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Des de fa 5 anys l’alumnat de 4t d’ESO 
de l’IES PEDREGUER visita les instal·lacions 
de ROLSER i MASYMAS. En aquestes visites 
aquest alumnat té l’oportunitat de conèixer 
tant la història com el treball que realitzen. Les 
visites estan emmarcades  dins del programa 
d’orientació professional de l’IES Pedreguer per 
conèixer les empreses que tenim al nostre poble.

En la visita a l’empresa ROLSER, en arribar 
ens acomoden en una sala per fer una xarrada 
amb l’ajuda de projeccions per a mostrar la 
trajectòria d’aquesta empresa familiar i també 
informar dels productes que fabriquen: carros 
de compra, bosses de compra, escales i taules 
de planxar. Es pot apreciar l’evolució des del pri-
mer carro de compra fins al últims dissenys més 
lleugers i còmodes. Després d’aquest primer 
contacte ens acompanyen a les instal•lacions 
per veure tot el procés d’elaboració d’un carro 
de compra. S’inicia la visita en el  departament 
de disseny, on es fan els prototips amb l’ajuda 
d’impressores 3D. Després podem comprovar 
com es tallen les teles i el procés de costura. 

D’altra banda, observem la construcció de 
l’estructura per mitjà de barres metàl·liques i 
peces de plàstic. Per últim, es realitza el muntat-
ge del carro i es passa a la secció d’embalatge 

del producte preparat per a ser transportat als 
llocs de venda.

En la visita a les instal·lacions centrals de 
l’empresa  Supermercats MASYMAS, també 
ens fan una xarrada inicial introductòria de 
l’inici d’aquesta empresa familiar des del pri-
mer supermercat fins a l’actualitat, on tenen 
supermercats per tota la Comunitat Valenciana 
i fins la Comunitat de Murcia. Després passem 
a visitar part de les oficines, on es pot apreciar 
el treball de compra a proveïdors, estudi de la 
distribució dels productes per les tendes, les de-
cisions dels preus de venda, etc. Tot seguit, ens 
translladem al magatzem central per conèixer el 
procés d’arribada de productes dels proveïdors, 
com ara la càrrega dels camions per a distribuir 
diàriament tots els productes als supermercats.

Pensem que aquestes visites apropen l’alum-
nat del centre a la realitat laboral que tenim al 
nostre poble i els enriqueixen els coneixements. 
Per tal d’aprofitar-les al màxim, les visites les 
realitzaren en grups xicotets, d’aproximadament 
uns 35 alumnes cadascun. 

Volem agrair tant a l’empresa ROLSER com a 
MASYMAS que any rere any ens òbriguen les 
portes de les seues instal·lacions per saber un 
poc més qui són i com han arribat on estan.
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