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COMPETÈNCIES ADQUIRIDES

JOAN CARLES QUERALT LÀZARO

Lingüística en anglès: fer classes en anglés i parlar amb la resta de
professors ha  fet que millore la meua competència i fluidesa.

Docent: la docència allà era com el que ací anomenem tradicional:
reproductiva, teòrica, memorística... Això m'ha fet valorar encara més
l'aposta per les pedagogies actives i renovadores. Per a mi cal proposar una
educació més socioconstructivista, amb un enfocament comunicatiu i
impulsant el treball cooperatiu. Allà, en canvi, tenien llistats d'alumnes per
notes i no pensaven a aplicar els coneixements al món real, tot es quedava
en la teoria.

EXPERIÈNCIES POSITIVES

Valoració positiva de la relació de que jo guarde amb els meus alumnes. Al
contrari que al National College Grigore Moisil, on les relacions eren més
distants. 

Contactes: conéixer professorat d'arreu d'Europa ha estat ben interessant i
important de cara als projectes d'anys vinents. 

Programes Erasmus+ i Etwinning: descobrir les possibilitats
d'aprenentatge que ens ofereixen els programes europeus.



EXPERIÈNCIES POSITIVES
Enriquiment cultural: el fet d'endinsar-me en una cultura, com en aquest
cas la romanesa, m'ha ajudat a entendre millor la gent d'Europa de l'est, els
costums i algunes tradicions. Més enllà de visitar la capital, potser més
europeïtzada, entenc que Onesti era més semblant a la realitat diària de
les persones romaneses que Bucarest.
Sistema educatiu: conéixer el funcionament del sistema educatiu d'un
país del qual arriben bastants estudiants és important per a poder oferir-
los una millor acollida.
Relació amb professorat: la part més positiva és la confiança, la millora de
la relació i les sinergies creades amb la resta de profes del centre, fet que
pot portar a una millor coordinació a l'hora de treballar.

ELEMENTS A TINDRE EN COMPTE

Llengua: allà, solament el jovent sabia anglés. Molta de la gent adulta amb
què vam coincidir, tret dels profes, parlaven solament romanés. Aquest fet,
totalment normal, pot suposar una dificultat si no sabem la llengua del
país.
Duració del viatge: les 3.40h de l'avió, sumades a les 4 i poc dels cotxes de
línia, van resultar duretes. I més, tenint en compte la competència vial o la
poca por dels conductors romanesos. Cal estar preparat.
Menjar i dietes: tot i la distància, el menjar era bastant semblant. Ara bé,
caldria saber amb antelació el preu mitjà de les coses per tal d'ajustar
millor les dietes. Sopar fora eixia pel mateix preu que ací, quan pensàvem
que era molt més barat.

CONCLUSIONS

A nivell acadèmic, ho considere una experiència gratificant. Tot i això, la
meua pràctica docent no ha canviat massa: férem 3 classes i no hi havia
cap espai de debat sobre, per exemple, metodologia, concepció de
l'educació, transformació, etc. més enllà del que sorgia en els espais d'oci i
sobretot entre el professorat del Serpis.
A nivell personal, m'ha resultat profitós el fet d'endinsar-me en el context
escolar d'un altre país i veure com l'alumnat es mostrava receptiu i com
podia desenvolupar-me en anglés. Tot plegat ha fet que valore molt més la
feina docent que fem ací, com enfoquem l'ensenyament i com intentem
atendre no solament la part teòrica, sinó també l'emocional. 


