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Descripció general de les pràctiques 

Les meves pràctiques al centre dia Valkenhof varen tenir una durada de cinc setmanes, i varen 

transcórrer de la següent manera. 

Les primeres tres setmanes el meu horari va ser el següent: 

● 9:00 a 9:30 es pren un te o cafè. 

● 9:30 a 10:30 activitats esportives de baix impacte per començar a escalfar el cos (ball, 

passar-se la pilota, encertar pilotes a una canastra, anar a caminar, etc.) 

● 10:30 a 11:00 se fa es «lunch» 

● 11:00 a 13:00 activitats aquàtiques a diferents piscines (dilluns i dimarts anàvem a una 

piscina adaptada d'un centre ocupacional, i dimecres i dijous anàvem a una piscina 

olímpica). 

● 13:00 a 13:30 berenar. 

● 13:30 a 14:50 activitat esportives d’alt impacte o  (anar a córrer, fer circuit d'exercicis, 

anar a votar al camp, etc.) 

 

Durant aquestes tres setmanes la meva funció ha estat fer de suport a aquells usuaris que els hi 

fos necessari una ajuda a l’hora de realitzar alguna activitat, com per exemple: ajudar a posar-

se el biquini, fer de suport a l’hora d’anar a fer un passeig, animar-los a realitzar aquelles 

activitats que els hi suposa una por, etc., i realitzar les activitats amb ells per observar tant les 

noves dificultats que els hi pogués sorgir o els seus progressos. 

 

MEMÒRIA DE LES PRÀCTIQUES 
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I les darreres dos setmanes el meu horari va ser el següent: 

● 9:00 a 9:30 se pren un te o cafè. 

● 9:30 a 10:30 es renten les tasses i teteres, i es torna a preparar te i cafè per al «lunch» 

● 10:30 a 11:00 se fa es «lunch» 

● 11:00 a 13:00 es fa net les tasses i teteres, es torna a preparar te i cafè, es preparen els 

aliment a la cafeteria perquè a l’hora del berenar cadascú s’ho pugui servir i es preparen 

menjars específics per a usuaris en concret (tallar les torrades a aquells que els hi suposa 

una dificultat fer-ho, fer bocata, etc.) 

● 13:00 a 13:30 berenar. 

● 13:30 a 14:50 fer net tots els utensilis de cuina i la cuina en general. 

 

Durant aquestes dues setmanes la meva funció principal va ser donar un suport  aquells usuaris 

que diuen a terme diferents tasques a la cuina com per exemple: preparar te i cafè, preparar plats 

amb embotit, emplenar petites terrines amb confitura, bullir ous, etc.  

La finalitat d'aquestes tasques era empatitzar i conèixer als usuaris de primera ma, i establir una 

relació interpersonal. 

 

Explicació del que has après nou en aquestes pràctiques 

 

Durant el període de temps que he estat fent les pràctiques al centre de dia Valkenhof he après 

coses diferents, ja que les tasques que es duen a terme són diferents d'aquelles que vaig realitzar 

a la residència i al servei de domicili. 

Les activitats que es realitzen en aquest centre, no estan tan enfocades a la bona salut física de 

la persona, sinó que es troben més enfocades a que la persona estigui còmoda i tingui confiança 

amb si mateixa.  

Per això he après: 

● Comunicar-me per mitjà de signes i senyes (amb persones que no disposaven de 

vocabulari). 

● Importància d’estar bé amb tu mateixa per poder oferir una ajuda de qualitat a la resta. 

● Importància de tenir paciència. 
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● Importància de tenir empatia. 

● Importància de donar a entendre a l’altra persona la teva gratitud. 

● Preparar alimentació específica per a cada persona. 

 

 

Utilitat que han tingut per a la teva formació 

 

La utilitat que han tingut per jo aquestes pràctiques ha estat, el fet de poder veure des de 

diferents punts de vista un mateix treball, és a dir, com bé he dit abans, en aquest centre les 

activitats realitzades amb els usuaris no estan tan enfocades a la part sanitària, es troben més 

enfocades a que la persona estigui còmoda i tingui confiança amb si mateixa. 

I això ha donat peu a poder desenvolupar i ampliar les meves destreses socials i comunicatives. 

 

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

 

Per jo a superat les meves expectatives, ja que la meva mentalitat, era realitzar les mateixes 

activitats que havia dut a terme a la residència on vaig fer pràctiques abans de partir cap a 

Holanda. Però no ha tingut res a veure, la experiència ha estat totalment diferent a lo que jo 

esperava, superant les expectatives gratament. 

 

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

 

L’única dificultat que m’he trobat, com és lògic, ha estat l’idioma. Però por sorpresa meva no 

ha estat una gran complicació com m’esperava. 

Els usuaris que disposaven d'un llenguatge verbal, parlaven holandès, per tant no els podíem 

entendre a no ser que un company en fes la traducció, i per una altra banda estan aquells usuaris 

que no disposen d’un llenguatge verbal però si es poden comunicar amb suports físics de 

comunicació, com per exemple pictogrames. 

En cas de no poder establir una conversa parlada o amb ajuda de pictogrames ens comunicàvem 

amb l’ajuda del llenguatge no verbals, és a dir, amb gestos, expressions facials, moviments 

corporals, etc. 
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Manera de transmetre la teva experiència a altres companys 

 

Per jo aquesta experiència a estat única e irrepetible. Els hi podria dir als meus companys que 

els anim a que si tenen aquesta oportunitat la agafin i la aprofitin al màxim, per els següents 

motius: 

● El fet de trobar-te a un lloc on no és ca teva, ajuda a descobrir moltes coses de tu mateix 

i valer-se per tu mateix. 

● Conèixer noves cultures, noves maneres de viure, diferents tipologies fer les coses, etc. 

● Relacionar-te amb persones diferents al teu cercle i conèixer gent amb diferents 

mentalitats i punts de vista. 

● Millorar el nivell de idiomes e inclús poder aprendre el vocabulari bàsic d’una llengua 

diferent, com jo per exemple holandès. 

 

Adjunta qualque foto en relació amb les pràctiques fetes. 

      

 

 
 
 


