DE VIERING VAN DE TIENDE VERJAARDAG
Op 13 mei 2013 was het tien jaar geleden dat dit prachtige avontuur
genaamd Xabec begon. Hoe snel de tijd voorbij is gegaan! Deze dag
hebben we als een familie gevierd, de docenten met hun echtgenotes
en kinderen, in het huis van de adjunct-directeur-generaal Arturo
Torres, en ook werd uit dankbaarheid een Heilige Mis opgedragen.

Oorsprong

De locatie

Ter gelegenheid van de viering van het honderdjarig bestaan van St. Josemaría Escrivá de Balaguer, in het begin
van 2002 besloot een kleine groep mensen om een initiatief van sociale aard te stimuleren, in overeenstemming
met de geest en de leer van de stichter van het Opus Dei.
Het idee was om effectief samen te werken aande persoonlijke, geestelijke en sociale vooruitgang, van achtergestelde personen met risico van sociale uitsluiting. Op 16
juli werd dede Stichting Eifor (Eina y Formació) opgericht,
met meneer Luis Roger Matallana als eerste Voorzitter.

Het begin
Na de Heiligverklaring van St. Josemaria Escriva op 6 oktober van datzelfde jaar, in een lokaal op de straat calle Alta
25 te Valencia begonnen de eerste activiteiten: Spaanse
lessen voor immigranten, cursussen van job-search technieken en sociale vaardigheden, advies over vreemdelingenzaken, enz.
De organiserende groep, geregisseerd door Antonio Mir,
hield verschillende ontmoetingen met de belangrijkste
verantwoordelijke personen inzake sociale kwesties van
diverse openbare en particuliere instellingen omde aard
van de instelling die ze wilden oprichtente bepalen: Gemeente van Valencia, Regionale Overheid van Valencia,
bisschoppelijk Caritas, Kamer van Koophandel, bedrijfsverenigingen…

Het belangrijkste punt om op te lossen was een
geschikte plaats voor de school te vinden. Na
een jaar van intensief zoeken en bezoeken aan
verschillende locaties, werd uiteindelijk iets geschikts gevonden: een panddat oorspronkelijk
een bioscoop was geweest - de “Cinema Concorde”- en omgebouwdtot een aantal studio’s voor
audiovisuele productie.
Juan Francisco Perez Mengual was de architect die
de het ontwerp maakte en de verbouwing leidde,
ten behoeve van een perfecte optimalisatie van de
ruimte, waardoor 10 gespecialiseerde werkruimtesvoor verschillende technische disciplines met
betrekking tot het industrieel onderhoud werden
gemaakt: elektriciteit, koud and hitte voorzieningen, lassen, machinaal bewerken, enz.
Tegelijk met de verbouwing, werden de bestuurlijke vergunningen verkregenvoorde gereguleerde lessen en andere beroepsgerichte opleidingen.
De officiële activiteiten begonnen in September
2006.
< Primera homologación oﬁcial concedida a Xabec

Segunda promoción reglada

Het project
En dit was de definitieve beslissing: het opzettenvan een
Centrum voor beroepsopleiding XABEC om de integratie
van jongeren, arbeiders, werklozen en personen met risico van sociale uitsluiting (www.xabec.es), in het arbeidsproces te vergemakkelijken.
Het gekozen opleidingsgebiedbetrof industriële installatietechniek en onderhoud (Industrial Maintenance).Dit was de
sector metde meeste vraag naar gekwalificeerd personeel
en zo werdtegelijkertijdeen tekortkoming in het opleidingsaanbod van de autonome regio Valencia ingevuld.

Primera promoción de Operadores de Grúa Torre

Eerste activiteiten
XABEC begon als een school voor trainingsbegeleiders van
torenkraanen. Er werden ook andere cursussen aangevraagd door een aantal bedrijven gegeven op het gebied
van logistiek en loodgieterij.

Het onderwijs begint
De uitrusting van de praktijkruimtes

Alumnos en clase

Voor de uitrusting van de praktijkruimtesmoesten we creatief denken: meubilair en tweedehandse apparatuurwerden verkregen van een aantal instellingen en sommige
banken en professionele kantoren die het wilden hernieuwen. De sprong in kwaliteit volgde na de ondertekening
van overeenkomsten met een aantal grote bedrijven: Daikin, Lincoln Electric, ABB, enz.

Lerarenopleiding
De belangrijkste uitdaging te overwinnen was zonder
twijfel de opleiding van leraren: jonge ingenieurs aan het
begin van hunprofessionele leven die niet veel professionele ervaring in handenarbeid hadden. Sommigen hebben
stage gelopenin bedrijven, andere namen deel aan trainingen die werden gegeven door technologiebedrijven,
en sommigen ontvingen privélessen in de avonden uit de
handen van beroepsoefenaars: loodgieters, houtbewerkers, elektriciens…
De doelstelling was lessen te kunnen geven in elk opleidingstype : gereguleerd, beroepsgericht of vervolgonderwijs. Op deze manier verschenen de Technische Afdelingen.
Firma del convenio de colaboración con la Cámara de Comercio de Koblenz >

Curso de Habilidades Sociales dirigido a personas inmigrantes

Padres y familiares de la segunda promoción

Opweg naar excellentie
Internationale dimensie

Reunión internacional en Izmir (Turquía)

Visita del Prelado del Opus Dei en julio de 2007

Encuentro Internacional en Valencia del Global College Network

In 2008 verleende de Regionale
Overheid van Valenciaeen prijs aan
Xabecwegens zijn pedagogische
kwaliteit, voorhet bereiken van een
dergelijk hoge mate van professionaliteitin een korte tijd. En in deze
periode is de belangrijkste mijlpaal
de nationale erkenning als koploper
in de implementatie van het duale
systeem van beroepsopleiding.
Xabec was geboren met een internationale dimensie, omdat het vanaf
het begin een school is geweest waar
studenten uit meer dan 40 verschillende nationaliteiten zijn opgeleid,
onder wie veel immigranten met
schaarse economische middelen.
In 2010 bevorderde Xabecde oprichting van een Europese associatie die
scholen en bedrijven bijeenbracht
(individueel of gegroepeerd in kamers van koophandel) voor onderwijsvernieuwing op het gebied van
industrieel onderhoud en installaties van gebouwen. Sinds de oprichtingis Xabec voorzitter vande
associatie.Tegenwoordig maken 18
instellingen uit 14 verschillende
landen deel uit van deze organisatie
(www.innmain.eu).
De internationale samenwerkingis
constant. Sindsdien heeft Xabectwee projecten voor de overdracht
van innovatie geleid en deel genomen aan drie andere projecten

Visita del Presidente de la Generalitat
y la Consejera de Educación en 2013

samen met een totaal van 23 verschillende Europese instellingen.
De acties voormobiliteit van studenten en docenten zijn ook opmerkelijkgeweest, waardoorin deze
jaren stages en uitwisselingen van
groot technisch en professioneel
belang zijngerealiseerd.
In maart 2012 werd een overeenkomst ondertekend met de Kamer
van Koophandel van Koblenz (Duitsland), waar onze studenten toegang
kunnen krijgen tot opleidingscontracten in bedrijven terwijl ze hun
duale opleiding volgen in dat land.

Dankbetuiging
Gedurende deze tien jaar, hebben
belangrijke vertegenwoordigers van
het politieke en sociale leven van de
Regio ons vereerd met hun aanwezigheid: de Directeuren van onderwijs, migratie, Sociaal Welzijn en
landbouw; verschillende Directeuren-generaal en Regionale Secretarissen, en zelfs de President van
Regionale Overheid van Valencia in
September 2013.
Op het gebied van religieuze autoriteiten willen wede nadruk leggen
op drie schitterende bezoeken: de
Aartsbisschop van Valencia, de Kardinaal van München en het Prelaat
van het Opus Dei.
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