomenat	Programa	de	Formació	Inicial)	
d’Auxiliar	de	vendes,	oficina	i	atenció	al	públic.	El	centre	comptava	amb	l’experiència	de	
la	 inserció	en	el	món	 laboral	d’alumnat	discapacitat	de	 l’ESO	mitjançant	el	programa	
singular	IES-L	(Inserció	a	l’Entorn	Socio-Laboral).	
	
Vam	triar	aquest	títol	del	catàleg	disponible	perquè	era	el	més	versàtil	per	respondre	als	
diferents	interessos	de	l’alumnat.	Es	van	oferir	12	places.	
	
El	 curs	 següent	 es	 va	 doblar	 l’oferta.	 Al	 següent	 es	 va	 incorporar	 un	 taller	 d’Arts	
Gràfiques	i	Serigrafia.	La	maquinària	es	va	finançar	gràcies	a	l’Obra	Social	“la	Caixa”.		
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En	 conseqüència,	 l’any	 2015,	 el	 PFI	 acollia	 24	 alumnes	 en	 programes	 de	 simulació	
d’empresa,	comerç	i	atenció	al	públic	i	arts	gràfiques	i	serigrafia.	
	
L’any	 2016,	 es	 va	 iniciar	 una	 altra	 oferta	 professionalitzadora:	 l’Itinerari	 Formatiu	
Específic	de	Cura	d’animals	i	espais	verds.	
	
Actualment,	els	dos	programes	professionalitzadors	per	a	alumnat	discapacitat	acullen	
45	alumnes.	
	
	
2.	Problema	a	resoldre	
	
El	problema	a	resoldre	va	ser	impartir	una	oferta	formativa	reglada	per	a	alumnat	amb	
necessitats	educatives	de	suport	especial	derivades	de	les	seves	discapacitats	sensorials,	
motrius	 o	 intel·lectuals	 amb	 la	 pretensió	 d’una	 inserció	 socio-laboral	 satisfactòria	 i	
sostenible	a	la	comarca	del	Garraf.	
	
3.	Objectius	de	la	iniciativa	educativa	empresa	
	

• Impartir	una	formació	professionalitzadora	al	jovent	amb	necessitats	educatives	
de	suport	especial	derivades	de	la	seva	discapacitat	física	i/o	intel·lectual.	

• Integrar	i	socialitzar	aquest	alumnat	en	un	entorn	educatiu	ordinari.	
• Inserir	 socio-laboralment	 aquest	 alumnat	 en	 les	 empreses	 de	 la	 comarca	 del	

Garraf.	
	

4.	Recursos	utilitzats	 	
	
Els	 recursos	de	personal	 s’han	anat	 incrementant	progressivament,	 sent	 l’any	
2019	 els	 següents:	 cinc	 orientadors	 (psicòlegs/psicopedagogs),	 un	 professor	
tècnic	de	 comerç	 i	 atenció	al	públic,	un	professor	 tècnic	d’arts	 gràfiques,	dos	
professors	tècnics	de	cura	d’animals	i	espais	verds	i	una	integradora	social.	
	
Les	instal·lacions	actuals	ocupen	una	superfície	de	200	m2	a	més	dels	espais	de	
jardineria	del	centre.	
	
El	maquinari	utilitzat	inclou	ordinadors,	dues	pissarres	digitals,	un	plotter,	dues	
impressores	digitals,	una	planxa	serigràfica	per	treball	tèxtil,	una	guillotina,	una	
planxa	per	sublimació	de	porcellana,	grapadora,	taladradora,	dues	laminadores,	
una	 màquina	 de	 fer	 xapes,	 enquadernadora	 d’espiral	 i	 petita	 maquinària	 de	
complement,	 diferents	 eines	 de	 jardineria,	 com	 són	 aixades,	 rasclets,	 tisores	
d´esporga,	 caveguets,	 pales,	 binadores,	 carretó	 de	 jardineria,	 aquari,	 filtre,	
material	de	reg	mòbil	i	per	degoteig,		programadors	de	reg	automatitzat,	safates	
de	sembra,	terra	vegetal,	llavors	i	taules	de	sembra,	plantes	en	viver.	
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5.	Processos	endegats	per	resoldre	els	problemes	identificats	
	
5.1.	Pla	d’acció	tutorial:	
	
L’acció	tutorial	s’entén	com	el	pilar	sobre	el	qual	s’aixeca	el	Projecte	Educatiu	i	Curricular	
de	 Can	 Puig.	 Per	 aquest	 motiu	 se	 li	 atorga	 una	 atenció	 prioritària.	 A	 més,	 cal	
contextualitzar	 que	 aquests	 ensenyaments	 professionalitzadors	 alberguen	 un	 perfil	
d’alumnat	 amb	 un	 ampli	 ventall	 de	 nivells	 curriculars	 i	 necessitats	 específiques	 que	
requereixen	de	 suport	educatiu.	 I,	 per	 tant,	 l’acció	 tutorial	 requereix	una	dedicació	 i	
atenció	personalitzada,	a	la	vegada	sistèmica	i	en	xarxa.	
	
D’aquesta	manera,	l’acció	tutorial	que	rep	cada	alumne/a	s’inicia	prèviament	a	l’inici	de	
curs,	mitjançant	la	reunió	de	traspàs	entre	l’EAP	i	els	tutors	del	centre	en	referència	als	
alumnes	nous	i	continua	fins	al	seu	darrer	dia	a	l’Institut	mitjançant	intervencions	en	els	
àmbits	d’actuació	descrits	a	continuació:	
	

5.1.1.	Integració	i	participació	democràtica	en	la	vida	del	centre:	

El	tutor	vetlla	perquè	l’alumnat	s’integri	i	participi	tant	a	l’aula	com	al	centre.	La	figura	
del	tècnic/a	en	integració	social	(TIS)	és	crucial	per	treballar	conjuntament	amb	el	tutor	
per	 tal	 de	 fer	 de	 referents	 en	 l’assoliment	 de	 l’esmentada	 integració,	 mitjançant	
actuacions	d’acollida	 i	 inclusió,	 i	 implicant	 	 les	 figures	de	 la	comunitat	educativa	que	
puguin	facilitar	aquest	procés.		
	
D’altra	banda,	el	 tutor	 facilita	 i	garanteix	 la	participació	dels	alumnes	en	referència	a	
l’organigrama	del	centre	i	la	presa	de	consciencia	sobre	la	seva	posició	dintre	d’aquest,	
a	l’elecció	de	grups	cooperatius	i	representants,	als	drets	i	deures	i	discussió	de	sancion	
i	en	la	preparació	de	les	sessions	d’avaluació	on	l’alumnat	pot	expressar-se	sobre	allò	
que	es	fa	en	les	matèries,	el	centre	i	funcionament	d’aquest.	Afavoreix	que	aquest	grup	
d’alumnes,	vulnerable	 i	amb	un	delicat	auto-concepte,	se	senti	responsable,	 implicat,	
inclòs	i	segur	en	la	vida	de	l’institut,	a	la	vegada	que	impedeix	el	seu	aïllament	de	la	resta	
de	nivells	educatius.	
	

5.1.2.	Planificació	i	seguiment	acadèmic	(treball	en	xarxa):	

A	causa	que	les	zones	d’aprenentatge	d’aquest	alumnat	estan	molt	allunyades	entre	si,	
per	la	desproporcionada	i	descompensada	diversitat	de	nivells	curriculars	,	el	seguiment	
acadèmic	 ha	 de	 ser	 rigorós	 i	 detalladament	 personalitzat.	 Per	 això,	 la	 planificació	
acadèmica	 es	 recull	 en	 documents	 que	 serveixin	 de	 guia	 per	 assolir	 els	 objectius	
periòdics	i	finals,	i	per	intervenir	adequadament	davant	determinades	situacions:	
	

- Plans	individuals:	Recull	les	mesures	extraordinàries	aplicades	a	cada	alumne/a	i	
les	 raons	 que	 les	 fan	 imprescindibles	 per	 assolir	 el	 màxim	 èxit	 acadèmic	 i	
personal.	

- Pla	de	Formació	i	Creixement	Personal	(PFCP):	Promou	l’excel·lència	de	l’alumnat	
afavorint	la	identificació	i	el	desenvolupament	de	les	seves	qualitats	i	interessos.	
Per	tant,	recull:	
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a. Avaluació	inicial	psicopedagògica	i	d’aprenentatges	de	l’alumne/a:	Dades	
mèdiques	d’interès	i	context	sociofamiliar,	direcció	formativa	enfocada	a	
la	inserció	sociolaboral	i	d’altres	pautes	d’intervenció.	

b. Programa	de	treball:	Adaptacions	de	diferents	matèries	que	s’adjunten	
al	Pla	de	Formació	i	Creixement;	altres	objectius	d’aprenentatge,	com	ara	
habilitats	personals	 i	socials,	 i	d’autonomia	executiva;	activitats	que	ha	
de	realitzar	l’alumne/a	(aula	ordinària,	grup	reduït,	sessions	individuals	
amb	 fisioterapeuta,	 logopeda...);	 i	 els	materials	 a	utilitzar	 en	 aquestes	
activitats,	ubicació	i	responsable.	

c. Quadre	horari	setmanal	de	l’alumne/a.	
d. Criteris	d’avaluació	del	programa	i	els	concrets	de	l’alumne/a.	
e. Calendari	de	control	i	seguiment	del	pla.	
f. Professor/a	responsable	i	de	la	resta	de	membres	de	l’equip	docent	

	

Durant	el	seguiment,	el	tutor/a	és	el	responsable	d’assegurar	 l’aplicació	precisa	de	 la	
planificació	 i	 de	 coordinar-se	 i	 treballar	en	 xarxa	amb	 totes	aquelles	 figures	 i	 serveis	
interns	o	externs	a	l’entorn	educatiu	que	puguin	influir	en	el	rendiment	de	l’alumne/a,	
implicant	especialment		la	família	en	la	presa	de	decisions	i	el	procés	d’aprenentatge.	
	

5.1.3.	Orientació	curricular	i	vocacional:	

La	 realitat	 és	 que	 el	 perfil	 d’alumnes	 que	 reben	 aquestes	 formacions	
professionalitzadores	 inclou	certes	particularitats	 físiques	 i	psíquico-mentals	que	part	
de	la	comunitat	educativa	no	comprèn.	Per	tant,	és	precís	que	per	encaminar	l’alumne/a	
cap	a	el	màxim	rendiment	i	èxit	acadèmic,	el	tutor	en	cap	cas	es	limiti	a	orientar	només	
l’alumne/a,	sinó	que	fa	de	referent	per	totes	aquelles	figures	de	la	comunitat	educativa	
que	 interactuen	 amb	 aquest/a,	 i	 per	 a	 d’altres	 externes	 que	 demanen	 consell	 o	
orientació.	 I,	 a	 l’hora,	 demana	 i	 coordina	 orientacions	 i	 actuacions	 d’altres	 serveis	
públics	o	privats	que	formen	part,	o	no,	del	Departament	d’Educació.	
	
A	més,	 l’orientació	 engloba	 una	 dimensió	 sistèmica	 destinada	 a	 la	millora	 directa	 o	
indirecta	del		rendiment	i	benestar.	És	a	dir,	s’orienta	l’alumne/a	i	familiars	en	referència	
a	aspectes	acadèmics	necessaris	per	assolir	l’èxit	en	la	formació	que	realitza;	se	l’orienta	
sobre	institucions	i	activitats	extraescolars	i	culturals	de	l’entorn,	internes	o	externes	al	
centre	educatiu,	que	influeixen	en	què	l’alumne/a	assoleixi	i	desenvolupi	l’autoestima	i	
les	relacions	interpersonals,	el	coneixement	i	l’auto-coneixement,	la	motivació,	el	temps	
d’estudi	fora	de	l’aula,	etc.;	i	se	l’orienta	sobre	alternatives	que	tinguin	a	veure	amb	el	
sistema	educatiu,	estudis	i	professions	per	tal	que	la	família	conegui	totes	los	opcions	
possibles	per	al	seu	fill/a	una	vegada	la	seva	etapa	formativa	a	l’Institut	finalitza.	
	

5.1.4.	Competències	emocionals	i	dinàmica	de	grup:	

Els	alumnes	solen	presentar	dificultats	per	gestionar	les	seves	emocions,	per	empatitzar	
amb	els	altres	 i	per	prioritzar	el	grup	davant	 la	seva	 individualitat,	a	causa	de	 	perfils	
psicològics	molt	marcats	 (trastorns	 del	 desenvolupament,	 discapacitats	 intel·lectuals	
lleus	 i	 moderades,	 trastorns	 d’espectre	 autista,	 etc.).	 D’aquesta	 manera,	 el	 treball	
cooperatiu	millora	no	tan	sols	les	seves	relacions	intergrupals,	sinó	també	el	rendiment	
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acadèmic	de	l’alumne.	A	través	del	treball	cooperatiu	es	fomenta	l’aprenentatge	entre	
iguals	alhora	que	es	desenvolupen	i	es	posen	en	pràctica	habilitats	de	treball	en	equip	i	
interpersonals,	les	quals	afavoreixen	a	l’hora	la	pràctica	de	la	gestió	emocional.	
	
La	 tutoria	 de	 grup	 és	 l’espai	 idoni	 per	 treballar	 la	 cohesió	 i	 el	 clima	 de	 cooperació	 i	
participació	en	el	grup.	Mitjançant	les	sessions	setmanals	es	facilita	el	desenvolupament	
d’aquelles	activitats	que	afavoreixen	el	treball	d’actituds	i	hàbits	socials	i	emocionals	del	
grup.	Paral·lelament,	el	tutor,	amb	l’ajuda	de	l’equip	docent,	treballa		per	identificar	i	
detectar	situacions	de	risc	que	debiliten	una	dinàmica	de	grup	positiva.	
	

5.1.5.Coneixement	personal	i	social:	
	

Treballem	des	d’una	perspectiva	transversal	i	competencial	amb	l’objectiu	d’aconseguir	
el	màxim	creixement	personal.	
	
Utilitzem	les	noves	tecnologies	(mapes	conceptuals,	Kahoot,	blog,	ràdio,	edició	de	vídeo,	
e-mail,	Drive,	agenda	i	calendari	de	Google)	com	a	mitjà	per	treballar	la	competència	
digital	i	facilitar	el	desenvolupament	en	tres	línies	de	treball:	
	

a. En	 autonomia,	 mitjançant	 aprenentatges	 vivencials,	 aplicant	 els	 continguts	
curriculars	en	entorns	reals,	 fomentant	 la	 inclusió	en	 la	xarxa	comunitària	 i	 la	
participació	ciutadana.	

b. En	 coneixement	 d’un	 mateix	 i	 autoregulació,	 utilitzant	 estratègies	 d’auto-
observació	 i	 presa	 de	 consciència	 de	 les	 pròpies	 capacitats,	 així	 com	
desenvolupant	autoestima	i	empatia	cap	els	companys.		

c. En	continguts	de	matèries	 instrumentals,	molt	enfocats	a	 la	vida	quotidiana,	 i	
adaptats	 al	 nivell	 cognitiu	 i	 a	 les	 capacitats	 de	 cada	 alumne/a,	 creant	 un	 pla	
individualitzat	i	un	seguiment	personal	de	l’evolució	de	la	persona.	
	

5.2.	Innovació	al	procés	d’ensenyament:	

5.2.1.	Comerç	i	Simulació	Empresa:	

Els	 mòduls	 professionals	 de	 la	 família	 de	 comerç	 i	 màrqueting	 són	 tres,	 a	 més	 del	
projecte	 integrat	 que	 tot	 seguit	 descriurem.	 En	 aquests	 mòduls	 es	 fa	 la	 teoria	
acompanyada	de	role	playing	(simulació	d’empresa)	a	l’aula	per	després	aplicar-la	en	un	
entorn	empresarial	(projecte	integrat).	
	
El	primer	mòdul	és	Atenció	al	Client:	Venda	de	productes,	atendre	reclamacions,	donar	
informació,	cobrament	i	maneig	del	canvi	amb	diners,	etc.	
	
En	aquest	mòdul,	se	simula	una	empresa	amb	mercaderia	real	però	buida	(per	exemple	
amb	cartrons	i	 llaunes	de	tot	tipus	de	productes	alimentaris),	se	li	posa	preu,	es	fa	la	
venda	amb	el	cobrament	de	diner	fictici,	s’atenen	les	reclamacions	(com	la	devolució	
d’un	producte)	i	se	li	dona	informació	al	client	(role	playing)	sobre	els	productes	que	es	
posen	a	la	venda.	
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El	segon	mòdul	és	Preparació	de	Comandes:	Preparació	de	comandes	de	mercaderies,		
manipulació	i	conservació	d’aliments,	prevenció	de	riscos	laborals,	higiene	postural,	etc.	
Ara	es	preparen	comandes	amb	les	mercaderies	esmentades	anteriorment,	es	fa	la	nota	
de	 comanda	 i	 els	 alumnes	 fan	 d’empleats	 d’una	 empresa	 i	 d’altres	 de	 compradors,	
realitzant	l’atenció	personalment,	per	telèfon	o	per	correu	electrònic.	
	
En	aquest	segon	mòdul	es	fa	un	role	playing	amb	la	higiene	postural,	ensenyant	vídeos	
i	copiant	els	moviments	adequats	i	els	que	no	ho	són,	i	els	alumnes	posen	en	pràctica	
moviments	davant	la	classe,	aprenent	així	per	repetició	i	imitació.	
	
Pel	que	fa	a	la	manipulació	i	conservació	d’aliments,	es	posen	en	una	nevera	simulada	
els	productes	que	necessiten	refrigeració	i	en	prestatgeries	els	que	no	en	necessiten,	i	
s’ordenen	en	el	linial	per	data	de	caducitat.	
	
La	prevenció	de	riscos	laborals	es	fa	primer	a	través	de	teoria	i	posteriorment	amb	vídeos	
que	mostren	accidents	de	tot	tipus	i	com	prevenir-los.	
	
El	 tercer	 mòdul	 és	 Tècniques	 Bàsiques	 de	 Comercialització:	 Com	 es	 distribueix	 la	
mercaderia	en	el	punt	de	venda,	 zona	 freda	 i	 calenta	 (circulació	de	clients),	 tipus	de	
mobiliari,	 l’aparador	 (funcions	 i	muntatge),	 els	 cartells	 (venda	 i	 oferta),	 concepte	 de	
linial,	codi	de	barres,	empaquetament,	etc.	
	
Fem	una	distribució	de	mercaderies	al	punt	de	venda	a	l’aula	on	s’utilitzen	prestatgeries	
diverses	per	posar	 la	mercaderia	per	 vendre	 i	 també	es	 fa	un	aparador	amb	cartells	
d’oferta	i	preus.	Es	treballa	el	linial	posant	els	productes	a	diferents	alçades	depenent	
de	la	prioritat	de	venda.	
	
A	 partir	 d’aquesta	 formació	 prèvia,	 en	 el	 projecte	 integrat	 passem	 de	 la	 simulació	
d’empresa	dins	de	l’aula	a	l’empresa	real	muntant	una	parada	al	carrer	els	divendres	al	
Mercat	 de	 Sant	 Pere	 de	 Ribes.	 Per	 possibilitar	 això,	 es	 compra	 el	 producte	 real	 per	
vendre,	es	fa	l’inventari,	la	llista	de	preus	de	cost	i	els	preus	de	venda,	calculant	quant	
volem	 guanyar	 per	 arribar	 al	 preu	 de	 venda.	 Es	 posa	 el	 preu	 unitari	 al	 producte	
(etiquetatge),	col·locant-lo	en	capses	de	cartró	segons	el	tipus	de	mercaderia	i	portant-
lo	cada	divendres	a	la	parada,	on	els	alumnes	han	de	fer	la	càrrega	el	transport	i	després	
la	descàrrega,	ordenar	el	punt	de	venda	aplicant	tot	el	que	s’ha	après	a	classe,	i	realitzar	
la	venda,	fent	el	cobrament,	l’atenció	al	client	i	registrant	totes	les	vendes.	
	
En	conclusió,	els	alumnes	experimenten	diferents	rols	de	figures	empresarials	(clients,	
venedors,	compradors,	caps	d’empresa,	gerents	de	venda,	gerents	de	compra,	etc.),	a	
l’aula	i	a	la	empresa	simulada,	per	després	passar	a	l’acció	a	l’empresa	real	aplicant	tot	
allò	après.	
Un	cop	formats,	els	alumnes	realitzen	pràctiques	formatives	en	centres	de	treball	on	
posen	en	pràctica	els	seus	coneixements	i	a	la	vegada	continua	el	seu	acompanyament	
des	del	centre	educatiu.	Aquesta	experiència	incrementa	notablement	l’autonomia	i	la	
responsabilitat	de	l’alumnat	que	hi	participa.	
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5.2.2.Arts	Gràfiques:		 	 	 	

Aquest	taller	ha	anat	guanyant	les	simpaties	de	l’alumnat	i	en	poc	més	de	quatre	cursos	
ha	 aconseguit	 	 consolidar-se	 dins	 el	 centre	 com	 una	 de	 les	 apostes	 educatives	 i	
professionalitzadores.	 Actualment	 s’imparteixen,	 a	 banda	 	 de	 les	 classes	 d’Arts	
Gràfiques	dins	el	pla	d’estudis,	dos	cursos	que	proporcionen	a	l’alumnat	una	titulació	en	
Reprografia	i	com	a		Tècnic	en	Disseny	Corporatiu.		
	
La	titulació	l’atorga	l’Euroinnova	Bussiness	School	amb	la	supervisió	de	la	Universitat	de	
Granada.	Una	vegada	han	obtingut	la	titulació	entren	a	formar	part,	si	així	ho	desitgen,	
de	 dues	 bosses	 de	 treball:	 una	 de	 la	 mateixa	 entitat	 Euroinnova	 Bussiness	 School	
(Espanya	 i	 Sud-Amèrica)	 i	 una	 altra	 del	 Gremi	 d’indústries	 Gràfiques	 de	 Catalunya.	
Gràcies	al	Gremi	tenen	l’opció	de	poder	continuar	els	estudis	d’Arts	Gràfiques	superiors.	
	
La	metodologia	es	basa	en	un	sistema	dual,	de	proves	teòriques	(supervisades	en	
exàmens	que	son	rebuts	i	enviats	a	Granada)	i	proves	pràctiques	(realitzades	al	nostre	
taller	i	avaluades	per	el	nostre	professorat).	Aquí	aprenen	dins	la	part	pràctica	a	
realitzar	i	preparar	documents	i	imatges	per	la	seva	reproducció.	Ensenyem	programes	
professionals	com	QuarkXPress	i	Photoshop	(on	es	toca	el	tema	d’ensemblar	text	i	
imatge,	i	disseny),	per	després	pasar-les	a	les	impressores	i	realitzar	des	de	lones,	
enquadernacions,	impressions	de	flyers,	publicitats,	llenços,	vinils,	cartells,	banners,	
impressions	en	porcellana,	etc.	Tot	acompanyat	d’uns	estudis	teòrics	que	resulten	
molt	més	comprensibles	amb	la	tasca	pràctica	diària.	Aprenen	a	fer	seguiment	del	
treball,	ordres	de	feina,	partes	de	feina,	albarans,	factures	
	
Es	tracta	d’una	experiència	innovadora	dins	els	centres	públics	de	Catalunya	que	
permet,	sobretot	a	l’alumnat	amb	necessitats	especials,	de	poder	optar	a	una	titulació	
acadèmica.	

5.2.3.	Cura	d’animals	i	espais	verds:	 	 	

Té	com	a	objectiu	formar	els	alumnes	en	coneixements	i	eines,	sobretot	de	caire	molt	
pràctic,	amb	la	finalitat	que	trobin	en	el	futur	una	feina	d´Auxiliar	en	cura	d´animals	i	
espais	verds.	
	
	Aquesta	 formació	 se	 centra,	 fonamentalment	 en	 l´experimentació,	 ja	 sigui	 des	 de	
l´observació,	la	manipulació	i/o	execució	de	diferents	tasques	relacionades	amb	la	cura	
d´animals	i	manteniment	d´espais	verds.	Per	dur	a	terme	aquesta	tasca,	disposem	de		
diferents	espais		d´ensenyament-aprenentatge	com	son	l’aula	viver,	hort,	compostador,	
magatzem	de	material	de	jardineria,	terrari-aquari,	parterres,	jardins	d´una	residència	
d’avis,	 manteniment	 de	 petites	 instal·lacions	 de	 reg,	 aula,	 dossiers,	 fitxes,	 material	
multimèdia,	carpeta	personal	de	l’alumne,	entre	d´altres.	
	
Amb	tota	aquesta	experimentació	,	els	alumnes	adquireixen	uns	coneixements	que,	amb	
ajuda	i	acompanyament,	es	tradueixen	en	els	diferents	resultats	d´aprenentatge	on	hi		
ha	 desenvolupats	 els	 diferents	 continguts.	 Tanmateix,	 s´utilitzen	 eines	 avaluadores	
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basades	 en	 rúbriques.	 Des	 de	 la	 seva	 experiència,	 els	 alumnes	 de	 cursos	 superiors	
acompanyen	i	supervisen	les	tasques	d´alumnes	de	cursos	inferiors.	
	
Un	cop	formats,	els	alumnes	realitzen	pràctiques	formatives	en	centres	de	treball	on	
posen	en	pràctica	els	seus	coneixements	i	a	la	vegada	continua	el	seu	acompanyament	
des	del	centre	educatiu.	Aquesta	experiència	incrementa	notablement	l’autonomia	i	la	
responsabilitat	de	l’alumnat	que	hi	participa.	

6.	Inserció	laboral	i	arrelament	a	l’entorn:	 	 	

L’objectiu	final	dels	ensenyaments	professionalitzadors	per	a	alumnat	NESE	és	la	seva	
integració	sociolaboral	en	les	empreses		del	Garraf.	
En	aquest	sentit,		són	primordials	els	aprenentatges	que		els	alumnes	assoleixen	en	les	
seves	estades	en	les	empreses,	la	Formació		en	Centres	de	Treball	(FCT).	
	
Per	aconseguir	aquest	objectiu	de	centre,	hem	signat	acords	de	col·laboració	amb	els	
Ajuntaments	de	Sant	Pere	de	Ribes,	Sitges,	Vilanova	i	la	Geltrú	i	Vilafranca	del	Penedès,	
amb	els	quals,	es	comprometen		a		què	els	nostres	alumnes	puguin	fer	pràctiques	amb	
alguns	 dels	 seus	 serveis	 i	 sobre	 tot	 	 a	 què	 	 els	 seus	 prospectors	 d’empreses	 ens	
proporcionen	 contactes	 de	 les	 empreses	 establertes	 en	 els	 seus	 municipis,	
exclusivament	amb	la	finalitat	que	el	nostre	alumnat	pugui	fer	pràctiques		en		aquests	
centres	de	treball.	
Aquests	acords	es	materialitzen	amb	una	col·laboració	amb	els	prospectors	d’empresa	
de	 l’IMET	de	Vilanova,	Nivell	 10	 de	 Sitges,	 i	 les	Oficines	 de	 Treball	 de	Vilafranca	del	
Penedès		i	Sant	Pere		de	Ribes.	
	
A	 l´hora	d´orientar	 	un	alumne/a	en	un	 	 lloc	concret	de	pràctiques,	sempre	tenim	en	
compte	 les	 capacitats	 i	 els	 interessos	 d’aquest/a.	 En	 la	 gran	majoria	 dels	 casos	 ,	 la	
formació	en	centres	de	treball	es	duu	a	terme	en	empreses	privades.	
	
La	Integradora	Social	intervé	fent		suport	directe	a	l’alumnat		en	les	diferents	tasques	
que	han	de	desenvolupar	en	la	seva	estada	a	l´empresa	i	alhora,	facilita		eines,	quan	es	
necessari,		al	personal		que	els	tutoritza.	
	
La	primera	estada	que	els	alumnes	 fan	en	una	empresa	gairebé	sempre	és	el	primer	
contacte	 d’aquests	 en	 el	 món	 laboral.	 Els	 nostres	 objectius	 en	 aquest	 cas	 són	
transversals:	puntualitat,	relacions	adequades	amb	els	companys	i	responsables	del	lloc	
de	feina,	responsabilitat	personal,	evolució	i	maduració	personal.	
Aquests	aprenentatges	són	imprescindibles	per	a	la		integració	sociolaboral,	els	alumnes	
només	els	poden	assolir	mitjançant	la	formació	en	centres	de	treball	(FCT).	
Per	aquest	motiu	fem	una	recerca	de	llocs	de	feina		en	els	quals	els	alumnes	es	trobin	
motivats	i	siguin	adequats	a	les	capacitats	de	cadascú	d’ells.	
En	les	següents	estades,	busquem	empreses	en	funció	dels	interessos	professionals	de	
l’alumnat,	sempre	que	sigui	possible.	
L’obstacle	més	 gran	 per	 la	 integració	 laboral	 d’aquests	 alumnes	 es	 la	manca	 d’ajuts	
directes	a	les	empreses.	
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Xarxa	de	centres	de	pràctiques	
	

	

	

	

AJUNTAMENTS	
	

CENTRES	EDUCATIUS	
	

FUNDACIONS	
EMPRESES	

EMPRESES	
	

Sant	Pere	de	Ribes	
	
Vilanova	i	la	Geltrú	
	
Sitges		
	
Vilafranca	del	Penedès	

Escola	La	Riera	
Sant	Pere	de	Ribes	
	
Escola	Els		Costerets.	
Sant	Pere	de	Ribes	
	
Escola	El	Pi	
Sant	Pere	de	Ribes	
	
Escola	Pia		
Vilanova	i	la	Geltrú	
	
Escola	El	Margalló		
Vilanova	i	la	Geltrú	
	
Escola	Mediterrània.	
Sant	Pere	de	Ribes	
	
Escola	Miguel	Utrillo.	
Sitges	

Fundació	Redós	de	
Sant	Pere	de	Ribes.	
Fundació	Casa	
d’Empara	de	
Vilanova.	
Fundació	Formació	i	
treball.	Dins	Garraf.	
Sant	Pere	de	Ribes.	
Residència	Els	
Josepets.	
Deixalleria	Sitges.	
Fundació	Hospital	
Sant	Joan	Baptista	de	
Sitges	

	
EMPRESES	

	
Supermercat	Dia.	
Sant	Pere	de	Ribes.	
Gonflor	floristeria.	
Sant	Pere	de	Ribes.	
Jardiland.	Cubelles.	
Fogons	D’en	Senén	
.Sant	Pere	de	Ribes	
Bonarea.	Sant	Pere	
de	Ribes	
Bonarea.	Les	
Roquetes		
Forn	Enrich	.Sitges	
Carrefour	Market.	
Sitges.	
Penya	Barcelonista	
Sant	Pere	de	Ribes.	
Port	nàutic.	Vilanova	i	
la	Geltrú.	
Port	Aiguadolç.	
Sitges.	
Piscina	Municipal.	
Sitges.	

Hotel	Estela	Sitges	
Hotel	Dolce	Sitges.	
Hotel	Melià	Sitges.	
Hotel	Can	Gatell	Vilanova	i	la	
Geltrú	
Assessoria	Farrerons	.Sitges	
Gràfiques	Ferpala.	
Vilanova	i	la	Geltrú	
Zara.	Vilanova	
Zara	Home	.Vilanova	
Bershka	.Vilanova	
Pull	and		Bear	.Vilanova	
Kiabi.	Sant	Pere	de	Ribes.	
Decathlon	.Sant	Pere	de	Ribes	
Merkalcalzados	.Sant	Pere	de	
Ribes	
Venca	.Vilanova	
Aki	.Vilanova	
Ferreteria	Ustrell	.Vilafranca	
Ferreteria	Aleix	.Sant	Pere	de	
Ribes.	
Veterinari	Ribes	Vet.	Sant	Pere	
de	Ribes	
Veterinari	Sandy		.Sant	Pere	de	
Ribes.	
Refugi	del	Gos.	Vilanova	
Tot	gos	Cubelles,	S.L.	Cubelles.	
Kiwoko.	Sant	Pere	de	Ribes	
Granja	Escola	Can	Pere	.Sant	
Pere	de	Ribes..	
La	Nonna-	pasta	fresca	
artesanal.	Sant	Pere	de	Ribes.	
La	meva	cuina.	Sant	Pere	de	
Ribes.	
Alcampo.	Vilanova	
Caprabo	.Sant	Pere	de	Ribes	
Superverd	.	Sant	Pere	de	Ribes	
Supermercat	Inés.	Sant	Pere	de	
Ribes.	
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7.	Resultats		

El	grau	de	satisfacció	d’alumnat,	de	les	seves	famílies	i	de	les	empreses	es	pot	
qualificar	de	Molt	Satisfactori.	Les	dades	en	què	es	basa	aquesta	afirmació	provenen	
de	l’avaluació		que	fan	les	empreses	en	referència	als	processos	de	producció	i	
relacions	personals	dels	alumnes	que	han	estat	en	pràctiques,	de	les	reunions	
individuals	o	col·lectives	amb	les	famílies	i	de	l’alumnat.	Els	instruments	que	avalen	
aquesta	conclusió	han	estat	tant	qüestionaris	d’opinió	quantitatius,	com	de	
valoracions	qualitatives.	

La	integració	i	socialització	de	l’alumnat	en	l’entorn	educatiu	ordinari	es	força	elevada,	
tant	en	la	dinàmica	general	del	centre	com	en	les	relacions	que	estableixen	amb	la	
resta	d’alumnat	i	professorat	de	l’Institut:	participen	en	les	activitats	generals	del	
centre	com	els	Premis	Culturals	Sant	Jordi,	reunions	de	delegats,	venda	de	productes	
en	l’esbarjo,	activitats	esportives,...	

Cal	destacar	l’alta	integració	i	socialització	que	adquireixen	en	el	marc	de	l’entorn	més	
pròxim,	el	municipal:	capacitat	de	mobilitat	dins	del	casc	urbà	,	autonomia	personal	
com	és	la	compra	de	productes,	maneig	de	diners	i	habilitats	comunicatives.	

El	95	%	de	l’alumnat	realitza	cada	any	la	Formació	en	Centres	de	Treball	en	una	variada	
i	àmplia	xarxa	d’empreses,	fundacions	i	ajuntaments	de	la	comarca	del	Garraf.	

El	23	%	de	l’alumnat	ha	signat	diferents	tipus	de	contractes	laborals	en	empreses	
privades	i	fundacions.		

El	95	%	de	l’alumnat	ha	acreditat	diferents	competències	professionals,	entre	les	quals	
destaca	 la	unitat	 competencial	UC1326_1	 (Preparar	 comandes,	 eficaçment	 i	 eficient,	
seguint	procediments	establerts),	assolida	pel	75	%	de	l’alumnat,	la	qual	els	ha	permès	
obtenir	 la	 qualificació	 professional	 incomplerta	 del	 perfil	 professional	 d’auxiliar	 de	
vendes,	 oficina	 i	 atenció	 al	 públic:	 Activitats	 auxiliars	 de	magatzem,	 COM411_1	 (RD	
1179/2008,	d’11	de	juliol).	

Dos	alumnes	han	obtingut	el	títol	ordinari	del	PFI	d’auxiliar	de	vendes,	oficina	i	atenció	
al	 públic,	 acreditant	 qualificacions	 professionals	 complertes	 en	 activitats	 auxiliars	 de	
comerç,	COM412_1	(RD	1179/2008,	d’11	de	juliol).	Aquesta	titulació	ordinària,	a	demés,	
els	ha	permès	accedir	a	cicles	formatius	de	grau	mitjà,	per	tal	de	continuar	amb	la	seva	
formació	professionalitzadora	a	un	nivell	més	qualificat.	

Sis	alumnes	han	obtingut	els	títols	de	Reprografia	de	la	l’Euroinnova Bussiness School 
(Universitat	de	Granada).	Enguany,	altres	12	alumnes	realitzen	aquest	curs	i	7	alumnes	
realitzen	un	nou	curs	implantat	aquest	any	que	permet	treure’s	el	títol	de	Tècnic	en	
Disseny	Corporatiu,	triplicant-se	el	número	d’alumnes	que	poden	obtenir	aquesta	
prestigiosa	titulació	oficial	respecte	al	curs	anterior.	

I	finalment	no	podem	oblidar	que	aquest	espai	suposa	per	a	aquest	alumnat	un	dels	
pocs	espais	de	socialització	amb	altres	companys	no	discapacitats	així	com	una	de	les	
poquíssimes	possibilitats	d’inserció	laboral.	


