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Alicia Rico Salvá 

EMPRESA A VRIES :VISIO DE BLINK 

 CENTRE D’ADULTS AMB DISCAPACITATS VISUALS I AUDITIVES 

 

INTEGRANTS 

Alumnes : 

Pep Miguel Morey ( Aux. cures / Cepa Francesc de Borja Moll - Inca) 

Carla Martínez ( Aux. cures / Cepa F. de Borja Moll - Inca ) 

Antonia Llinard ( APSD / IES Pto Cristo ) 

Esther Perelló ( APSD / CIFP Son LLebre ) 

Professora acompanyant : Alicia Rico ( Cepa F. de Borja Moll - Inca ) 

CONTACTES A HOLANDA 

Thea Van den Bosch ( Docent a Drenthe College i Coordinadora d’Erasmus a 
Vries ) 

Rony Kleefman ( Docent de Drenthe College a Visio de Brink-Vries ) 

Irene De Bruijn-Kornet ( Directora del Centre de pràctiques Visio de Brink a 
Vries) 

 

ITINERARI 
 
Dia 12/05/18 (dissabte) Sortida des de l'Aeroport de Palma cap al d'Amsterdam            
a les 9.35. Ens trobem al taulell de facturació a les 7.30. 
A l'arribada a Amsterdam, agafem un tren Assen ja que per obres a les vies, no                
podem anar directament a Vries (hi ha una distància d'uns 6 km). A l'arribada a               
Assen, ens recull la intermediària Thea amb la seva parella i dos cotxes per              
portar-nos al Càmping on s'allotgen els alumnes i posteriorment a l'hotel on            
m'allotjo jo, a uns 5 km dels alumnes i a uns 2 km del centre de treball on                  
dilluns començaran les pràctiques. 
 
Dia 13/05/18 (diumenge). Tot està tancat, demanam un taxi per internet i anam             
a Groningen ( a 15 km), feim algunes compres de menjar i passam el dia. 
 



Dia 14/05/18 (dilluns) Inici de pràctiques al centre de treball Visio de Brink,             
reunions per a conèixer-mos i explicar la filosofia de feina i les funcions a              
executar. 
 
Dia 15/05/18 (dimarts) Visita al centre de Alzheimer de Vries i ubicació dels             
alumnes en els seus departaments. 
 
Dia 16/05/18 Jo torn a Mallorca via Bremen 
 

Conceptes a tenir en compte per a futurs viatges a Vries:  

No anar en cap de setmana perquè pràcticament tot està tancat a la zona de               
Vries, especialment el diumenge (no operen autobusos i els cartells amb           
indicacions estan només en holandès, no és possible el lloguer de bicicletes ni             
cotxes, no hi ha parada de taxis, a la zona del càmping no hi ha supermercats a                 
prop del allotjament....). 

En la meva opinió, seria interessant trobar allotjament més a prop del centre de              
treball. 

Insistir que la mediadora, Thea, estigui més pendent i confirmi a priori els             
mitjans que van a tenir al seu abast els alumnes i professor perquè a la seva                
arribada puguin desenvolupar-se sense problemes ja que a més, en aquesta           
zona del país, molta informació es troba sol en holandès i no tothom parla o               
entén bé l’anglès. 

Aclarir les funcions de la mediadora per l'acomodament inicial dels alumnes i la             
seva funció en el seguiment dels alumnes en l'empresa, així com el tipus de              
contacte i freqüència amb el tutor de la mateixa. 
 
IMPRESSIONS 
 
Fantàstica l'actitud i colaboració de l'empresa Visio en Vries, des de la            
directora Irene, a la coordinadora Rony i els coach Ricard i Linke. 
Varem tenir una reunió en anglès per presentar-nos tots i varem parlar de les              
expectatives d'actuació i objectius per ambdues parts. 
Els van lliurar als alumnes material per elaborar un Portfolio i l’opció d'utilitzar al              
centre, ordinadors personals 
 
Molts dels usuaris tenen alguna discapacitat auditiva i visual pel que existeixen            
molts recursos adaptats a ells. 
Les instal·lacions del centre són molt grans i també compten amb zones            
enjardinades i parcs per a jocs adaptades als usuaris, granja per a animals, un              
petit supermercat i botiga de regals i productes ecològics. 
Existeixen gran quantitat de vehicles adaptats a les necessitats dels usuaris i            
es realitzen moltes activitats i fins i tot muntar a cavall. 
 



La idea és que els alumnes vagin rotant i realitzant diferents funcions. També             
se'ls portarà a altres centres com ara el que vam visitar el segon dia, que està                
especialitzat en malalties mentals. Tots els centres estan a la zona i es             
desplaçaran a bicicletes ofertes per l'empresa de pràctiques. 
Sempre estaran acompanyats i tutelats per coordinadors. 
 
Les darreres conversacions amb tutors i alumnes a Holanda són molt positives i             
tots estan molt satisfets. 
 
Tot seguit adjunto algunes fotografies de l’experiència a Vries amb els alumnes. 
 
 
 
 
 



 


