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PER QUÈ HAURIES DE FER UN
ERASMUS?
Jo crec que tothom que tingui l’oportunitat deuria de fer un erasmus
perquè és una oportunitat única per conèixer un altre país, una altra
gent, un altre idioma i per què no tal vegada encontrar el lloc on vols
viure…
Primerament l’erasmus és per estudiar o fer pràctiques a un altre país,
però l’experiència que em duc del meu erasmus és més turística que de
fer l’altre, encara que he treballat amb un equip que s’encarrega de
persones discapacitades i altres tasques el que més he fet crec que ha
sigut aprendre el que és independitzar-se i viure amb totes les
responsabilitats de la teva casa…
Un dels motius més importants per fer l’erasmus és per millorar l’idioma
amb el que t’has de comunicar, que en el meu cas era l’anglès perquè
no sabia norueg i sa veritat és que l’he millorat molt més del que ja sabia
i és una cosa molt bona a esmentar d’aquesta experiència.
Una altra raó seria el fet de expandeixer els teus límits de coneixement
veient una cultura diferent amb un sistema que pot ser bastant diferent
al que estàs acostumat, per exemple en Noruega la gent pot pujar al bus
sense dir res ni pagar res al conductor perquè ells se'n fien de que
tothom pagarà el seu bitllet bé emprant l’aplicació o pagant amb targeta
a una màquina dins el bus, i és una cosa totalment nova per jo…
Finalment diria que els vincles que fas amb gent de fora és un motiu
també molt interessant perquè fer amistats en un país diferent t'obre la
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porta a poder tornar de visita a aquell lloc per fer una visita o altres
coses…
En resum, l’erasmus és una experiència que recomano 100% i que et
pot canviar sa vida.

(En aquesta foto estem amb una amiga que vam fer que es diu Helen)

