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Descripció general de les pràctiques

Realitzar les pràctiques en un país estranger ha estat una experiència única ja que m'ha donat la possibilitat  
de veure com funciona un país diferent a Espanya, tant socialment com professionalment.

Explicació del que has après nou en aquestes pràctiques

El que més m'agradaria destacar és aprendre a comunicar-me amb un usuari sense parlar el mateix idioma,  
en aquest temps m'he adonat que si prestes la suficient atenció pots entendre als pacients encara que no  
parlin la teva llengua. 

També he après a utilitzar ajudes tècniques que a Espanya personalmente no he vist que permeten canviar  
l'usuari de lloc.

Utilitat que han tingut per a la teva formació

Aquest Erasmus + ha estat molt útil ja que volia veure si era capaç de fer vida en un altre país amb un altre 
idioma al meu sense tenir molta ajuda i m'ha sorprès positivament. A les pràctiques, també m'ha servit ja 
que l'estar parlant tot en anglès fa que el millori i crec que és una cosa molt important.

Fins a quin punt ha estat una bona resposta a les teves expectatives

Ha estat  molt bona, ja  que jo venia amb por pel  tema de l’idioma, però cap problema ja que la gent  
s’intenta adaptar al màxim amb tu i t’ho expliquen de la manera millor per què els entenguis.

l anar a realitzar-les fora coneixent una altre cultura això ha estat el millor ja que m’ha fet veure la vida  
d’una manera molt diferent a com la veia abans de venir aquí.

La convivència majoritàriament bé, alguns malentesos pero res que no es pugui arreglar, i l'organització de  
la casa no ha estat cap problema, ens hem organitzat millor del que pensava.



El fred be, si vas tapat no fa gaire fred.

Entrebancs que t’has trobat en la realització de les pràctiques

El  més complicat  quan cap a  les  practiques a  finlàndia  era  la  comunicació  amb els  usuaris  ja  que no  
parlaven anglès però encara que fos difícil al final ens enteníem.

Manera de transmetre la teva experiència a altres companys

Si poden tenir l’oportunitat de venir a fer l’Erasmus+ i més a Finlàndia els hi recomano venir ja que és una  
experiència única i  inoblidable,  el conèixer la gent d’aquí les seves coses típiques, les seves costums. I  
sobretot el poder treballar a una residencia d’aquí, ja que és molt distinta a les de Mallorca.

Adjunta qualque foto en relació amb les pràctiques fetes.
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