06
FEBRER
2017

BUTLLETÍ NÚM.6 FEBRER 2017

ENTREVISTEM
RAFA TORMOS
PROFESSOR
DEL PFI DE
L’INSTITUT
CASTELLBISBAL

Té 33 anys i va néixer a Carcaixent (València). Diplomat en Empresarials, viu
a Catalunya des del 2008 i exerceix a
l’Institut de Castellbisbal des del curs
2011/2012.
Rafa, què vas estudiar?
Bé, jo soc de l’última promoció a València
de l’EGB, posteriorment passo a l’institut
on curso 3r i 4rt d’ESO, faig batxillerat i,
com que no em veig preparat per fer una
carrera universitària, decideixo fer un grau
superior d’Administració i Finances. Més
tard, enllaço amb estudis superiors i faig
la diplomatura d’Empresarials i, l’endemà
d’acabar la carrera, començo a treballar
en un banc. Hi soc dos anys, però veig que
no compleix amb les meves expectatives
professionals. Per això, decideixo preparar-me per a les oposicions de professor
del cicle formatiu del qual vaig ser alumne
l’any 2008 a Catalunya. Tot i així, em continuo formant i faig el post grau de Direcció i Gestió de Centres Educatius.
Com és que arribes a Castellbisbal?
L’any 2011, un centre educatiu de Terrassa rep una petició d’un docent que
coneguin i pugui iniciar un PQPI(Programa de Qualificació Professional Inicial),
actualment PFI(Programa de Formació
Inserció), a Castellbisbal. Aquest centre
es posa en contacte amb mi i em proposa aquesta possibilitat. Em comenten
que es vol iniciar aquest curs des de zero,
amb el que això implica: buscar material,
contactar amb alumnes, mirar les necessitats de l’institut i del poble...
Nosaltres som un PFI INS, és a dir, el
professorat forma part íntegrament del
Departament d’Ensenyament de Catalunya.
bisca.castellbisbal@gmail.com
Buscan’s a facebook

Quin PFI es fa a Castellbisbal?
Aquí es fa PFI d’Auxiliar de Comerç i
Atenció al Públic, (és com la formació
professional, n’hi ha moltíssimes famílies
i a cada localitat se’n fa una de diferent).
En general, tots els PFI tenen la mateixa
distribució, 1.000 hores per a nanos de
16-21 anys que no han acreditat l’ESO
per diferents motius. És, per tant, una
“última oportunitat”. Són estudis post
obligatoris. Una vegada arriben, si tenen
èxit, el seu camí és la formació professional, és a dir, podran estudiar un grau
mitjà, posteriorment un grau superior i, si
volen, podran passar a cursar una carrera
universitària.
Com arriben els alumnes i què feu per
motivar-los?
Els alumnes tenen moltíssimes carències, tenen un alt grau de desmotivació.
Venen via INS Castellbisbal, IE les Vinyes
o des de Serveis Socials... Arriben desubicats i desconnectats del que és una aula,
la majoria han abandonat els estudis per
diferents motius. Molts creuen que el
professor és el seu principal enemic i pensen que la societat els està en contra. No
hi ha fórmula per motivar-los. Principalment, necessiten una persona que cregui
en ells, que estigui per ells, que detecti les
seves necessitats i que els guiï per tirar
endavant.
Creus que ho aconseguiu tu i els teus
companys?
L’Olga i jo fem el que podem. No tenim
una fórmula exacta. Evidentment no tots
aconsegueixen el resultat esperat, que
seria treure’s el PFI i poder orientar-los
per seguir estudiant o que estiguin realment preparats per buscar un lloc de treball. El que sí que puc afirmar és que tots
alguna cosa sempre aprenen. Molts dels
exalumnes que no han tingut èxit venen
a visitar-nos i estan molt agraïts, saben
que tenen algú a qui demanar consell i un
lloc on els escolten.
Quan i per què us poseu en contacte
amb l’associació de comerciants?
Les classes s’han d’orientar no només
acadèmicament, sinó que també busquem estar en contacte amb la comunitat educativa, buscar aquells mitjans que
tinguin relació amb el nostre projecte. Estudiem comerç i atenció al públic, i hem
d’intentar apropar el comerç a l’aula i l’aula, al comerç local.

Amb el
suport de:
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Castellbisbal, un comerç inquiet
Els nanos, de forma indirecta, aprenen
molt més i això els motiva. Molts d’ells
tenen problemes d’autoestima i això els
ajuda molt. Generen experiències positives en què ells i les seves famílies veuen
resultats. De fet, tenen la possibilitat de
fer una feina que es veu cap a l’exterior i
això els permet rebre una gratificació no
només dels seus pares, sinó també de la
comunitat educativa en general.
Els nois poden aportar un valor afegit al comerç i el comerç, a ells. Tots dos
generen sinèrgies positives i obtenen una
magnífica experiència .
D’on sorgeix la idea de fer el concurs
d’aparadors?
Nosaltres ja fèiem projectes de portes
enfora (paradeta benèfica) però volíem
evolucionar i fer alguna cosa més relacionada amb el comerç... A través d’un taller
d’aparadorisme que ens venen a fer de
Rubí, ens preguntem: I per què no fem un
projecte d’aparadors? Inicialment espanta una mica, però ens posem en contacte amb l’Associació de Comerciants, als
quals els estem molt agraïts ja que s’hi
impliquen moltíssim. Els va agradar la
idea i, amb la seva ajuda, ja anem per la
tercera edició del Concurs d’Aparadors! És
tot un èxit! Cada any surt millor que l’any
anterior i això només és possible amb la
seva col·laboració, junt amb la de l’institut, l’Ajuntament i el PFI.

ració per crear l’ambient tan especial
d’aquestes dates.

Fent un repàs de les accions de BiSCA d’aquest Nadal, hem de destacar
la campanya “BiSCA i Guanya”, que va
recollir tiquets per valor de 170.000 €
procedents de compres fetes als establiments del poble. Els premis (d’un total
de 3.000 €) es van repartir per sorteig,
en imports de 200, 400, 600, 800 i 1.000
€ per gastar abans del dia de Reis.
A causa de l’èxit d’aquest esdeveniment i de les targetes Compradors
per Castellbisbal, alguns dels nostres
clients han tingut uns Reis més generosos. Aprofitem per donar les gràcies
a aquests veïns que, confiant les seves
compres als de casa, fan que hi hagi feina i vida a Castellbisbal.
S’ha treballat molt per donar ambientació nadalenca als carrers, amb el fil
musical que incorporava falques publi-

citàries dels comerços del poble. També, amb molts seguidors joves (i no tan
joves),el trenet de Nadal, en part subvencionat per l’Ajuntament i en part
per BiSCA, ha estat animant els carrers.
D’altra banda, hem pogut gaudir
d’uns arbres gegants a la Plaça de l’Església i a la plaça Lluís Companys amb
els dibuixos dels nens del poble donant
una nota d’alegria pròpia d’aquestes
festes: la vida dels carrers és també la
vida del comerç.
En l’acte d’encesa de llums de Nadal
que donà el tret de sortida a les festes,
BiSCA va col·laborar amb una xocolatada popular, igual que en l’acte d’entrega de premis del “BiSCA i Guanya”.
Acte en què va participar el Coro Rociero Sagrado Corazón de Jesús de la Casa
de Andalucía, a qui agraïm la col·labo-

A més, cal destacar la feina feta pels
alumnes del PFI (Programa de Formació
i Inserció) de l’Institut Castellbisbal en
la realització dels aparadors de Nadal
de diversos establiments, que al mateix
temps entraven en concurs sent valorats
per diferents aspectes com la complexitat de la realització, l’esperit nadalenc,
l’originalitat... L’entrega de premis entre
els participants en la votació del concurs
d’aparadors es va fer en un acte molt
emotiu a “Els Costals “el 13 de gener al
vespre i va comptar amb un càtering realitzat pels joves de l’Institut de Castellar del Vallès. Totes les col·laboracions
amb els joves fan que ells s’hi impliquin
i que nosaltres en coneguem les capacitats. Ens resulten molt enriquidores!
Tot desitjant-vos un bon any, només us avancem que farem una fira
d’estocs el pròxim 3 de març com a preludi de tot el que estem preparant...
Som un comerç inquiet per fer-lo
avançar!
La Junta de BiSCA

Des de 1992

Des de BiSCA volem donar les gràcies
al Rafa, una persona molt generosa, i a
tots els nois i noies del PFI, que intenten millorar cada dia. No deixeu d’esforçar-vos, al final aconseguireu el vostre
objectiu!

25 anys

al vostre servei
www.tecnitravel.com
T. 93 772 24 24

Miriam Núñez Ortega

Avda. Gaudí, 3 - Castellbisbal

Els teus viatges...
de la mà d’un expert

PINTURA DECORATIVA
Jacint Verdaguer, 1 · Castellbisbal
626662252 · 937722533
www.morenopintor.es
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Cantada de Nadales a càrrec del Coro Rociero Sagrado Corazón de Jesús
Foto: Aleix Mateu

El Trenet de Nadal

Urnes del concurs del BiSCA i Guanya

Arbre de Nadal de la Plaça de l’Eglésia

“Foto de Grup de la Gala de Comerç” del 13 de gener a Els Costals

Acte d’Encesa de Llums del 2 de Desembre

NOUS SERVEIS
Cotxe · Moto · Camió

PRODUCTES D’OCASIÓ

Duplicat de comandaments de pàrquing
Còpia i codificació de claus de cotxe amb xip
Reparació de comandaments
Reparació de carcasses de claus de cotxe

tes
Descomp
ls
especia

C. Sant Antoni, 7 · Telèfon 937 722 199

Si compres aquí amb la targeta
compradors, entraràs en el
sorteig d’un premi mensual!

La teva botiga a Pi i Margall, 26

EL CAPRITXET

MOTO AUTO JUNI

Tenim pa de farines
ecològiques i també
sense gluten!

VENDES, MECÀNICA, PLANXA i
PINTURA DE L’AUTOMÒBIL
c/. Trepadella, 1 · 08755 CASTELLBISBAL
Tel. 93 771 18 60
www.motoautojuni.cat
motoautojuni@motoautojuni.cat

Grans ofertes
el mes de febrer!!

Visita’ns a facebook!

C. Frances Macià, 64 T. 93 772 21 48

Tel. 93 519 14 83 · C/ Pi i Margall, 36
08755 CASTELLBISBAL

Especialistes
en raspalls
dentals
elèctrics!
Tel. 93 772 31 40

