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MEMÒRIA  ERASMUS +     TORINO 30 DE GENER AL 5 D’ABRIL DE 2017 

1. EL SISTEMA EDUCATIU ITALIÀ I EN PARTICULAR LA FP 
 

El sistema educatiu italià considera l’escolarització obligatòria a partir dels 6 anys. Abans d’aquesta edat, 
trobem:  

 0-3 anys: Asili  nido  
 3-6 anys: Scola materna  

 
L’estructura a partir dels 6 anys es divideix en tres etapes fonamentals: primària, secundària i superior.  
Les característiques de cada etapa educativa són: 
 

Educació primària 
Aquesta etapa inclou l'educació preescolar i la primària. 
L'educació preescolar, anomenada scuola dell'infanzia, és una formació no obligatòria que reben els nens 
i nenes de 3 a 6 anys. És una etapa caracteritzada pels jocs i la socialització del nen i la nena. 
L'escola primària, anomenada scuola elementare, és la primera etapa educativa obligatòria. Va dels 6 als 
11 anys i consta de cinc cursos dividits en tres cicles. Amb l’anterior Llei d’Educació del 2005, en acabar, 
els alumnes havien de superar un examen per passar a l'escola secundària però actualment ja no és 
necessari i simplement cal superar les assignatures durant el curs. 

 
Educació secundària 
L'educació secundària es compon de primer grau i de segon grau. 
La de primer grau, anteriorment anomenada escola mitjana, dura tres cursos i va dels 11 als 14 anys. És 
una formació generalista amb matèries com llengua, matemàtiques, història, art ... 

En arribar a l'escola secundària de segon grau els alumnes poden triar per primera vegada a la vida 
educativa. Hi ha tres tipus d'escoles i cadascuna d'elles està especialitzada en un tipus d'ensenyament:  

 Liceu. Ofereix formació teòrica en una àrea d'especialització, que pot ser art, humanitats o 
ciències. Està orientada a crear una base que permeti accedir a l'educació superior i consta de 
cinc cursos, que van dels 14 als 19 anys. 

 Institut tècnic. Combina la formació pràctica i teòrica en economia o matèries tècniques. Durant 
cinc anys, els dos primers són comuns a la branca triada i durant els tres restants s'aprofundeix en 
una especialitat. Generalment inclou un període de tres o sis mesos de pràctiques en l'últim any. 
Permet l'accés a la universitat i als estudis superiors. 

 Institut professional. Ofereix una educació molt pràctica i especialitzada de tres anys de durada 
orientada al mercat laboral. 

 

Educació superior 

L'educació superior a Itàlia inclou la formació professional, formació artística i musical i la universitat. Les  
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universitats italianes estan adaptades al model de Bolonya i segueixen un model educatiu similar a la 
resta d'universitats europees: 

 Grau (Laurea). Són 180 ECTS que s'imparteixen en un programa de tres anys de durada. 

 

 Màster (Laurea Magistrale). Són 120 ECTS que s'imparteixen en un programa de dos anys de 
durada. Cal tenir un grau per accedir a un màster. 

 Laurea Magistrale a cicle únic. Són carreres de cinc anys. La finalització comporta l'obtenció d'un 
títol de grau i un de màster al mateix temps. Només es poden estudiar en algunes disciplines. 

 Doctorat. És el major nivell educatiu que ofereix la universitat i consisteix en una investigació de 
tres, quatre o cinc anys de durada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per tant com podem veure l’alumnat té la possibilitat de: 

• Efectuar durant 3 anys una formació professional que està sota la responsabilitat de les regions. Al final 
d'aquesta s'obté una qualificació professional (Certificato di Qualifica professionale) que dóna accés al 
mercat laboral. Es pot de la mateixa manera ingressar en un institut per continuar els estudis o realitzar 
una especialització de tipus postsecundari com les formacions de l'IFTS (Istruzione Formazione tècnica 
superiore / Formació tècnica superior no universitari) en els ITS (Istituti tecnici superioritat) o 

• Entrada en una formació professional que doni treball i formació alternades perquè els joves adquireixin 
coneixements bàsics i competències que podran posar en pràctica en el mercat laboral. 

Hi pot haver trasllats del sistema educatiu general al sistema d'FP i viceversa. 
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2. COMPARATIVA SISTEMA EDUCATIU ITALIÀ I CATALÀ 

 

SISTEMA EDUCATIU A ITÀLIA SISTEMA EDUCATIU A  CATALUNYA 

Educació primària (3–11 anys) 

Scuola d’infanzia (3-6 anys) 

Scuola Primaria (6-11 anys) 

Educació Infantil o Preescolar (fins als 5 anys) 

Educació Primària Obligatària (E.P.O.) (6-11 anys) 

Primer Cicle, Segon cicle i tercer cicle 

Educació secundària (11-18 anys) 

Scuola secondaria de primo grado (11-14 anys) 

Liceo/Istituto tecnico (14-17 anys) 

Istituto di formazione professionale (14-19 anys) 

Educació Secundària Obligatòria (E.S.O.) (11-16 anys) 

Batxillerat (16 – 18 anys) 

Formació Professional (16 anys en endavant) 

Educació Superior (19 anys en endavant) 

Istituto tecnico o professionale (19-21 anys) 

Università (19 anys en endavant) – Laurea, Laurea Magistrale, Master, Dottorato 

Mòdul de Formació Professional (grau mig i superior) 

Universitat (Grau, Postgrau, Master, Doctorat) 

 

Com veiem l'Istituto de Formazione professionale: comprèn els estudis italians realitzats entre els 14 i 17 
anys. Aquests estudis es corresponen amb els Mòduls Professionals o els cursos de Formació professional 
(F.P.) que es poden realitzar a la majoria d'instituts espanyols. 

L'Educació Superior es divideix en dos grans grups: 

  Istituto tècnic o professionale: comprèn als alumnes d'entre 19 i 21 anys. Correspon a la 
Formació Professional a Espanya. 

 Università: dels 19 anys cap endavant.  

 

3. LA FORMACIÓ PROFESSIONAL 

La formació professional és un sistema d'intervencions educatives dirigides a la difusió de coneixements i 
pràctiques necessàries per dur a terme les funcions professionals demanades en diferents àmbits 
professionals. 

La formació professional  s'adreça a tots aquells i aquelles que han completat els requisits educatius i 
estan a punt d'entrar o ja estan incloses en un context de treball. La formació  està dissenyada per a 
persones joves que vénen per primera vegada al món del treball i els permet l'adquisició de les habilitats 
requerides pel mercat laboral i la millora de la seva qualificació professional; l'aprenentatge permanent és 
l'aprenentatge al llarg de la vida professional dels ciutadans/es. 

L'educació i la formació professional ensenyen a la joventut un treball col·locant-los al món de l’empresa 
gràcies a la formació pràctica assolida mitjançant  moltes hores de pràctiques, teòrica i treballs de 
laboratori. 
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El sistema de formació professional a Itàlia és responsabilitat de les regions i províncies. Els cursos de 
formació professional es financen amb fons estatals, regionals i provincials, i amb el cofinançament del 
Fons Social Europeu. 

El Sistema de Fons Nacionals Interprofessionals, creat en virtut de la naturalesa bilateral del sector, té 
com a objectiu promoure i finançar la qualificació i reciclatge dels treballadors per promoure l'ocupabilitat 
i el suport a la competitivitat de les empreses, a través del finançament de plans de formació, acordat 
entre els interlocutors socials. 

Les competències i qualificacions professionals adquirides es registren en la formació del Quadern del 
ciutadà que pot ser considerat l'equivalent italià del Europass, que és una mena de "passaport de 
competències" vàlids tant a Itàlia com a l'estranger. És la targeta de visita que el treballador o 
treballadora ha de presentar a l'empresa i està dissenyat  per recopilar, sintetitzar i documentar les 
diferents experiències d'aprenentatge dels treballadors/es i els coneixements adquirits en diversos àmbits 
(educació, formació, treball, vida quotidiana). 

 

 

  

Cicles disponibles a Torino ciutat 
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4. FORMACIÓ DUAL 

Quan es tracta de la formació dual en general es refereix a la formació professional alternant model de 
formació entre l'escola i el treball. 

Aquest model, pres de la cultura popular d'Alemanya i en molts altres països del nord d'Europa, ha tingut 
un impacte significatiu en el més recent debat polític italià, amb la finalitat de prendre les mesures a 
mitjà-llarg termini per millorar l’ocupabilitat dels joves i reduir les taxes d'atur. Facilitar la transició i reduir 
la bretxa d'habilitats entre l'escola i l'empresa són els temes de l'ordre del dia tan a Itàlia com a la política 
europea. 

La Fondazione Casa Di Carita’ Arti E Mestieri Onlus han començat aquest curs amb formació DUAL . 

 

5. LES EMPRESES QUE ACULLEN ALUMNAT ESTRANGER PER REALITZAR LA FCT 
 

Les empreses que s’acullen a tenir alumnat estranger de FCT a Torí, segons La Fondazione Casa Di 
Carita’, és divers i va en funció del cicle que imparteix el diferent alumnat. Tenen una bossa 
d’empreses de qualitat i prestigi professional. 
Les empreses de Torí  incideixen en tenir tots els papers reglamentaris abans de començar, com 
és habitual, però sobretot recalquen molt el tema de la seguretat laboral. En aquest aspecte els 
inspectors que els regulen són molt estrictes. 
 

6. VISITA A LA FONDAZIONE CASA DI CARITA’ ARTI E MESTIERI ONLUS 
 
La caritat d'Arts i Oficis Casa Fundació Onlus és un centre concertat d'educació. Una institució 
històrica de la formació professional sense ànim de lucre,  d’arrel cristiana, que té com a objectiu 
l'educació, la formació professional, la promoció humana, cultural, social i la formació espiritual 
de les persones. La planificació del treball, coordinar i dur a terme la investigació, orientació, 
educació i formació, actualització i suport per a treballar i capacitar al treball, el suport, la inclusió 
i el desenvolupament professional i social de les persones, la millora i perfeccionament dels 
recursos humans en tot el cicle de vida, són els altres grans objectius de la Institució. Actuen 
també en una perspectiva de responsabilitat i solidaritat, amb especial atenció a aquells que 
estan en risc de marginació. 
 

       6.1 Cicles impartits 

Corsi gratuiti obbligo istruzione 
 
In attesa di partire 
Accompagnamento alla scelta professionale - Riparazioni auto - 990 ore - Diurno 
In attesa di partire 
Operatore alla Trasformazione Agroalimentare - Panificazione, pizzeria e pasticceria - Biennale - 
1980 ore - Diurno 
In attesa di partire 
Operatore del benessere - Acconciatura - Biennale - 1980 ore - Diurno 
In attesa di partire 
Operatore elettrico - Triennale - 2970 ore - Diurno 
In attesa di partiré 
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Operatore meccanico - Montaggio e manutenzione - Triennale - 2970 ore - Diurno 
In attesa di partire 
Operatore meccanico - Costruzioni su M.U. a C.N. - Triennale - 2970 ore - Diurno 
In attesa di partire 
Tecnico per la conduzione e la manutenzione di impianti automatizzati - 990 ore - Diurno 
 
Corsi gratuiti mercato del lavoro 
 
Addetto al giardinaggio e ortofrutticoltura - PER PERSONE DETENUTE PRESSO C.C. "LORUSSO E 
CUTUGNO" - 600 ore - Diurno 
In attesa di partire 
Addetto alla sistemazione e manutenzione aree verdi - PER PERSONE DETENUTE PRESSO C.C. 
"LORUSSO E CUTUGNO" - 500 ore - Diurno 
Corso iniziato 
Addetto alle lavorazioni meccaniche - 600 ore - Diurno 
Corso iniziato 
Addetto impianti elettrici civili - PER PERSONE DETENUTE PRESSO C.C. "LORUSSO E CUTUGNO" - 
500 ore - Diurno 
Corso iniziato 
Addetto installazione impianti idrosanitari - PER PERSONE DETENUTE PRESSO C.C. "LORUSSO E 
CUTUGNO" - 600 ore - Diurno 
Corso iniziato 
Addetto panificatore pasticcere - 250 ore - Preserale 
In attesa di partire 
Addetto panificatore pasticcere - PER PERSONE DETENUTE PRESSO C.C. "LORUSSO E CUTUGNO" - 
600 ore - Diurno 
Corso iniziato 
Collaboratore di cucina - 200 ore - Preserale 
In attesa di partire 
Collaboratore di cucina - PER PERSONE DETENUTE PRESSO C.C. "LORUSSO E CUTUGNO" - 500 ore 
- Diurno 
Corso iniziato 
Collaboratore di cucina - PER IMMIGRATI - 500 ore - Diurno 
Corso iniziato 
Collaboratore polivalente nelle strutture ricettive e ristorative - 600 ore - Diurno 
Corso iniziato 
Conduttore programmatore di macchine utensili a c.n. - 250 ore - Preserale 
Corso iniziato 
Operatore CAD - 250 ore - Serale 
Corso iniziato 
Operatore della riqualificazione energetica degli edifici - PER PERSONE DETENUTE PRESSO C.C. 
"LORUSSO E CUTUGNO" - 500 ore - Diurno 
Corso iniziato 
Operatore delle confezioni - Sarto confezionista - PER PERSONE DETENUTE PRESSO C.C. "LORUSSO 
E CUTUGNO" - 600 ore - Diurno 
Corso iniziato 
Preparazione al lavoro - Riparazioni auto - 800 ore - Diurno 
Corso iniziato 
Tecnico di sistemi CAD - 300 ore - Serale 
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Corso iniziato 
Tecnico di sistemi CAD - 600 ore - Diurno 
 
Corsi a voucher formazione continua individuale (finanziati all'80% dalla Provincia) 
 
Aggiornamento operatori comparto somministrazione al pubblico alimenti e bevande - 16 ore - 
Preserale 
In attesa di partire 
Elementi di giardinaggio - PER PERSONE DETENUTE PRESSO C.C. "LORUSSO E CUTUGNO" - 40 ore - 
Diurno 
In attesa di partire 
Elementi di manutenzione idraulica - PER PERSONE DETENUTE PRESSO C.C. "LORUSSO E 
CUTUGNO" - 140 ore - Diurno 
In attesa di partire 
Riparazioni sartoriali - PER PERSONE DETENUTE PRESSO C.C. "LORUSSO E CUTUGNO" - 100 ore - 
Diurno 
In attesa di partire 
Ristorazione - Tecniche di cucina - livello base - 50 ore - Preserale 
In attesa di partire 
Ristrutturazione interni - PER PERSONE DETENUTE PRESSO C.C. "LORUSSO E CUTUGNO" - 130 ore 
- Diurno 
In attesa di partire 
Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e attività di commercio nel settore 
merceologico alimentare - 104 ore - Preserale 
In attesa di partire 
Tecniche di amministrazione condominiale - 72 ore - Preserale 
In attesa di partire 
Tecniche di manutenzione aree verdi - PER PERSONE DETENUTE PRESSO C.C. "LORUSSO E 
CUTUGNO" - 40 ore - Diurno 
In attesa di partire 
Tecniche di potatura e innesti - PER PERSONE DETENUTE PRESSO C.C. "LORUSSO E CUTUGNO" - 
40 ore - Diurno 
 
Corsi privati a pagamento 
 
Addetto panificatore pasticcere - Da definire 
In attesa di partire 
Alimenti e bevande - Serale 
In attesa di partire 
Bibliotecario - Serale 
In attesa di partire 
Collaboratore di cucina - Preserale 
In attesa di partire 
Gestione rifiuti – Preserale 
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6.2 Imatges de les instal·lacions 
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6.3 Professorat 
 
El professorat de l’Institut du a terme la seva pròpia orientació, formació i investigació gràcies a 
l'experiència d'un nucli estable de més de 300 persones: equip directiu, personal docent i no 
docent i administratiu. 
 
• El professorat visitant 
 
Aquest personal ha de tenir coneixements tècnics específics i pe tant  no són a dins de l'entitat. 
L’ensenyament està a càrrec de personal extern, que opera en col·laboració i sota la supervisió 
dels directors i empleats de la facultat de la Casa de la Caritat. 
 
• Independent no docent  
Per a la realització d'activitats no relacionades amb la formació, com la investigació i el 
desenvolupament de mètodes innovadors. La Casa de la Caritat ha establert una llarga associació 
amb les estructures i/o professionals significatius en l'àmbit de les qüestions de formació 
professional i de treball en general, per tant cada any compta amb més de 700 treballadors/es 
(professorat i experts/es). 
 
 

7. VALORACIÓ DE L’ESTADA 

L’experiència de professora acompanyant de l’alumnat de l’Institut Montsià a Torí en el marc del   
programa Erasmus + no ens permet fer una avaluació del model de formació professional italià i tan sols 
el podem fer del model d’institut que ha estat el nostre partner, La FONDAZIONE CASA DI CARITA’ ARTI E 
MESTIERI ONLUS. 

Val a dir que l’Institut privat italià te algunes reminiscències dels centres de formació professional 
vinculats a l’Església catòlica que fins els anys 60 del passat segle tenien una certa presència en l’oferta 
educativa de la formació professional del moment al nostre país. 

És un centre ubicat en uns edificis de la primera meitat del S. XX però les instal·lacions han sofert diferents 
remodelacions i mostren un bon estat. Els mitjans adscrits al servei educatiu són moderns i 
tecnològicament al dia. 

La primera impressió del visitant és de trobar-se en un centre innovador i amb capacitat de redissenyar-
se. Vaig observar la importància que es dona a la innovació dels processos educatius. No treballen ja amb 
l’estructura d’estudis basats en competències a partir dels mòduls convencionals. El model d’estudi per 
projectes el tenen ben desenvolupat i les opinions que em varen transmetre sobre el canvi eren 
francament positives. 

El fet de ser un centre privat els permet tenir una estructura interna potent i una relació externa amb una 
part important de professorat que imparteix mòduls específics. Aquest fet els dóna més flexibilitat en la 
política de contractació però, al temps, precaritza una part del professorat del centre. 

Val la pena posar de relleu la capacitat d’adaptació del centre a les necessitats reals del mercat de treball 
de la regió que l’envolta. Tant pel que fa a la incorporació de mitjans tecnològics en l’ensenyament com 
en la programació de nous cursos reglats i no reglats donant resposta àgil a les necessitats de les 
empreses del territori. 
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Un altre element a considerar són els molts recursos que empren en el Departament de Sortides 
Professionals. El Centre garanteix al seu alumnat no tan sols la realització de pràctiques sinó també la 
cerca de sortides professionals un cop han finalitzat els estudis. Així el Departament de Sortides 
Professionals té convenis amb centenars d’empreses del territori i vetlla per a la millor adaptació dels 
seus i seves estudiants a les empreses associades. És aquest un dels elements més valorats pels alumnes 
italians en disposar d’un centre que vetlla per a trobar un lloc de treball un cop han finalitzat els seus 
estudis. Fins i tot hi ha una organització “d’ALUMNI” que entre altres funcions ajuda a la recol·locació dels 
antics alumnes al llarg de la seva carrera professional. 

Pel que fa a l’experiència de l’Erasmus + pels alumnes de l’Institut Montsià considero que caldria 
aprofundir-hi. Les pròpies pràctiques professionals s’han mostrat especialment positives pels nostres 
alumnes però hi ha un segon factor com és l’experiència personal que en treu el nostre alumnat i que els 
ajuda en la seva maduració. En els diferents torns en els que he participat l’avaluació dels alumnes ha 
estat positiva. 

 

 

 


