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Em dic Muriel Falgueras Pradas i tinc 20 anys, vaig fer el PTT d’administració a l’Institut Alt 

Penedès, al març de 2016 vaig començar les pràctiques a la botiga Inside com a  auxiliar de 

vendes i al maig de 2016 vaig fer pràctiques al Rosscream com a cambrera. 

 

Vaig fer la prova de grau mitjà i al 2017 vaig començar el CFGM de Disseny Gràfic i  imatge 

impresa a l’Arsenal, al 2018 vaig decidir deixar el curs perquè per la meva situació 

econòmica, ja que era molta despesa seguir estudiant i a partir d’aquell moment em vaig 

dedicar a treballar en feines de cambrera, de cangur, etc.. 

 

A finals del 2018 em vaig assabentar, per la meva millor amiga,  que a la Fassina feien una 

Casa d’Oficis d’atenció sociosanitària, vaig passar una entrevista de selecció i vaig començar. 

 

Durant els mesos de gener a juny hem estat fent molta formació, on vam fer la part teòrica 

del Certificat de Professionalitat d’atenció sociosanitària a persones dependents en 

institucions socials. Com a complement vam anar a visitar diferents tipus de residències per 

conèixer la varietat que hi ha, i ens van fer diferents tallers i  xerrades com per exemple un 

taller anomenat “Tots podem aprendre coses” amb usuaris de Mas Albornà que ens van 

explicar el seu dia a dia i ens van ensenyar a fer un moneder amb cartró reciclat. 

 

A mitjans de juny vam començar la part pràctica a dues institucions socials de Vilafranca, la 

Fundació l’Espiga i el Consorci Sociosanitari de Vilafranca (Ricard Fortuny). Jo estic a la 

Fundació l’Espiga, on has de treballar amb gent amb algun tipus de discapacitat físic i/o 

intel·lectual. 

 

Actualment continuo fent les pràctiques i he pogut treballar a la residència Graupera, la 

residència l’Espiga, el pis assistit i el centre ocupacional i encara que la gent em pregunti si  

em veig capaç de fer totes les tasques d’un auxiliar, la meva resposta sempre ha sigut la 

mateixa; m’agrada aquesta feina perquè puc ajudar!.  

 

A la Fundació l’Espiga, m’han tractat súper bé, m’he sentit molt còmoda i aquest curs ha 

aconseguit despertar allò que possiblement necessitava per continuar estudiant i m’estic 

pensant fer el grau mig de persones en situació de dependència perquè he descobert que és 

una feina que m’ha agradat molt, tant teòricament, com a l’hora de les pràctiques. 


