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CENTRE EDUCATIU: CEPA Francesc de Borja Moll Inca 

NOM: Chaimae 

LLINATGES: Mahdadi Laghbali 

PAÍS: Holanda 

INTERMEDIARI: Jan Paul Pietersma 

EMPRESA: Interzorg - Slingenborgh 

DATES D'INICI I FINALITZACIÓ: 13 maig – 14 juny. 

 

 

Descripció general de les pràctiques 

 

Interzorg es tracta d’una gran cadena de residències.  
 

A mi em va tocar Slingenborh. És una residència per a gent gran, en la qual els hi ha de 

diverses edats. El major de la residència té 104 anys, és impressionant!  

El primer dia ens esperava el director i les que anaven a ser les nostres 'tutores' al centre de 

treball. El nostre horari era de 07: 00h a les 15:30. Hi ha tres equips de treball, tot i que 

sempre havia mans d'ajuda per a tothom.  

En arribar al matí ens informàvem del part, mentre preparàvem el cafè, el te i els diaris. 

Pujàvem cada equip al seu pis corresponent i començàvem el treball; dutxes, lavabos, canvis 

de roba, fer el llit, canviar les bosses d'escombraries i preparar l'esmorzar. Ràpidament es 

feien les 10:30 que era l'hora del berenar del personal. Teníem mitja hora.  

Després estàvem a completa disposició dels clients; per anar al bany, per parlar, per rentar els 

plats de l'esmorzar... A continuació baixem als clients que menjaven al menjador gran fins a 

les 12: 00h que estava el carret del menjar llista per repartir-als clients que menjaven a 

l'habitació.  

A les 12: 30h era la segona pausa per dinar fins a les 13: 00h. De la 13: 00h fins les 15:30 

tornàvem a estar a completa disposició dels clients. 
 

 

 

4.A.7. MODEL DE MEMÒRIA DE LES PRÀCTIQUES 
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Explicació del que has après nou en aquestes pràctiques 

A nivell professional he millorat les tècniques i he après a posar en pràctica els meus 
coneixements teòrics. També he conegut l'existència dels 'compression socks', es tracta 
d'uns mitjons que tenen diferent llargada i apreten molt. S'utilitza per a persones amb 
problemes de circulació. He millorat molt el meu anglès. 

A nivell personal he après el que és realment conviure, ja que ho he fet durant cinc setmanes 
amb sis noies. 

He après a transmetre els meus sentiments sense vergonya. He millorat molt la paciència. 
He après a tocar una mica el piano. He après una mica d'holandès. 

He après a estar sola, a donar-me temps. 

 

Utilitat que han tingut per a la teva formació 

Jo crec que el fet d'haver fet un Erasmus, d'haver participat en una experiència com aquesta 
ja t'obre moltes portes. També aprens maneres de cooperació i de treball d'altres països i 
cultures. 

Et obre molt la ment, he crescut molt durant aquestes cinc setmanes. 

 

Fins a quin punt ha estat una bona resposta a les teves expectatives 
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No sé si és possible, però ha estat molt més positiu que les meves expectatives. Fins i tot tan 
sols vaig arribar a imaginar-m'ho. 

Ha estat l'experiència de la meva vida. Tornaria a repetir-ho una vegada i una altra sense 
pensar-m'ho. 

 

 

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

  

Obstacles tan grans com la paraula, no sé si exactament he passat. 

Però he tingut una gran barrera de comunicació amb els clients, són persones grans i només 
parlaven holandès. Això no m'ha aturat, i sempre he intentat parlar amb ells, ja que el 
llenguatge corporal és universal. 

Després també vam tenir problemes per trobar casa de lloguer, va ser super difícil i ens vam 
desesperar un poc. 

Per últim, diria que, els cupons del transport públic. No sabíem que havia cupons dels quals 
feien el preu massa barat comparat amb l'actual. 

 

Manera de transmetre la teva experiència a altres companys 

 

Primer de tot, siusplau no pensar-ho. Tirar-se de cap, és una experiència única. És una 
experiència que només entendran els que l'hagin viscut. 

Al principi fa una mica de por; idioma, estar lluny de la teva família i dels teus amics. 

Però us asseguro que no us penedireu. 

 

 

 

Adjunta qualque foto en relació amb les pràctiques fetes 
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Vist i plau del Coordinador Erasmus + 
 
 
Inca, 10 de juny  de 2019 


