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Descripció general de les pràctiques
El lloc de treball era una residencia en la qual estava dividida en dues seccions. La primera era
per usuaris que estan de manera temporal ( entre 2 setmanes fins 3 mesos ). La segona per
usuaris de manera permanent. En la qual havia usuaris amb tot tipus dificultats, físiques o
psíquiques.
A cada secció havia un infermer/a, de quatre - sis auxiliars i uns 20 usuaris. El que feia que
cada auxiliar sempre de dos en dos, no tinguessin que cuidar a molts d'usuaris cada dia i així
dedicar més temps a cada un.
Realitzàvem activitats típiques d’un auxiliar d’infermeria, com per exemple: higienes, canvis
posturals, controls de dietes, controls de diüresis i controls de glucèmia.També realitzàvem jocs
per els usuaris que volguessin participar, lo qual sempre era divertit ja que cada dia era
diferent. Menys els divendres que sempre havia bingo.

Explicació del que has après nou en aquestes pràctiques
Vaix aprendre que es pot dur un ritme més lent i organitzat, que a l'hora de tenir les feines del
dia estiguessin fetes i fer-les amb una millor qualitat i tranquil·litat. El que proporciona una millor
qualitat de vida del treballador i de tranquil·litat pels usuaris.

Com aïllen a certs pacients amb patologies infeccioses o com els transporten fins a l'hospital. I
òbviament com es duen a terme certes activitats en residencies en països estrangers, però
sense molts de canvis. Tot era molt similar que en Espanya.
En general tenir un ritme de treball organitzat i que ajudi a tenir una millor qualitat de vida.

Utilitat que han tingut per a la teva formació
Al moment de viure a un país estrangers es que sí o sí has d’interectuar amb dificultat de parlar
amb un altre idioma, que pot ser que et vagii millor o pitjor, però que no lleva que si no ho has
fet mai, et sigui difícil. No es el mateix a un examen per escrit, que per iniciar converses amb
persones que parlen amb tu al moment i intentar comunicar-se amb tu.
Aprendre paraules d'altres idiomes senzilles. Me fascinen els idiomes i aprendre paraules
noves me resulta curiós. A més que ajuda la comunicació amb persones que els resulti difícil
comunicar-se amb l'anglès.
També si per casualitat algun dia fent feina amb trob amb algún usuari que parla Finès, puc
intentar entendre el que diu.
Tenir una idea del que es fa al mateixos llocs de feina, en distints països. Així si algun dia vull
treballar a fora d'Espanya almenys tendré una petita idea de com podria ser.

Fins a quin punt ha estat una bona resposta a les teves expectatives
Em vaix sorprendre amb la cura que treballen d’un mateix, tant dels usuaris com dels tècnics
mateixos. No volien arriscar-se en cap moment a fer-se mal.
El nivell d’organització segons les necessitats de cada usuari, si l'usuari està molt bé aniria a
una residència i si no està tan bé a una altre. Moltes residències són públiques.

Entrebancs que t’has trobat en la realització de les pràctiques
Sobretot l'idioma, molts dels usuaris no parlaven anglès, però sabent un parell de paraules amb
finès en surts endavant.
Molts d’usuaris i treballadors no volíen parlar o comunicar-se amb jo per ser estranger i això me
dificultava la feina.

Manera de transmetre la teva experiència a altres companys
Gratificant sempre que es vagi amb la idea ben pensada.
Important mirar d’aprendre paraules senzilles com per exemple: aliments, dies de la setmana,
números, frases senzilles... " coses que resultin fàcils d’entendre i recordar ".
Adjunta qualque foto en relació amb les pràctiques fetes
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