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PROFESSORA QUE FA EL SEGUIMENT: Maria Aurora Mateu Pol 

 



MEMÒRIA VISITA SEGUIMENT ERASMUS + 

 

Setmana de seguiment del 28/5/2018 al 4/6/2018 

Professora: Maria Aurora Mateu Pol 

Es va fer el seguiment de l’alumnat que realitzen les pràctiques a la Residència .G.               

Ascoli (Massa) i a Anfass (Carrara) i es va oferir disponibilitat a tot l’altre alumnat               

que realitzava l’Erasmus + en aquella zona a través del whatsapp del grup. 

 

Agenda 

28/5/2018.  

Arribada a Bolonya i desplaçament fins a Massa. 

Enviament d’un whatsapp al grup d’alumnes de l’Erasmus per comunicar-los que           

havia arribat i per tant estava disponible. 

 

29/5/2018.  

Planificació de l’estada.  

● Revisar la documentació i tasques que havia de fer. 

● Enviar correus als diferents centres per planificar el seguiment. 

Visita a la Residència G.  S. Ascoli.  

Entrevista amb l’alumna Camila Belén Sánchez i amb les treballadores del centre            

per valorar l’adaptació de l’alumna al centre i a les pràctiques. La valoració de              

l’alumna va ser molt bona en general. Varen destacar la seva fàcil adaptació al              

centre, la seva empenta i disposició pel treball. 

No hi havia la tutora de Camila Belén Sánchez. 

El centre s’adequa al perfil professional i l’alumna participa en la realització de les              

tasques que li són pròpies. 

 

30/5/2018 

Visita al centre d’Anfass. 

● Visita de les instal·lacions del centre de dia i de la residència. 



● Valoració per part de la tutora de pràctiques de les alumnes. El centre va              

valorar positivament l’adaptació, l’actitud i habilitats professionals de les         

alumnes Cintya Campos i Alba Rodríguez. 

● Valoració per part de les alumnes (Cintya Campos i Alba Rodríguez) de la             

seva estada. La valoració les pràctiques i el tracte rebut varen ser molt bons 

● Revisió de la documentació que tenien les alumnes del nostre centre i d’altres             

centres pendents de signar. 

 

31/5/2018 

Visita a la Residència . G. Ascoli per fer la valoració de l’alumna Camila Belén               

Sánchez amb la tutora de pràctiques i recollir la documentació signada. 

Maricca, la tutora de na Camila Belén Sánchez també va fer una valoració positiva. 

Es va negociar un canvi d’horari de l’alumna per poder participar en les activitats              

assistencials del matí (higiene, vestit, desdijuni…). Es va demanar autorització al           

superior del centre i es va acordar començar a les 7 hores en lloc de a les 9 hores. 

Trobada amb les alumnes Alba Rodríguez i Cintya Campos que  

 

1/6/2018 

Reunió d’intercanvi d’informació amb Guiliana Opromolla. 

 

Durant tots aquests dies s’ha intentat mantenir contacte constant amb els/les           

alumnes a fi de donar-los suport en tots els aspectes.  

Ha sorgit un problema relacionat amb els darrers dies de l’estada de l’Erasmus i              

l’allotjament que s’ha gestionat de manera conjunta amb les alumnes, la           

coordinadora d’Erasmus + del nostre centre i jo com a professora de seguiment. Les              

alumnes també s’han mostrat preocupades pel mal estat de la seva casa de lloguer i               

per un seguit de desperfectes que han anat sorgint al llarg de la seva estada.               

Davant tot això s’ha fet un acompanyament personal i per telèfon durant tot el temps               

de seguiment per intentar donar solució a n’aquestes situacions. 

 

Les alumnes han posat en marxa el grup de conversa en espanyol tot i que encara                

faltava concretar data. 



Com a conclusió m’agradaria destacar l’amabilitat i disponibilitat amb la que tant les             

empreses com na Guilliana han acollit a les nostres alumnes i a mi mateixa. També               

remarcar que les tasques professionals que allà s’hi realitzen són adequades als            

perfils d’Atenció a Persones en Situació de Dependència i de Cures Auxiliars            

d’Infermeria per tant els centre de pràctiques són encertats de cara a repetir             

l’experiència. 

 

 

Maria Aurora Mateu Pol 

Inca, 7 de juny del 2018 

 

 

 

 

 


