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Descripció general de les pràctiques
Ha sigut una nova experiència anar a fer pràctiques fora d’Espanya, és molt recomanable 
perquè les maneres de fer les coses i els seus costums són molt diferents d’aquí, però en 
general  està bastant  bé.  M’he adonat  de que les  seves maneres  de fer  feina són molt 
diferents. Estan molt més pendent dels usuaris i l’hi dediquen molt més temps. Passen més 
temps amb ells, es xerren per a que no es sentin aïllats…

Comparat amb les pràctiques que estic fent aquí a Mallorca les feines les fan molt més amb 
calma i els usuaris que hi ha a la residència de Finlàndia són molt més majors i la majoria 
estan millor, també depèn dels mòduls i del tipus de pacient.

Hi ha els mateixos aparells que a Mallorca però diferents. Em va sorprendre molt que la 
forma de posar els bolquers allà es posen amb velcro i resulta molt més fàcil i ràpid a l’hora 
de posar-los. Una altra cosa que em va sorprendre molt a l’hora de les higienes  es que aquí 
a Mallorca normalment es fan amb esponges, però a Finlàndia es fan amb un tipus de paper 
que t’ho poses com si fos un guant i damunt el paper posaves es sabó. En aquest cas a 
l’hora de fer la higiene m’agrada molt més com es fa aquí a Mallorca que a Finlàndia. Però 
per la resta està molt bé per com s’organitzen i es reparteixen les tasques.

Explicació del que has après nou en aquestes pràctiques

Gràcies a aquestes pràctiques he anant aprenent coses noves com algunes paraules en 
finès, les més bàsiques, per a poder comunicar-me almanco un mínim amb els usuaris a 
l’hora de saludar-los, donar-li  les gràcies, acomiadar-me d’ells;  tant amb els usuaris com 
amb  els  companys.  Al  principi  pensava  que  me  costaria  més  comunicar-me  amb  els 
companys en anglès però m’havia adonat  de que no tenia cap problema, ens enteníem 
perfectament.

Em vaig fixar molt de que en el banys devora del grifo hi havia un altre més petit que tenia 
com a funcionalitat de que després de que l’usuari fes les seves necessitats, es podia posar 
aquell grifo devall per a poder rentar-se amb més facilitat els genitals i l’anus.
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Utilitat que han tingut per a la teva formació
He après a millorar la meva forma de fer transferències als pacients i de quina forma els hi 
tinc que agafar per a que no es facin mal tant ells com jo.

Fins a quin punt ha estat una bona resposta a les teves expectatives
Ha estat millor del que pensava, ja que com la llengua oficial d’allà era el finès no sabia si es 
podien comunicar sense cap problema en anglès i la veritat és que ha anat molt millor del 
que jo m’imaginava. Si és veritat  que alguna vegada no ens enteníem però si ho dèiem 
d’una altra manera no hi havia cap problema ni mal entesos.

Entrebancs que t’has trobat en la realització de les pràctiques
Una de les coses més complicades era el tema de l’idioma oficial de Finlàndia ja que quasi 
tots  els  residents  i  alguns  auxiliars  xerraven  només  el  finès  i  no  hi  havia  manera 
d’entendre’ns. Sobretot amb els usuaris, em donava molta pena perquè jo volia interactuar 
amb ells però per el tema de l’idioma no podia i almanco ho intentava amb signes i amb un 
somriure.

Manera de transmetre la teva experiència a altres companys

Si vos hi trobau amb aquesta gran oportunitat d’anar a fer pràctiques fora d’Espanya unes 
setmanes vos ho recomano perquè és una experiència inoblidable i que pot ser que no vos 
hi trobeu amb una altra oportunitat com aquesta en cap lloc.

Està bastant  bé conèixer món i  aprendre les seves costums, els seus menjars típics, la 
forma de fer les coses, la gent d’allà és molt amable i educada…

Adjunta qualque foto en relació amb les pràctiques fetes.
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Vist i plau del Coordinador Erasmus +

Marratxí,  17 de desembre  de 2018
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