
 

ERASMUS +: DE L'IES JOSEP MARIA LLOMPART A FINLÀNDIA  
 

L'alumne de preimpressió digital, Rafel Miguel-Gómara, just 

acaba d'arribar a Mallorca després d'haver estat unes 5 

setmanes a Finlàndia, on ha pogut realitzar part de les seves 

pràctiques formatives en centres de treball.  

 

Gràcies al projecte Erasmus + per a FP d'EuroFP Balears III, 

coordinat per la Direcció General d'FP i Formació del 

Professorat de la Conselleria d'Educació i Universitat, en 

Rafel ha gaudit d'una beca per realitzar part de les seves 

pràctiques formatives a l'estranger.  En aquest cas, l'empresa 

que l'ha rebut amb les mans ben obertes ha estat Omnia i tot 

hi ser la primer vegada que es fa un intercanvi amb aquesta 

empresa, l'experiència personal i professional que ha pogut 

viure en Rafel ha estat immillorable. La feina que ha dut a 

terme ha estat relacionada amb l'edició digital i la realització 

de vídeos en diferents campus d'estudiants. En concret, una 

de les feines que li van encomanar va ser la realització d'un 

filtre d'Snapchat, el qual havia de ser utilitzat durant la 

graduació dels estudiants del centre d' Omnia.  

 

Durant la seva estada, en Rafel va tenir la visita d'en Jesús 

Navarro, un dels seus professors de l'IES Josep Maria 

Llompart. En Jesús va reunir-se amb la coordinadora 

d'Omnia, Elina, i va poder parlar també amb la tutora d'en 

Rafel, Sonia Pérez, que casualment es d'Espanya. Ambdues 

van coincidir en que en Rafel estava fent una feina 

meravellosa,  i en Rafel, per la seva banda, encantat de la 

feina que li havien encomanat i dels companys que li havien 

tocat.  

 

Ara que ja ha tornat, tot i no tenir gaire ganes de fer-ho ja que 

estava molt be, opina que és una vivència única, una gran 

oportunitat per aprendre tant a nivell professional com 

personal i anima a la resta d'estudiants de formació 

professional a fer-ho, 
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lustració 1: Jesús, Rafel i Sonia a Omnia 


