
Job Shadowing a Regne Unit

20 al 24 de Març



Objectius Job Shadowing

Objectius generals de la mobilitat:
1.- Estudiar la gestió  i control de les pràctiques de formació professional en 

un institut del Regne Unit.
2.- Signar convenis de col·laboració entre l’institut d’acollida i el d’enviament 

per a facilitar l’elecció d’empreses entre l’alumnat que realitze pràctiques.
3.- Observar altres metodologies i noves idees de l’ensenyament i 

aprenentatge; intercanvi de bones practiques i compartir diferents 
enfocaments educatius.

4.- Programar intercanvis d’estudiants entre instituts.
5.- Estudiar el mercat laboral del Regne Unit.



Educació al Regne Unit

 Escola primària fins els 10/11 anys.
 Els alumnes fins els 16/17 anys passen al College.
 Després els estudiants van al 6th Form College.
 Educació  obligatòria fins els 16 anys però hi ha 
alumnes que fins els 18 estan al College.



HORIZON COMMUNITY COLLEGE



□El centre està dividit en els següents grups:
□Y8 – estudiants 12/13 anys
□Y9 – estudiants 13/14 anys
□Y10 – estudiants 14/15 anys
□Y11- estudiants 15/16 anys



Hall



Saló d'actes

Assemblea una vegada a la setmana



Biblioteca i aula multiusos oberta



Classes de teatre, dansa, cuina....



Sala d'Autoajuda i orientació

□Assistent social
□Espai per a relaxar-se i pensar



Professorat

□Sou base més objectius
□Objectius:

□Alumnes amb problemes socials estiguen integrats amb 
bones qualificacions.

□Alumnes problemàtics amb baix rendiment milloren  
respecte a altres anys.



Departament

□Professorat prepara les classes i les compartixen 
amb la resta de professors del mateix departament.

□Cada departament té el seu propi Twitter per a 
difusió de les activitats.

□No fan servir llibres a classe.





Aules

□Aules molt integrades amb l'assignatura



l No treballen amb llibres



□Disciplina



Visita empreses



Intercanvi d'impressions



Conclusions

□Hem après la gestió i control de les pràctiques de formació 
professional en un institut del Regne Unit.

□No hem signat cap conveni de col·laboració entre l’institut 
d’acollida però el centre ens ajudarà a trobar una empresa.  

□Hem observat i après altres metodologies i noves idees de 
l’ensenyament i aprenentatge; intercanvi de bones practiques 
i compartir diferents enfocaments educatius.

□Hem proposat la idea de fer intercanvis d’estudiants entre 
instituts.

□Hem estudiat el mercat laboral del Regne Unit.
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