
 

On arrenca la teva relació amb Quintanes?

Quines àrees professionals desenvolupes dins l'organització de l'escola? Si és el cas,

Què destacaries de la teva participació com a docent? 

Quins creus que són els reptes de futur de Quintanes?

Quins arguments a favor et venen al cap sobre la Formació Professional?

Arrenca el primer d'octubre del'any 1985, quan entro a treballar de monitor per impartir les
classes de mecànica i pràctiques de taller a més d'anar muntant el taller gran de maquinària.
      

compagines (o compaginaves) el teu dia a dia a Quintanes amb altres activitats

professionals? Quines? 

Tota la part de teoria i pràctiques de mecànica per a les tres especialitats d'agrària, forestal
i jardineria de grau mitjà.
       

Al començament, com tots els que vivíem a pagès, quan acabaves la jornada i arribaves  casa
et tocava ajudar a cuidar el bestiar i a fer feines del camp amb la maquinària. Donar un cop
de mà a l'explotació. Si imparteixes matèries, que el més il·lusionat ets tu, transmets
coneixements i sobretot ganes d'aprendre als alumnes. El més important: acompanyar als
alumnes en la seva formació professional i també humana, que ells sàpiguen que poden
comptar amb tu.
    

El futur és incert a tot arreu, però de ben segur que si es va treballant com fins ara i anem
tots a una, direcció, monitors, pares i alumnes no hi haurà obstacles insalvables. El futur
és molt competitiu però a Quintanes tenim una metodologia d'ensenyament, l’Alternança, que
és un sistema fantàstic per estar al dia i anar millorant en tots els aspectes. 
De totes maneres, si som allà on som, principalment és per l'esforç dels monitors i les moltes
hores de dedicació als alumnes, als pares, a les empreses, al sector en definitiva, i això hem
de ser conscients que ha de seguir així i, al final, és el que ens diferencia d'altres centres.
      

Em sembla que ja ha quedat ben demostrat que la FP es un encert i que cal apostar més
encara. Els percentatges d'ocupació un cop acabats els estudis són molt alts i pel que fa a la
nostra branca falten molts professionals i molts llocs de treball a ocupar.

Josep Bagaria
 

#agropecuària #ramaderia
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La meva relació amb Quintanes va començar quan vaig iniciar els estudis de grau mitjà 
a l'escola.
      

compagines (o compaginaves) el teu dia a dia a Quintanes amb altres activitats

professionals? Quines? 

Dins l'escola realitzo diferents matèries relacionades amb la maquinària, la producció animals
i vegetal. Des de l'any passat, s'han començat a impartir cicles de formació professional en
modalitat Dual. Vaig formar part de l'equip que va fer la implantació d'aquest projecte dins el
centre i actualment encara continuem treballant en el seu desenvolupament.
       

Crec que de la participació com a docent destacaria la passió per adquirir nous
coneixements constantment i l'aportació d'aspectes pràctics viscuts dins una explotació del
sector. Els estudis de grau mitjà i superior a l'escola també em permeten comprendre amb
major facilitat algunes inquietuds dels alumnes.
    

El món està en constant evolució, i dins el món rural aquesta és ben present. Per aquest motiu
crec que els grans reptes de futur són adaptar l'escola als diversos canvis del sector. Donant
a conèixer la gran diversitat de produccions i no estancar-se en les grans corrents.
Desenvolupar formes d'aprenentatge adaptades als temps actuals, sobretot on les TIC tinguin
un paper rellevant. Amb la globalització és necessari obrir l'escola a l'exterior i també apostar
pels nous models de formació professional, amb grans èxits d'implantació a altes països de la
Unió Europea, on les pràctiques a l'empresa agafen una major rellevància, com és el cas del
sistema Dual. Per poder dur a terme aquesta evolució cal replantejar diferents
aspectes de l'escola. Tot això sense deixar de banda la formació en l'àmbit personal que ha
desenvolupat l'escola des dels seus inicis.
      

Formació amb una gran aplicació pràctica dels conceptes teòrics. Integració de l'alumne dins
el mon laboral des dels primers mesos d'estudi. Estudis que permeten que l'alumnat tingui un
gran percentatge d'èxit en la seva incorporació i posterior desenvolupament dins el món
professional.

Albert Crosas 
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Quines àrees professionals desenvolupes dins l'organització de l'escola? Si és el cas,

Què destacaries de la teva participació com a docent? 

La meva relació amb Quintanes comença fa més de 10 anys, quan treballava a una empresa
privada i els alumnes de grau mitjà de jardineria venien de Visita d’Estudis. 
     

compagines (o compaginaves) el teu dia a dia a Quintanes amb altres activitats

professionals? Quines? 

Després d’iniciar-me com a professional liberal, vaig començar a gestionar i ser docent dels
cursos que Quintanes feia per a adults fora del centre.
Actualment, dono classes a grau superior de PMR, assignatures relacionades amb l’àmbit del
paisatgisme i la gestió del verd. També gestiono l’assignatura de projecte final de cicle
formatiu.
Compagino la docència a Quintanes amb altres activitats professionals. Algunes d’aquestes
activitats són: redacció de projectes de jardineria, redacció de plecs de criteris tècnics, plans
directors de gestió de verd urbà públic, ...
 

Sempre m’ha agradat la docència, perquè considero que, en el cas meu de Quintanes,
l’aprenentatge es bidireccional: ensenyo als alumnes però jo continuo aprenent d’ells. El fet
de compaginar-ho amb altres activitats professionals enriqueix les classes.
  

Laia Grifell 
 

#paisatgisme #jardineria
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On arrenca la teva relació amb Quintanes?

L'any 91, a l'octubre. Vaig arribar per iniciar amb en Josep Torrentó l'especialitat de
Jardineria. En aquell temps a Quintanes només hi havia formació agropecuària.
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compagines (o compaginaves) el teu dia a dia a Quintanes amb altres activitats

professionals? Quines? 

Vaig començar amb assignatures com matemàtiques, sòls, cultius. Després vaig obrir les pràctiques de
sòls al laboratori de Quintanes, també vaig encetar temes de jardineria, com
l’assignatura d’estètica de formes i colors, història de la jardineria, fitopatologia, etc. A l'iniciar-se,
amb un esclop i una espardenya, la branca forestal també vaig fer aprofitaments forestals, pràctiques
de bosc, geologia, fitopatologia forestal, ètica. Més endavant, marxant en Josep Torrentó que estava
amb mi a jardineria, vaig fer el disseny de jardins, l’assignatura de gespes, dibuix i síntesi o projecte.
Em vaig inventar les unitats didàctiques com a prova i que encara perduren. Actualment, em dedico al
mòdul de projectes de jardineria, la unitat formativa de replantejament de jardins i la de fitopatologia
forestal. També porto temes de col·laboració i projectes amb altres entitats externes a Quintanes com
per exemple el seminari de Vic, l'Ajuntament de Masies de Voltregà o d’Orís. Cada dos anys gestiono
el Premi Emprenedoria Quintanes-BBVA de l'Entorn Rural i el curs d'Enginyeria i Art de
Paisatge Rural en col·laboració amb la UVic.
Actualment compagino la feina de Quintanes amb activitats de paisatgista (disseny de jardins i
projectes de restauració ambiental i paisatgística) en empreses del sector, també em dedico
a l’assessorament d'empreses de jardineria i de clients privats. Sóc GIP de la Generalitat de Catalunya
(tècnic gestor integral de plagues). Col·laboro amb el Museu del Ter en la recerca i divulgació del
patrimoni jardiner de les colònies industrials del Ter. A títol personal, estic implicat en diferents
projectes d'investigació i desenvolupament relacionats amb la jardineria i les noves
tecnologies.
       

M'agrada poder compartir experiències amb l'alumnat i també fer front als reptes que des de la seva
banda se’m presenten de tipus pedagògic i tècnic! És molt gratificant quan em trobo (fet bastant
habitual) amb alumnes que he format, treballant com a professionals al sector i verificar el seu progrés
i formació tècnica!
 

Lluitar per aconseguir una alternança que superi les limitacions que actualment s'estan posant des de
la Generalitat. Límits de calendari i horaris. S'ha de lluitar per una setmana de pràctiques de mínim 32
hores. Penso que l'ideal son 35-40 hores setmanals. Els horaris de cobertura han de ser des de que els
alumnes es traslladen a treballar. Després, pactar calendaris i horaris especials segons els casos i les
persones.
      

Diferencio entre CFGM i CFGS. Considero que el primer és un dret de qualsevol alumne que es
matriculi a Quintanes i que posi interès en aprendre. No pot marxar cap alumne sense la seva titulació.
És una formació eminentment pràctica, l’alternança educativa, si es fa ben feta, ha de formar l’alumne
en aquest camp. Després, a través de la tutories i de la formació personalitzada, el professorat haurà
de procurar que tothom arribi al que se li exigeix. No podem tenir bons professionals sense titulació al
sector, és una contradicció. Els CFGS han de ser exigents, sense perdre de vista que també tenen una
vessant molt pràctica, l’alumnat que acabi la formació de Quintanes ha de poder optar a incorporar-
se al món laboral i, si és el seu desig i hi està capacitat, accedir a la formació universitària. La
formació professional en alternança és una eina molt vàlida pel desenvolupament dels joves tant a
nivell professional com a nivell personal. És un mitjà extraordinari per a la seva incorporació a la
societat i al món laboral del que procedeix, però que també possibilita la mobilitat, l’adaptació a
noves circumstàncies i realitats. La formació en alternança forma persones lliures que treballen de
manera professional, és un concepte molt més ric que el de formar treballadors professionals abocats
a una única tipologia de feina o empresa.
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Fa molts anys que coneixia l’existència de Quintanes, però es pot dir que vaig conèixer molt
millor tot el projecte educatiu un cop a dins.
      

compagines (o compaginaves) el teu dia a dia a Quintanes amb altres activitats

professionals? Quines? 

Sóc professor en temes gestió forestal (grau mitjà i superior) i d'alguns temes de jardineria. 
En aquests moments la meva dedicació a Quintanes és exclusiva.  
   

Formar part d'un projecte on la persona és el centre.
    

Mantenir i fer evolucionar l'actual sistema d'Escola Familiar per Alternança, mantenint les
persones com a eix principal.
      

Donar un punt de vista pragmàtic sobre les coses que pots trobar-te fora de l'escola.
 
 
 

Sergi Martínez
 

 

On arrenca la teva relació amb Quintanes?

Per casualitat, a la desesperada, fugint d'una altra feina que no m'agradava, vaig començar a
treballar provisionalment i a temps parcial mentre no trobava res més. D'això ja fa 28 anys.
      

Jordi González
 

#forestal #bosc



 
      
 

#alternança #aprenentatge
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compagines (o compaginaves) el teu dia a dia a Quintanes amb altres activitats

professionals? Quines? ·        
Monitor, tutor de curs, tutor personal, monitor de guàrdia, corrector de textos, coordinador
pedagògic, entre altres. Sí, si acceptem estudiar com a forma de treball, en aquests anys no
he deixat d'estudiar. I també ho he compaginat amb alguna altra feineta.
  

Que exercint la docència sense cap mena de vocació, molt aviat la vaig descobrir, m'ha
acabat apassionant. Com a conseqüència, ha acabant sent un dels meus camps d'estudi.
    

Mantenir la seva essència. En l'àmbit acadèmic voldrà dir continuar desenvolupant la tasca
docent en el sistema pedagògic de l'alternança que durant anys ha donat, i encara dona,
resposta a les necessitats educatives de les persones i el seu medi, no només a Quintanes,
sinó a més d'un miler i mig d'escoles a tot el món. En l'àmbit humà, lligat amb l'anterior, voldrà
dir seguir tenint clar que una escola que es presenta com a FAMILIAR posa per davant de tot
les persones i té cura de les relacions i vincles humans que s'estableixen entre elles com a
estratègia per a promocionar bons professionals i bones persones.
      

A favor, que qui vulgui la pugui escollir sense estar estigmatitzat com el pobre desgraciadet
que no servia per fer batxillerat. I que és molt important tenir bons professionals en tots els
àmbits. En aquest sentit, la societat no ho posa fàcil i alguns orientadors de l'ESO, tampoc.
Però, això sí, tothom exigeix que els professionals dels oficis estiguin ben preparats i facin bé
la feina.
 
 
 


