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1.Presentación

Programa Leonardo da Vinci
Mobilidade VETPRO       GATE –VT-2009

nº convenio ES/09/VETPRO/150125

Programa dirixido a atender as necesidades de ensin o-aprendizaxe de todas as 
persoas implicadas na educación e Formación Profesi onal, así como nas institucións 
e organizacións que imparten ou facilitan esa forma ción. 
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1.1  Organización de acollida: Skive Tekniske Skole (centro de formación profesional)

Skive



2.Obxectivos

2.1. OBXECTIVOS XERAIS DO PROGRAMA LEONARDO DA 
VINCI.

•Apoiar  as melloras da calidade e innovación dos sistemas, 
institucións e prácticas da educación na FP.

•Aumentar o atractivo da FP e de mobilidade para as empresas e os
particulares e facilitar a mobilidade de traballadores en formación.
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2.2. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA GATE VT2009.

•Aumentar os coñecementos dos centros de ensino e das  
pedagoxías utilizadas.

•Aumentar os coñecementos de empresas e institucións laborais.

•Desenvolver competencias profesionais no ámbito educativo e 
laboral.
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3.Planificación previa

•A Consellería de Educación da Xunta de Galicia, realizou os contactos 
previos coa escola de formación profesional: Skive Technical Institute. 
Coordinadores: Carmen Sande – Erik Madsen
•Correu pola súa conta a organización dos voos , aloxamento así como a 
xestión económica do proxecto.
•Os participantes tivemos unha preparación lingüística prevía de 40 horas 
de formación en lingua inglesa.
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4.Diario de actividades                                         Domingo 7marzo
Unha longa travesía dende Compostela, pasando por  Madrid, saltando a Copenhague, rematou coa chegada ó
aeroporto de Karup, a 40kms do lugar de destino. Un taxista está a esperarnos para realizar o traslado final ata o lugar 
de destino.
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A neve foi unha constante na viaxe, incluso no primeiro traslado de 50 m dende a residencia ó comedor do centro escolar 
onde tivo lugar o primeiro almorzo de traballo, co obxectivo de levar a cabo a primeira toma de contacto. 
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luns 8marzo



Despois do almorzo inicial, fixemos unha visita xeral polas instalacións do Centro, vendo a sala de ordenadores, a biblioteca, 
onde se encontra o Departamento de Orientación, os talleres de tapizado, así como os talleres de mecanizado e automoción. 
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luns 8marzo



Despois da visión xeral, acercámonos aos talleres das especialidades de Madeira e de Electricidade.
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luns 8marzo



Madeira e moble                                                 martes 9marzo
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Visitamos o departamento de madeira, e compartimos a mañá co profesor  Flemming Jensen e os seus alumnos do curso H5 de  

operadorio de maquinas. 
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Madeira e moble                                                 martes 9marzo



Electricidade   martes 9marzo

Iniciamos a visita ás aulas e talleres de Electricidade, cunha visión xeral de todas as estancias.
Acompañounos o Xefe do Departamento Eléctrico,  Bjarne Hede Emig. 
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Madeira e moble                                                 mércores 10marzo

Observamos co profesor Gert Martinusen o traballo dos seus alumnos do grupo H3 de operarios de máquinas, que traballan na 

producción de diferentes modelos de  cadeiras. 
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Madeira e moble                                                 mércores 10marzo

Pola tarde fixemos unha visita con Sved Stabell, a empresa INWIDO-Storke, dedicada a producción en serie de portas e fiestra de 

madeira.



A mañá adicámola a coñecer o modo de traballo dos alumnos de último curso no módulo de automatización avanzada baseada en 

autómatismos con autómatas programables.Acompañounos o profesor Aage Tordal-Mortensen.

Electricidade                                            mércores 10marzo
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Dinamarca 7-14marzo 2010

Pola tarde, realizamos unha visita a unha empresa local de adicada á realización de instalacións eléctricas.

De novo, imos acompañados polo Xefe do Departamento Eléctrico, Bjarne Hede Emig.

Electricidade                                            mércores 10marzo
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Madeira e moble                                                 xóves 11marzo

Seguimos as clases do Xefe do Departamento de madeira  Svend Stabelle e o seu equipo de futuros carpinteiros do grupo H5, que

estanse preparando para a súa proba final. 
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Madeira e moble                                                 xóves 11marzo



A mañá adicámola a coñecer o modo de traballo dos alumnos do primeiro curso de automatización básica baseada en autómatismos

cableados.Acompañounos o profesor da materia, Harry Kristensen.
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Pola tarde, fixemos unha visita á empresa THY-MORS ENERGI, adicada á xeneración de enerxía, baseada sobre todo na enerxía eólica nun

ámbito local de 43.000 personas, e tamén ó mantemento e instalación de alumado exterior.

Acompañounos, de novo, o xefe do Departamento Eléctrico, Bjarne Hede Emig.
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Xóves 11marzo
Pero non todo ía ser traballo. O instituto organizou unha noite de partida de “bowling” para os invitados. Por suposto, incluía a invitación  

a unha cea estupenda. O resultado da partida queda en Dinamarca.
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4.Diario de actividades                                         Venres 12 marzo
Un recorrido de varios días necesita unha avaliación así como unha discusión final co obxectivo de analizar a experiencia pasada e 

plantexar colaboracións futuras.

Este intercambio de información realizouse coa presencia dos xefes dos departamentos de madeira e de electricidade.
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4.Diario de actividades                                         Sábado 13marzo
En Dinamarca tampouco traballan o fin de semana. Nós non iamos ser menos. Fómonos de turismo. Organizamos unha viaxe en tren 

á segunda cidade máis grande de Dinamarca, chamada Arhus. Visitamos a súa zona histórica e percorremos os seus canais. 
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4.Diario de actividades                                         Domingo 14marzo
Tanto en Dinamarca como en Galicia, a Formación Profesional impártese nos lugares máis remotos. Por iso, para o traslado necesitamos 

un día enteiro, un taxi e tres avións. 
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•Alternan períodos de formación no centro educativo, con períodos de prácticas en 
empresas ou centros de traballo.

•A duración do proceso formativo supera as 2000 horas, e de 3 anos e medio .
•Cada alumno dispón dun equipo informático , o que lle da un uso 
importante durante a fase de elaboración do proxecto, unha vez rematado, 
iníciase a fase de fabricación do moble ou elemento de carpintería 
deseñado. 
•A situación das aulas desde o noso punto de vista é moi acertada, xa que 
se atopan o lado dos talleres.
•Ofértanse cursos de reforzo relacionados coas diferentes familias 
profesionais (Autocad, etc.).
•Fomentan a autonomía e o principio de aprender a aprender no alumnado.

5.Conclusións

A formación profesional neste país, está organizada doutro xeito, as diferen cias 
mais destacables son:


