
396 HORES DE PRÀCTIQUES INTENSES AL PLA D'INCLUSIÓ DE L'ALT EMPORDÀ

El meu període de pràcticum del cicle de grau superior de tècnic en Integració Social l'he
fet durant sis mesos al Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social de l'Àrea de Benestar del
Consell Comarcal de l'Alt Empordà. Aquest pràcticum l'he fet en el darrer curs de la meva
formació.

La figura de l'integrador social és molt nova i també ho era per mi quan vaig començar
aquests estudis. En iniciar el període de pràctiques no sabia gaire bé quines serien les
meves funcions i tasques, ni quin seria el meu paper en una administració gran, però poc
a poc amb l’ajuda d’un equip multidisciplinar he anat adquirint habilitats i experiències molt
positives que m’han facilitat l’aprenentatge tant a nivell professional com a nivell personal. 

Han estat uns mesos molt intensos, en els que he intentat enriquir-me al màxim. Fins
aleshores només havia vist la part teòrica de les funcions d'un integrador social com ara
fer projectes inclusius, intervencions comunitàries i sobretot intervenir directament amb les
persones.

En el marc de les accions que es fan des del Pla d'Inclusió ho he pogut posar en pràctica
des d'una metodologia molt diferent de la que jo tenia en ment. Aprendre la importància a
l'hora  de  seleccionar  informació,  treballar-la  i  poder  crear  un  projecte  amb una  base
sòlida, també la importància que té el treball en equip, la comunicació entre  professionals
de les diferents àrees a l’hora d’organitzar qualsevol esdeveniment, programa o projecte.

He pogut participar activament des del minut zero en la definició d'un projecte nou que ha
nascut en el marc de la Taula d'Inclusió: la creació d'un espai de lleure per a municipis
rurals a la comarca. He treballat també des del primer dia en l'organització de la segona
jornada de formació de voluntariat de la comarca que vam celebrar fa poques setmanes.

També he tingut l'oportunitat  de conèixer com funcionen diferents serveis de l'àrea de
Benestar, com el servei d'acollida, el servei d'assessorament i el serveis de mediació per a
persones estrangeres. He pogut conèixer i aprendre com són els assessoraments legals
que  fa  l'equip  del  Pla  de  Ciutadania  i  Immigració  i  he  pogut  treballar  al  costat  dels
mediadors i l'advocada. 

També he participat en l’Espai Formació per a Famílies, un espai de l'àrea de Benestar
adreçat  a  pares i  mares amb fills  i  filles d’entre  6 i  16 anys  de la  comarca,  famílies
derivades  per  l’Equip  d’Atenció  a  la  Infància  i  a  l’Adolescència  i  pels  Serveis  Bàsics
d’Atenció Primària de la comarca. He pogut conèixer com s'intervé amb famílies i com les
professionals dinamitzen les sessions de treball.



Crec que he estat molt afortunada amb les pràctiques que he pogut fer. Al principi tenia
certes pors i molt de respecte davant el fet que entrava a una administració pública que
desconeixia. Però la qualitat del personal i de l’equip amb el que m’ha tocat treballar de
prop, ha fet que em sentís des d’un primer moment molt ben acollida. 

D’aquestes  pràctiques m'emporto  396 hores  de  recerca,  d'aprenentatge,
d'autoconeixement, d'experiència, d'habilitats socials, de motivació, d’autocrítica amb mi
mateixa i de maduresa professional.

Ha estat un període molt enriquidor on m'he sentit molt còmode gràcies a tot l'equip de
professionals, especialment per la meva tutora Imma Quintana i per en Roger López.

Només tinc paraules d’agraïment per totes les experiències viscudes que he incorporat en
el meu dia a dia i sobretot perquè amb aquest practicum he pogut entendre millor el món
social. 

Najat Talha, Estudiant del Cicle Formatiu de Grau Superior de Tècnic d'Integració Social.
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