
Projecte EuroFP Balears III (2017-1-ES01-KA102-037681)

CENTRE EDUCATIU: I.E.S. Josep Maria Llompart

NOM: Jose Antonio

LLINATGES: Calvente Garrido

PAÍS: Italia

INTERMEDIARI: -

EMPRESA: Crocce Rossa Italiana (Massa)

DATES D'INICI I FINALITZACIÓ: 16/05/2017 al 19/06/2017

Descripció general de les pràctiques

Es realitza la feina pròpia de el Tècnic en Emergències Sanitàries però sempre a les ordres 
de el personal de l'ambulància i de el metge, realitzant com a feines les mobilitzacions de 
pacients, les immobilitzacions, prendre les constants vitals, realitzar suport vital bàsic i cures 
de primers auxilis... etc...

Explicació del que has après nou en aquestes pràctiques

He aprés el funcionament de les emergències a un altre país de la unió europea, com es 
desenvolupa la feina de el personal d'emergències a altres institucions, i posar en practica 
tot el que hem aprés al llarg del curs de Tècnic en emergències sanitàries.

Utilitat que han tingut per a la teva formació

Posar en practica tot el que hem aprés al llarg del curs, aprendre l'idioma del país on hem 
participat,  conèixer  gent  d'altres  països  i  les seves costums, aprendre noves formes de 
gestió  de  emergències  des  de  la  central  ,  formes  de  actuació  i  protocols  diferents  per 
actuacions al carrer, etc...

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

La meva valoració de l'estança ha estat molt bona tant per el que he aprés , com per les  
experiències viscudes , com per l'experiència professional que hem duc, i sobre tot per la 
bona companya i els bons amics que hem fet allà, per la seva bona resposta i acceptació 
cap a nosaltres. 

Entrebancs que t’has trobat en la realització de les pràctiques
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4.A.6. MEMÒRIA DE LES PRÀCTIQUES

Rafel
Miguel-Gómara Homar
Finlàndia

Omnia Koulutus
09/04/2018-11/05/2018

El meu dia dia era arribar a l’empresa a les nou del matí, i entrava a una oficina del centre on 
estava amb una part de l’equip de comunicació. Durant el dia anava fent les distintes feines que 
se m’ordenaven amb ajuda d’una estudiant en pràctiques d’una universitat de la zona, ella era la 
meva traductora i amb ella anàvem a gravar, entrevistar...

He après a la perfecció com funciona una empresa tan gran com és Omnia. Com funciona la 
pàgina web, les seves xarxes socials, com s’informa de tots al estudiants i treballadors... També he 
après sobre disseny amb el seu dissenyador gràfic, què és una passada i ha fet feines molt impor-
tants pel païs.

Entendre un poc com funciona la vida en una empresa gran, també a relacionar-me amb un altre 
idioma.

La veritat és que antes de partir no m’havia fet expectatives tampoc, i les que tenia eren 
baixes, ja que en teoria partia ‘sol’ i no sabia com reaccionaria. Però ha estat una passada.
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Els primers dies quan l'idioma encara no el domines massa bé, i quan encara no coneixes la 
ciutat,  però  a  partir  de  el  tercer  o  quart  dia  ja  anàvem  amb  molta  mes  soltesa  i  ja  
començàvem a conèixer la gent.

Manera de transmetre la teva experiència a altres companys

Mitjançant xerrades i petites conferencies als companys, mostrant les fotos de les nostres 
experiències viscudes a Itàlia ,  explicant el que hem viscut ,  be que mos ho hem passat, tot 
el que hem après, etc...

Adjunta qualque foto en relació amb les pràctiques fetes.
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CENTRE EDUCATIU: I.E.S. Josep Maria Llompart

NOM: Jose Antonio

LLINATGES: Calvente Garrido

PAÍS: Italia

INTERMEDIARI: -

EMPRESA: Crocce Rossa Italiana (Massa)

DATES D'INICI I FINALITZACIÓ: 16/05/2017 al 19/06/2017

Descripció general de les pràctiques

Es realitza la feina pròpia de el Tècnic en Emergències Sanitàries però sempre a les ordres
de el personal de l'ambulància i de el metge, realitzant com a feines les mobilitzacions de
pacients, les immobilitzacions, prendre les constants vitals, realitzar suport vital bàsic i cures
de primers auxilis... etc...

Explicació del que has après nou en aquestes pràctiques

He aprés el funcionament de les emergències a un altre país de la unió europea, com es
desenvolupa la feina de el personal d'emergències a altres institucions, i posar en practica
tot el que hem aprés al llarg del curs de Tècnic en emergències sanitàries.

Utilitat que han tingut per a la teva formació

Posar en practica tot el que hem aprés al llarg del curs, aprendre l'idioma del país on hem
participat, conèixer gent d'altres països i les seves costums, aprendre noves formes de
gestió de emergències des de la central , formes de actuació i protocols diferents per
actuacions al carrer, etc...

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

La meva valoració de l'estança ha estat molt bona tant per el que he aprés , com per les
experiències viscudes , com per l'experiència professional que hem duc, i sobre tot per la
bona companya i els bons amics que hem fet allà, per la seva bona resposta i acceptació
cap a nosaltres.

Entrebancs que t’has trobat en la realització de les pràctiques
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Ningún, tot ha anat molt bé.

Una experiència inolvidable si t’agrada viatjar i fer feina, perquè a part de viatjar també has d’anar 
a les pràctiques, però si t’agrada fer feina segur que no et sabrà gens de greu anar-hi.
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