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Equip Directiu ETP XAVIER 

Tenim el gust de presentar-vos la primera revista digital sobre les competències
professionals de la nostra escola, l’Escola Tècnico Professional Xavier. 
Amb la darrera reforma laboral i amb la introducció de la LOE, les competències
professionals en el treball van passar d’anomenar-se competències claus a
competències professionals. No només es tractava d’un canvi de terminologia,
també es tractava d’un canvi de paradigma. En aquest sentit, ja fa una bona colla
d’anys, concretament l’any 2008, que vam tenir el plaer com a escola d’assistir a
una jornada sobre competències claus on el filòsof Antonio Marina ens va
sintetitzar de manera magistral un seguit de competències que es projectaven
com peces claus en els entorns de treball del futur. Va quedar palès que el segle
XXI és un segle de canvis i reptes, i que les competències claus eren digitals,
comunicatives, de treball en grup, i lingüístiques, entre d’altres.
El passat 11 de desembre, empesos per la voluntat de fer més forts els vincles
entre la nostra escola i les empreses i entitats amb les quals col·laborem per
donar cobertura a la formació professional dels nostres alumnes en la formació
en centres de treball o a través de la modalitat Dual, vam organitzar un total
d’onze taules rodones formades per professionals dels cicles formatius que
ofertem a la nostra escola. Dinamitzades pels tutors corresponents, van finalitzar
amb un seguit de conclusions que a continuació us mostrem de forma
sintetitzada. Resumidament, com a línia transversal en totes les sessions, va
quedar palès que hem d’estar sempre aprenent, que aprendre a aprendre és
elemental i que l’esperit emprenedor ens ajudarà a tirar endavant, a ser més
innovadors i a crear-nos la nostra marca personal. Com a escola som conscients
que les competències professionals del segle XXI passen per les 4 C’s: la capacitat
crítica (the critical thinking), el treball en equip (teambuliding), les competències
comunicatives (communicative skills) i la creativitat (creativity).
Volem agrair especialment a tots i cadascun d’aquells professionals del teixit
empresarial, d’entitats hospitalàries, d’associacions sense ànim de lucre i
d’administracions públiques que van venir a les nostres aules amb la voluntat de
conversar i transferir consells, observacions, i punts de vista als nostres alumnes.
Aquests van ajudar-nos a reflexionar, valorar i analitzar, tant a alumnes com a
professors, sobre quines son les competències professionals requerides a dia
d’avui en el mercat laboral. Continuarem treballant per formar alumnes
tècnicament competents i humanament cívics.
Aquest és el segell amb què la Institució Xaveriana va iniciar el seu projecte l’any
1957 a la nostra ciutat de Barcelona i amb el qual pretenem continuar treballant
ara i per molts anys més.
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EDITORIAL



GESTIÓ ADMINISTRATIVA
COMERÇ INTERNACIONAL
ADMINISTRACIÓ I FINANCES

CAI
FARMÀCIA
DIETÈTICA

EDUCACIÓ INFANTIL
GUIA TURÍSTIC 

Les  competències bàsiques  són aquelles que permeten l'accés a una
formació o a una feina, són els coneixements bàsics.
Les  competències tècniques  fan referència a les competències
adquirides després d'haver realitzat una formació específica. Aquestes
competències són diferents per a cada professió i, normalment,
s'adquireixen realitzant una formació específica.
Les competències transversals serveixen per a desenvolupar
qualsevol professió i s'adquireixen a través de diferents
contexts  (laborals o no): treball en equip, responsabilitat, iniciativa,
relació interpersonal, disponibilitat per aprendre, etc.

 
Les  competències professionals són totes aquelles habilitats i aptituds
que tenen les persones i que els ajuden a desenvolupar una feina de
forma exitosa. Les  competències tècniques  d'una professió són valorades
per les empreses, però cada vegada es valoren més totes
aquelles  competències transversals  que t'ajuden a diferenciar-te dels
altres i et fan més apte per a un tipus de feina.
Valorem tres tipus de competències:

 
 Coordinació tutors 
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Competències Professionals



I les competències emocionals?
 
L'any 1995,  Daniel Goleman va publicar el seu famós llibre Intel·ligència Emocional.
Amb ell demostra, a partir d'estudis fets als Estat Units, que les persones amb
intel·ligència emocional tenen més facilitat per assolir els seus objectius i sentir-se
persones d'èxit.
 
Als estudis de Cicles Formatius es treballa a partir de competències. Parlem de
competències tècniques,  que  seran  les  que  aporten eines  necessàries  per  a
poder desenvolupar la tasca professional, i parlem de les  competències transversals,  
que són les "altres" competències que l'alumnat haurà de desenvolupar en la seva
futura vida laboral.
 
I quines són aquestes competències transversals?

Em refereixo a la resolució de conflictes, la negociació, el treball en equip,
les habilitats comunicatives, etc. 
 
Totes aquestes competències tenen a veure amb les relacions interpersonals,
que són aquelles que ens fan descobrir com estem, com ens sentim, per a què
estic estudiant el cicle, etc. I que, malauradament, les trobem a faltar.
 
Si tornem a Goleman, ell  ens  defineix  les  competències  emocionals  des de
dues vessants: les competències interpersonals, que en els nostres cicles les
treballem des de l’àrea de FOL, i les intrapersonals, que  fan  referència a
l'autoconeixement, l'autoregulació i l'autonomia emocional de la pròpia
persona. Aquestes no acaben de fer-se visibles en els currículums acadèmics,
però, en canvi, per a poder desenvolupar la tasca professional també s’han de
treballar, i molt, perquè:
 
Si no sabem qui som, ni sabem què sentim, ni què ens apassiona,
difícilment podrem gaudir de la professió per a la qual ens hem format ni
podrem establir unes bones relacions interpersonals en l'entorn laboral.
 
 

Coordinació Coaching 
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Relacions Interpersonals



La finalitat de la Jornada va ser donar valor a la feina realitzada durant el curs
passat en el marc de la  tutoria  sobre  l'última  fitxa  realitzada  pels alumnes en la
qual seleccionaven la seva àrea d’especialització dins del perfil professional de cada
Cicle.
 
També és el marc ideal per oferir les eines necessàries perquè els nostres
alumnes comencin a dissenyar la seva marca personal, és a dir, a establir la
diferència  que els obrirà les portes al món laboral.
 
Els professors de FOL ajudarem a crear aquesta marca personal als nostres alumnes.
Ho tenim fàcil dintre del nostre temari, ja que els ensenyarem a treballar amb
aquelles eines que els siguin útils per a crear-la: CV per competències, perfil
LinkedIn, etc.
 
La transversalitat queda palesa en aquesta coordinació entre tutoria i FOL.
Volem un perfil d'alumnes ben preparats, tant per continuar estudiant, com per
endinsar-se en el món laboral.
 
La conclusió que en traiem és que les competències professionals han d'anar
lligades a les transversals: qualsevol dels nostres alumnes ha de tenir
assumides aquelles habilitats socials que segurament haurà de desenvolupar
tot treballador del segle XXI.
 
 

Coordinació de FOL 
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Currículum per competències



Per a nosaltres ha estat una experiència molt positiva, tenint en compte que el 8 de
gener de 2020 gairebé tota la classe començarem les pràctiques en diferents hospitals
de Barcelona. 

Ponència sobre les competències del CFGM CURES AUXILIARS INFERMERIA 

 Matí 
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En Paco, la Montse i la Nadiuska, amb  les seves
explicacions  i   experiències, ens van fer treure una
mica les pors que tenim i ens preocupen.  No sabem
què ens trobarem, què ens demanaran,  què hem de
fer i què no hem de fer; el tipus de malalt,  l’equip
que ens acompanyarà, i un llarg etcètera de
preguntes que ens fem davant l’inici de les
pràctiques. 

Ens van agradar molt   totes les   anècdotes que van
sortir en la nostra taula rodona i vam prendre nota
dels consells que ens van donar per ser uns bons
professionals. 
En Paco ens va explicar la seva experiència en
Geriatria; la Montse va parlar del malalt oncològic,
la família i el tracte que cal tenir; i la Nadiuska de
tot allò que fa referència als auxiliars del Clínic:
drets, deures i obligacions. 
 

Pel grup d’Infermeria aquestes jornades són un punt de partida molt bo per a
gestionar d’una manera més tranquil·la l'inici de la FCT.
 
Us volem donar les gràcies als organitzadors!
 
 
 



El alumnes de Cures Auxiliars d'Infermeria estem molt sorpresos i entusiasmats perquè el curs no té
monotonia, no és avorrit ni se’ns fa pesat anar a l'escola. Fem classes actives, anem a visitar centres
per conèixer les competències de la professió i, també, rebem visites d’exalumnes que ens
assenyalen el camí de la professió. 
El passat dia 11 de desembre van venir a classe en Paco Vázquez i la Sandra Tarrazo, que van
estudiar el curs de  TCAI a l’escola. A més a més, la Sandra ara està estudiant el Grau Superior
d'Educació infantil, que és la millor manera de poder anar després a la universitat per estudiar
Infermeria o altres Graus. 
Els convidats ens van explicar les seves experiències com a estudiants i com a treballadors.  Ens vam
adonar que a la vida hi ha molts camins i que pots  estar treballant  en una professió de manera molt
satisfactòria,  sense haver- ho imaginat un temps enrere.   
 
També vam saber que amb el títol d'Auxiliar d'Infermeria és pot treballar en molts llocs.  
La Sandra ha treballat a un geriàtric, al servei d'urgències d'una mútua, al quiròfan com a circulant, al
mostrador com administrativa amb perfil sanitari d'un centre mèdic, etc. És al·lucinant! I pel que va
dir, alguns contractes de substitucions i algunes guàrdies en dies festius estan molt ben pagats i pots
guanyar diners i després viatjar.    
Això sí, ens van dir que és una feina vocacional: si no t'agrada millor no dedicar-s'hi!  
També vam descobrir que aquest curs és una manera de créixer com a persones, desenvolupar
capacitats, com conèixer-nos millor a nosaltres mateixos, aprendre a treballar en equip i aprendre a
ser persones autònomes, disciplinades i despertes a les necessitats dels altres.  
Sabem que els més joves estem començant a obrir els ulls al món dels adults. Ens espanten les
responsabilitats, però descobrim que sense esforçar-nos no arribarem enlloc.   
Va ser una tarda diferent, vam mantenir una atenció i concentració inusuals.
Vam obrir horitzons i vam adonar-nos que el futur que somiem està cada vegada més a prop
nostre. Alguns volem seguir estudiant i estem perdent la por d'anar a la universitat!
 
 
 
 

 

Ponència sobre les competències del CFGM CURES AUXILIARS INFERMERIA 

 Tarda
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Els ponents que han vingut al nostre curs són exalumnes de l'escola. Alguns els coneixíem,
i sentir la seva experiència ens ha esperançat i motivat. Sobretot perquè hem vist que si
estudiem i obtenim el títol tenim molta probabilitat de trobar feina, i això ens farà feliços.
Hem aclarit dubtes sobre els diferents àmbits professionals del Cicle i, a alguns, ens ha fet
decidir en quin volem treballar.
Hem pogut veure que l'autoocupació és possible escoltant l'experiència de l'Eva Mullor,
que va ajudar a muntar un negoci de Parafarmàcia a una companya de classe i els està
anant molt bé.
Les explicacions de l'Alejandro de com és treballar al laboratori d'una farmàcia, ens ha fet
decidir a la majoria que no és l'àmbit en el qual volem estar. Les anècdotes de la Miriam
ens han fet acostar-nos cada cop més a l'Oficina de Farmàcia.
 
I amb l'Eva Domínguez, hem sabut que la Farmàcia Hospitalària és una feina potser més
rutinària, però en què el treball en equip és més visible, i l'empresa en ser més gran et
relaciona amb altres professions.
 
Gràcies a tots ells per compartir la seva experiència, i també al ponent de la sala d'actes.
Ens heu transmès que hem de créixer en el nostre àmbit, que hem de treballar molt les
coses i no rendir-nos la primera vegada que surti malament. 

Ponència sobre les competències del CFGM de FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA

Matí
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Responsabilitat. És una professió amb un elevat grau de responsabilitat i
accessibilitat, a vells similars d’infermers i bombers.
Empatia i paciència. 
Prudència.  És important que siguem discrets quan sigui necessari.
Humilitat.  
Proactivitat.  La nostra il·lusió en creativitat, per donar idees, encarregar-nos d’alguna
categoria, fer aparadors, etc.
 Formació contínua. 
Formació complementària.
Canvis tecnològics.  Nous codis QR dels medicaments, recepta electrònica, domini de
les xarxes socials, etc.
Adaptabilitat. Hem d’estar preparats per treballar en tota mena de farmàcies.
Valentia. Assumir riscos i no tenir mai por al canvi.

En aquest sentit, hem volgut establir les habilitats que ha de tenir un bon tècnic de
farmàcia i parafarmàcia. Per fer-ho, hem establert conversa al voltant del decàleg que ha
creat la Montse Vilaplana i que molt amablement ha compartit amb nosaltres:
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
Un cop més volem transmetre la nostra satisfacció pel resultat de la jornada. Esperem
que es pugui seguir celebrant durant els pròxims anys i poder formar-ne part ja des de la
banda dels representants del sector professional.
 
 

Els alumnes de 2n curs de Farmàcia B valorem molt positivament la I Jornada de Competències
Professionals que va tenir lloc a l'Escola Tècnico-Professional Xavier el passat 11 de desembre de
2019.
Hem tingut l'oportunitat de compartir taula rodona amb professionals que treballen en el sector
de farmàcia: Montse Vilaplana (farmcèutica i titular de la Farmàcia Vilaplana), els exalumnes Gemma
Ballester i Adrian Zicarelli (tècnics de farmàcia i parafarmàcia que treballen en l'àmbit de la farmàcia
hospitalària); i les exalumnes Núria Riera i Núria Margalefs (tècniques de farmàcia i parafarmàcia que
treballen en l'àmbit de la farmàcia de carrer).
 
Gràcies a tots els professionals que han participat en la taula rodona hem pogut conèixer
l'estat de salut que presenta el nostre sector professional.
Tots ells coincideixen en el fet que l'oferta laboral en el sector és bona, però hem de tenir molt
present que es busquen professionals que estiguin molt ben preparats.

Ponència sobre les competències del CFGM de FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA 

Tarda
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Un altre aspecte que es va abordar en aquesta jornada va ser la
sensibilització, no només d’allò que és positiu i que cal tenir en compte en
un bon auxiliar tècnic administratiu, sinó allò que cal evitar per poder assolir
l’èxit professional. 
 
Conclusions: 
Per finalitzar la jornada es va animar al grup a resumir-la amb una paraula.
Les respostes van ser prou positives i van sortir paraules com: esforç,
responsabilitat, treball, dedicació, oportunitat, iniciativa, compromís.
 
 

Ponents:
- Juan José Zabala: Director Operatiu del Centre
Municipal Esportiu Claror Marítim.
- Ingrid Garcia: Cap d’Atenció al Client del Centre
Municipal Esportiu Claror Cartagena. 
- Encarna Diaz: Propietària i Gerent de Finques
Diaz Associats.
 

Quins són els perfils professionals que busquen les empreses.
Quines característiques professionals es valoren més.
Consells per fer una bona entrevista de feina.
Aspectes claus per elaborar un bon CV.

Presentació:
La jornada va començar amb una presentació dels ponents en què van explicar les seves funcions
i responsabilitats dins la seva empresa. Això va permetre entendre als alumnes en quin sector
treballen, quines tasques desenvolupen i quines capacitats i competències valoren dels
professionals que els envolten.
 
Seguidament, es va obrir un torn de preguntes en què alumnes van plantejar les seves inquietuds i
dubtes sobre l'entorn laboral que els experts van resoldre.
Preguntes com ara:

 

Poder entendre què busquen les empreses d'una manera més real i
propera.
Conèixer quines són les competències que més es valoren d'un bon
professional.
Destacar aspectes que treballem en el nostre dia a dia classe i
relacionar-los amb el món laboral, i veure que no existeixen grans
diferències.
Detectar punts forts que tenim i mostrar ganes i interès a l'hora de
buscar la primera feina.

Aquesta jornada ens ha ajudat a:

 

Ponència sobre les competències del CFGM de GESTIÓ ADMINISTRATIVA

M A I G   2 0 2 0 1 0



Ens van obrir els ulls a la possibilitat d’accedir a treballar al sector públic per
mitjà de les borses de treball i, més endavant, a través de superar unes
oposicions. 
Des de   l’empresa privada   (Restaurant 7 portes)   destaquen   l’organització   de
la seva empresa considerant la  polivalència  dels seus treballadors, és a dir, amb
interacció interna i les rotacions de la plantilla als diferents departaments
que configuren l’organigrama.
En el mercat laboral, des d’Argos, ens constaten que costa trobar persones
compromeses, constants, amb ganes d’aprendre i amb ganes d’aportar noves
idees (critical thinkers).
La  importància de crear una marca personal  fent un ús adequat de les xarxes
socials,  és a dir, destacant  el nostre  valor  afegit, habilitats  i competències
personals de cara a  posicionar-nos en el mercat de treball.
Vam  observar  que, a  part de  la  diferència en  l’accés al sector públic i privat, les
possibilitats de promoció i desenvolupament professional també són diferents
com a conseqüència de la divergència entre la gestió del personal que es fa en el
sector públic i el privat.

De la taula rodona volem destacar, un cop consensuades amb tots els membres
que  formem el grup classe, les següents idees i conclusions:
1.

2.

3.

4.

5.

Per acabar, volem  concloure aquesta síntesi amb la idea compartida per les
cinc ponents que la formació contínua al llarg de la vida ha de ser un imperatiu
en tots nosaltres, ja que les característiques del mercat laboral actual
requereixen una actualització de coneixements constant i permanent. Acabem
donant les gràcies a les cinc ponents pel temps que ens van dedicar i, sobretot,
per la transferència de coneixements i de la seva expertesa. 

Els alumnes de segon d’Administració i Finances vam rebre la visita de cinc persones
d'entitats provinents de l’empresa pública i l’empresa privada. Concretament, tres de la

Diputació de Barcelona i dues de l’empresa privada: la Carme Pina, responsable de l’àrea de

Recursos Humans  de la Consultora Argos, i la Elena Alvira, Cap d’Operacions del Restaurant

barceloní 7portes.

En primer lloc volem destacar la sort que vam tenir de rebre persones amb gran experiència

laboral provinents dos sectors, el públic i privat, als quals tindrem l'oportunitat d'accedir a

treballar com a futurs Tècnics Superiors en Administració i Finances, un cop titulats.

Ponència sobre les competències del CFGS ADMINISTRACIÓ I FINANCES

M A I G   2 0 2 0 1 1



El passat 11 de desembre els alumnes de 2n de Comerç Internacional van assistir a la 1ª

Jornada de Competències Professionals que va organitzar l'escola. 

Un cop finalitzada la sessió de benvinguda a càrrec d’Elena Navarro, Coordinadora de Tutors de

l’ETP Xavier, i de Maribel Ramos, Coordinadora de FOL de l'ETPXavier,  amb la ponència inicial

de Josep Ramon Domingo, Cap de Gestió de Projectes al Consorci d'Educació de Barcelona, els

alumnes van assistir a la taula rodona de Comerç Internacional, que va comptar amb la valuosa

aportació de dos professionals del sector. 

 

Ponència sobre les competències del CFGS de COMERÇ INTERNACIONAL
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Vam comptar amb en Marc Nacent, Àrea Manager per
al mercat francès  de DILEOFFICE (fabricant de
cadires d'oficina), i també amb una representant
d'una important multinacional americana del sector
de la salut. Ambdós van compartir les seves
experiències, tant professionals com personals en un
entorn internacional, van parlar de la seva tasca com a

responsables dins de les seves respectives empreses, i

dels reptes i dinàmiques interns de les seves

organitzacions (i del que esperen dels futurs tècnics en

formació), així com de l’estat del sector en general.

 

“Aquest tipus de xerrades són molt

interessants, ja que ens ajuden a saber com

funciona l’empresa realment des de dins.

No és el mateix tenir una informació

externa que una informació que ens arriba

d’un professional que ens explica com

funciona l’empresa en si, i tot allò que es

necessita per a poder pujar esglaons dins

d'aquesta. A més, a través de les preguntes,

hem pogut resoldre dubtes específics que

ens anàvem preguntant d'ençà que vam

escollir aquest camí laboral".

Els alumnes van poder manifestar les seves inquietuds professionals fent preguntes als
ponents, els quals van respondre de manera oberta als seus dubtes.

Finalitzada la jornada els alumnes es van mostrar molt satisfets de l'experiència i del
feedback resultant. Recollim a continuació l'opinió dels mateixos:

"Valorem molt positivament l'experiència i l'aprenentatge rebut durant
aquesta jornada”.



L'educació dels infants i, especialment, la franja 0-3 anys és una RESPONSABILITAT SOCIAL
molt important, ja que estem formant "personetes" que han de desenvolupar-se en societat;
són la llavor, el FUTUR.
 
L'educació és una de les eines més poderoses i, per tant, CAL DONAR VALOR A AQUESTA
PROFESSIÓ. I això ha de partir dels mateixos educadors.
Per educar els infants cal conèixer molt bé les seves necessitats i els deus DRETS.
 
Des de les escoles bressols de l'IMEB s'insisteix molt en la funció d'ACOMPANYAR els infants
en el seu desenvolupament i RESPECTAR LA INDIVIDUALITAT de cada infant.
 
L'educació dels infants és una RESPONSABILITAT COMPARTIDA entre les diferents persones
que estan en contacte amb ells (família, educadors de l'escola bressol, personal de suport, etc.)
Totes les peces tenen la seva funció, i totes les peces són importants.
Les empreses de suport educatiu, com Ziga Zaga, desenvolupen una tasca important a les
escoles bressol i altres serveis com els espais familiars. És una tasca important, que cal
reconèixer i donar-li el seu valor.
 
L'educació ha de ser una PROFESSIÓ VOCACIONAL, que ha d'anar molt més enllà del fet que
ens agradin els infants; és una responsabilitat i compromís social.

Ponència sobre les competències del CFGS d'EDUCACIÓ INFANTIL
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Quan decidim estudiar el CFGS d'Educació Infantil molts i moltes de nosaltres

pensem que podem treballar només amb infants de 0-3 i en l'àmbit de l'educació

formal. Amb el treball de competències que fem a tutoria i, més concretament,

amb la Jornada del passat mes de desembre, vam prendre consciència que amb la

nostra titulació podem treballar en altres àmbits, com per exemple en el no-

formal, el lleure i també en l'atenció a infants en situació de vulnerabilitat. La

relació amb el seu entorn i les seves famílies també és un aspecte professional a

tenir en compte i on les nostres habilitats socials es posaran en pràctica.

Va ser agradable poder conversar amb

professionals en actiu que ens van mostrar la

realitat del seu sector, el seu dia a dia i,

sobretot, com havia de ser un futur educador/a

infantil.

 

La capacitat d'adaptació, la importància del

treball en equip, la bona comunicació, la

resolució de conflictes, la creativitat,

l'empatia i l'assertivitat van ser algunes de

les característiques més destacades, però

sobretot volem remarcar el missatge que ens

van donar els professionals convidats aquell

dia on van coincidir a dir que la feina del TEI

ha de ser vocacional.

 

 Les anècdotes explicades, així com les recomanacions que ens va donar per tenir

en compte a l'hora de la recerca de feina van posar punt final a la Jornada de

Competències Professionals que des d'aquí valorem positivament.

Ponència sobre les competències del CFGS d'EDUCACIÓ INFANTIL 

Tarda
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La Jornada de competències professionals va ser profitosa per nosaltres, ja que vam aprendre les

diferents sortides professionals orientades al nostre Cicle Superior de Dietètica. També va ser

molt important que ens recordessin allò que sempre escoltem a classe: la importància de la

formació contínua. Ens van donar unes pinzellades de les eines i dels diferents estudis amb els

que podem complementar la nostra formació inicial; i van recalcar que l'actualització en la nostra

professió com a dietistes és fonamental.

 
La ponència inicial va proporcionar-nos una idea utòpica sobre les sortides professionals, en
contrast amb les especialistes que ens van mostrar i explicar la realitat laboral (experiències
individuals, anècdotes), encoratjant-nos a continuar en aquesta professió, però enfocant els
nostres objectius i el camí cap al qual haurem d'anar.

Una, la més convencional, la de l'àmbit sanitari

(investigació, laboratori, microorganismes,

dietoteràpia)

I una altra més alternativa (gimnàs, dietes

personalitzades, coaching, educació per a la

salut, etc).

Vam veure dues visions diferents del marc laboral

al quan ens enfrontarem:

 

Creiem que l'elecció de les dues ponents va ser un

encert. Recomanem que la Jornada es torni a fer el

curs vinent perquè els alumnes de 1r puguin gaudir

d'aquesta experiència tan enriquidora.

Ponència sobre les competències del CFGS de DIETÈTICA
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El passat dia 11 de desembre de 2019 els alumnes de 2n del Cicle Formatiu de Grau
Superior de Guia, Informació i Assistències Turístiques, Perfil Animació Turística, varen
participar a la I Jornada de Perfil Professional celebrada a l’Escola Tècnico-Professional
Xavier.
 
 
En aquesta Jornada han participat professionals
dels tres perfils professionals del cicle: Guia,
Informació i Animació turístiques.   Des de
l’Associació de Guies Oficials de Turisme de Catalunya
va venir el seu vice-president, Carles Roig. Turisme de
Barcelona va ser representat per Merche Visuña,
Coordinadora de les Oficines d’Informació Turística
del Consorci i, finalment, la vessant d’animació va ser
presentada per Valentina Simeoni, Responsable
d’Animació del Playa Mont-roig Càmping Ressort.
 Els alumnes van poder esbrinar com incorporar-se a empreses, institucions i
organismes d’informació turística. Els ponents també van   explicar el
funcionament del Consorci Turisme de Barcelona, format per l’Ajuntament i la
Cambra de Comerç, Industria i Navegació de Barcelona, i del futur professional
dels informadors turístics. 
Actualment és un perfil professional cada cop més demandat amb molts perfils
professionals diferents. 
El discurs del representant d’AGUICAT, l’Associació de Guies Oficials de Turisme
de Catalunya, va aclarir als alumnes com i de quins manera incorporar-se al
mercat laboral del guiatge turístic; així com de l’estat actual en què es troba el
nou decret per a l’exercici de la professió de guia turístic a Catalunya. 
Un cop acabats els torns de paraula dels ponents, els alumnes participaren
també de manera molt activa, preguntant i consultant els seus dubtes i els
seus interessos a tots els membres de la mesa.
Conclusions:
La participació d’animació turística, va ser molt ben valorada pels alumnes,
donat que va donar una visió molt positiva i realista de la professió.
Destaquen molt les  idees clares que els van deixar per incorporar-se al món
laboral, i amb què es trobaran quan ho hagin fet.
La valoració és bona.
 

Ponència sobre les competències del CFGS de GUIA, INFORMACIÓ I

ASSISTÈNCIES TURÍSTIQUES. PERFIL ANIMACIÓ TURÍSTICA
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Tutors
Yolanda Notario
Maite Liébana
Irene González

Ramon Sanmiquel
Carol Díaz

Cristina Jiménez
Lidia Duarte

Inma Vallecillos
Azu Vázquez

Juan Carlos Peinado
Mónica Calero
Maribel Ramos
Esther Guisado
Mireia Lázaro
Santi Ramírez

Ales Tajes
Elena Navarro
Roser Garrofé

Teresa Mari Garriga
Cristina Coma

Estela Ruiz
 
 
 

A G R A Ï M E N T S  A  T O T A  L A  C O M U N I T A T  E D U C A T I V A  P E R  L A  S E V A

C O L . L A B O R A C I Ó
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Equip directiu
Sònia de la Sierra
Ramon Sanmiquel

Amalia Navarro
Yolanda Notario
Esther Gironés

Caps de Cicles
Maite Liébana

Jaume Font
Carol Díaz

Juan Carlos Peinado
Ales Tajes

Mireia Lázaro
África Vázquez

 

Coordinació de Tutors
Roser Garrofé
Elena Navarro

Coordinació de FOL
Maribel Ramos i

tots els professors del
departament

 

Coordinació DUAL/FCT
Irene González

Cristina Jiménez
Roser Llop

Coordinació Coaching
Francesc Sedó

 

Secretaria
Olga Polo

Coordinació Informàtica
Marc Roig

Pilar Jiménez de Cisneros

Coordinació Llingüística
Llucia Márquez



ESCOLA TÈCNICO-PROFESSIONAL 
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