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1 EXPERIÈNCIA
Una experiència per no oblidar!!

En arribar al país, personalment vaig pensar que seria un mes molt dur ja que mai havia
estat en una estada tan llarga fora de la meva casa i amb gent que mai havia conviscut. A
més calia afegir-li la dificultat del llenguatge.

Però conforme van anar passant els primers dies i coneixíem a gent, m'adonava que anava
a ser una gran experiència de la qual no em penediria d'haver participat. Ja que et feien
sentir com una més i t'ajudaven en tot el possible.

En referència a la cultura no és gaire diferent a la nostra, per tant els 30 dies que vam
conviure amb ells se'm van passar genial i l'hi recomano a qualsevol persona que tingui
l'oportunitat de participar en un projecte d’aquest tipus.

Les pràctiques em van enriquir molt ja que vaig tenir l'oportunitat de veure com es treballa en
tots els llocs on jo puc treballar amb el meu títol i a més a mes, veure com funciona en un
país diferent al nostre.

Tant els professionals com els usuaris em van acollir amb molt afecte des del primer instant i
això t'ajuda al fet que tot sigui una mica més fàcil. Sempre treballaves amb ells com un més
sense cap tipus de diferència. Això és una cosa que m'ha encantat i m'ha sorprès bastant.
La tasques que feia a més a més d'observar els primers dies (higiene, suport emocional,
supervisió de tasques, etc) era intervenir amb ajuda d'algun professional de la institució.

El lloc que més em va agradar pel tracte directe que es tenia amb les persones usuàries, és
la institució “comunita dopo di noi”.

L'horari de les pràctiques va ser el mateix en els 2 centres (8:00-15:00) i realment era
perfecte ja que després de treballar disposàvem de temps per fer coses de l'escola o
turisme. Amb la bona sort que l'allotjament es trobava a cinc minuts del lloc de pràctiques.
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En resum ha estat una vivència que mai oblidaré i que m'ha fet créixer com a persona i com
a professional, ha estat increïble!!!
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