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JOB SHADOWING A CROTONE, ITÀLIA 

El Centre FPA ENRIC VALOR de Xirivella va ser seleccionat per participar al Programa 

KA104 de mobilitat de persones adultes, durant els anys 2021 i 2022, amb el projecte núm. 

2020-1-ES01-KA104-081097 «La reducció de l'abandonament escolar a través dels 

mètodes d'aprenentatge innovadors».  

 

En el marc referencial de col·laboració entre professorat de la Unió Europea, els professors 

del claustre del CPFPA Enric Valor de Xirivella Benjamín Martínez i Santiago Almenar hem 

efectuat la nostra segona mobilitat consistent en una tasca de job-shadowing al Centro 

Provinciale d’Istruzione per Adulti de Crotone, Calàbria, Itàlia. El job-shadowing és una 

activitat d’intercanvi docent en què professionals d’altres països són rebuts per un centre 

acollidor per tal de posar en comú estratègies educatives mitjançant l’observació, l’anàlisi i 

la reflexió de la nostra tasca, així com el debat arran del coneixement i la comparació dels 

diversos sistemes educatius que hi ha a la Unió Europea. A la nostra activitat hi havia, a 

més dels professors de la nostra escola i dels col·laboradors locals de Crotone, el company 

del CPFPA El Menicil de Manises Rubén Ferrer, un professor del CFA Girona, dos 

professors i una professora de l’Escola de Segona Oportunitat d’Heraklion a Creta (Grècia), 

una professora d’Italià de l’Escola Oficial d’Idiomes de Las Palmas de Gran Canària i dos 

dels seus alumnes. 

Allà hem pogut constatar les semblances i diferències entre el sistema educatiu general 

italià, el qual depèn del Ministeri d’Educació estatal, i el nostre de la Conselleria d’Educació 

Valenciana. En general els dos són molt semblants, tot i que hi ha algunes diferències. 
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1. A Itàlia es pot accedir a les escoles d’adults a l’edat de 16 anys, sempre que no s’haja 

obtingut prèviament la Licenza Media, equivalent al Títol de Graduat en Secundària 

(ESO) en centre ordinari. Tant allà com ací són els títols que donen accés a estudis de 

Formació Professional de Grau Mitjà. 

2. A diferència de les nostres escoles d’adults, a Itàlia no hi ha cursos de preparació per 

a les proves lliures d’accès a Cicles Formatius de Grau Superior o a la Universitat per 

majors de 25 anys. L’alumnat adult ha de realitzar els estudis corresponents al nostre 

batxillerat en dos anys en centres de secundària ordinaris, però només en horari 

vespertí/nocturn especialment concebut per a aquest perfil d’estudiant. 

3. Les escoles d’adults italianes oferten cursos d’Italià per Estrangers als nivells A1 i A2, 

com nosaltres ací amb el Castellà, i també de B1, però amb una notable diferència: 

allà és la mateixa escola qui atorga els títols en A1 i A2 de manera oficial, cosa que 

facilita moltíssim l’obtenció del permís de residència a l’estat o, fins i tot, la nacionalitat 

italiana. Això fa que l’alumnat estiga fidelitzat i assistesca a les classes de manera 

generalitzada, una bona manera de frenar l’abandonament escolar. Pel que fa a l’Italià 

B1, les escoles italianes actuen com a preparadores de les proves oficials, nivell mínim 

per tal que l’alumnat adult no italià s’inserisca en el sistema educatiu mitjà o superior 

a la República. 

4. Les escoles d’adults italianes poden certificar per un sistema de crèdits, fins i tot la 

competència de l’alumnat en matèria professional o de recursos, com ara els idiomes 

anglès, francès, castellà o alemany, l’ús de les tecnologies de la informació, la 

compulsa de diplomes educatius obtinguts a països tercers, etc. Això qualifica les 

escoles administrativament com a fedatàries per tal que l’alumnat puga accedir a 

estudis de formació professional i, fins i tot, a la universitat. 

 

Cal comentar també que hem realitzat nombroses activitats relacionades amb la riquíssima 

història de Crotone com a focus econòmic i cultural en l’etapa grega de la Calàbria i la 

dominació catalanoaragonesa del renaixement. Hem visitat runes gregues com les de Capo 

Colonna i fortaleses catalanoaragoneses com les de la pròpia ciutat de Crotone o la de la 

veïna Le Castella, llocs on ens sentíem vertaderament com a casa per la semblança amb 

les nostres estructures gòtiques tan familiars. També vam visitar el Parco de Pitàgora, un 

espai municipal obert dedicat a la vida i estudis no només del més cèlebre crotonenc de la 

història, sinó també a estudis astrofísics com ara els de Kepler i altres científics que van 

aplegar els conceptes propis de la matemàtica, la física o  la biologia (Fibonacci) amb les 

consideracions de la filosofia ontològica. 

Finalment cal destacar també l’excel·lent ambient entre el professorat local i l’acollit, una 

amalgama mediterrània de camaraderia i bona actitud no només davant la nostra tasca 

d’ensenyants, sinó davant la vida mateixa. Iniciatives com aquesta, que ens retroalimenten 

en la nostra condició docent des de diversos punts de vista, haurien de ser més comunes 

entre tot el professorat europeu. Què en diem comunes?, haurien de ser obligatòries! 
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