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DIARI LEONARDO DA VINCI *CURS 2012-2013 ( ITÀLIA, *CHIOGGIA)

1) EXPERIÉNCIA A ITÀLIA
La impressió que vaig tenir del país va ser molt bona, era una ciutat situada a Itàlia
(*Chioggia), aquesta ciutat era bastant gran i molt bonica ( tota envoltada d'aigua), allí, gens
més que arribem les persones que estaven al mateix apartament que nosaltres ens
tractaven com si fóssim part de la seva família, la veritat és que es van portar molt bé amb
nosaltres i sempre que ho necessitàvem estaven allí per ajudar-nos en el que fora, la veritat
és que tota la gent era molt *amble i sociable, ja que al principi ens veien que teníem
problemes amb l'idioma i ells el que feien era ajudar-ens, intentar parlar molt lentament
perquè ens poguéssim entendre entre els dos, la cultura d'allí era bastant semblada a la
nostra, jo li veig molta similitud, sempre es valorava molt la família, les amistats…, havien
bastants activitats que feien concretament en aquesta ciutat, com per exemple nosaltres
assistim a una activitat de com actuar amb un foc, que eines havíem d'usar, com apagar el
foc…, la veritat és que estava bastant bé, sobretot era per conscienciar als nens petits, la
veritat és que en conclusió tothom es portava molt bé amb nosaltres i si feia falta ens
ajudaven en el que anés.
Les classes que realitzem d'Italià ens van servir bastant, ja que a Itàlia totes les persones
d'allí parlaven Italià, i l’Espanyol no ho tenien per la mà, en veritat vam tenir molt poc temps
per fer les classes d'Italià però per saber construir frases bastant bàsiques i senzilles ja ens
anàvem apanyant, encara que on de debò s'aprèn és al país, al final acabem parlant bastant
ben l'italià, totes les visites que vam fer va ser a Venècia i al poble que estàvem i en els de
voltants, tot era bastant bonic, envoltat de molta aigua, la veritat és que el viatge d'anada i
volta a Venècia no ens va costar bastant car ja que al meu l'anada i la volta d'un dia em va
costar 12 euros, la qual cosa si costava bastant car allí era el menjar,
Les pràctiques realitzades en l'empresa han estat bastant bones, m'ha agradat bastant ja
que allí aprens la cultura dels quals conviuen allí, com realitzen els professionals les
tasques, i sobretot com es comporten els usuaris i que fan els professionals per evitar tot
això, he estat en dos centres, un d'usuaris entre 26 i 56 anys que en aquest centre és on he
après més, ja que aquí les persones estaven bastant afectades, ja sigui físicament o
mentalment i calia oferir-los un tipus de suport especial per a cada tipus de patologia, i
aquest suport es feia de diferent forma que a Espanya, alguns procediments a seguir eren
diferents, i en l'altre centre SIGUEU, era per a nens amb problemes familiars i bàsicament el
que tènies que fer allí era ajudar a aquests nens i nenes perquè se sentin bé, era molt
diferent a les altres pràctiques aquí era un treball més emocional, i en l'altre centre era més
assistencial, he après de nou com tractar a les persones grans amb necessitats
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intel·lectuals, ja que en les pràctiques realitzades aquí a Espanya havia treballat amb nens
amb discapacitats mentals, però no amb persones majors, i l'experiència ha estat molt bona i
positiva, en veritat m'ha agradat gairebé tot, el dolent era que el centre de treball estava una
mica lluny però amb la bici s'arribava bastant ràpid.

2) TASQUES DESENVOLUPADES A LES FPCT
La tasques concretes que he efectuat en les dues empreses han estat:
• Comunicació amb els usuaris
• Higienes
• Desplaçament amb els usuaris
• Ajuda amb les activitats que realitzen els usuaris
• Suport en l'alimentació
• Higiene de la residència dels usuaris
• Realització de teràpies amb animals per als usuaris
• Suport emocional de l'usuari

3) HORARI
RESIDÈNCIA DOPPO VAIG DONAR NOI:
En cada torn de treball hi havia 2 *TASS, més nosaltres, l'empresa era molt gran, dividida en
habitacions de nois i habitacions de noies, a cada habitació estaven situat dues persones, la
residència tènia unes terrasses on els usuaris podien fer activitats a l'aire lliure, i també dins
de la residència, tot estava adaptat perquè les persones poguessin realitzar totes les
activitats, per exemple les dutxes estaven adaptades, el sòl era antilliscant i amb baranes,
totes les escales tenien barana, hi havia ascensor…
La meva relació amb els responsables de l'empresa ha estat molt bona, em tractaven molt
bé i vaig aprendre moltes coses.
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