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1 JCV: bueno Cristina\ 
2 mira\ 
3 l’objectiu de: l’entrevista aquesta_ 
4 és esbrinar una mica_ 
5 (.. 0.44) com ha anat el teu període de pràctiques_ 
6 amb nosatres_ 
7 (.. 0.58) i:_ 
8 bueno\ 
9 treure:_ 
10 (.. 0.11) pues e:_ 
11 coses profitoses potser per aplicar-les en_ 
12 (.. 0.53) en suc(c)essive:s_ 
13 (.. 0.67) pràctiques que es facin de l’EUS/ 
14 (.. 0.65) llavors lo primer que jo et volia preguntar_ 
15 (.. 0.37) és que:_ 
16 o-- 
17 demanar_ 
18 és que fessis una valoració global del teu_ 
19 (.. 0.11) periode de pràctiques_ 
20 amb nosaltres_ 
21 (.. 0.30) aixís a nivell general\ 
22 i després_ 
23 (.. 0.46) si et sembla entrem una mica en detalls\ 
24 CFR: (... 1.52) p(e)rò: am(b) aspectes definits/ 
25 o:_ 
26 JCV: bueno\ 
27 en general\ 
28 com [1 t’hi has trobat] a:_ 
29 CFR: [1 en general\] 
30 JCV: (.. 0.37) [2 has-- 
31 has pen- --] 
32 CFR: [2 jo crec--] 
33 JCV: penses que:_ 
34 fent una valoració glo- global_ 
35 trobes que ha estat profitós_ 
36 [que:_] 
37 CFR: [molt] profitós\ 
38 jo crec que és una de les decisions millors que:_ 
39 (... 1.01) que vaig prendre\ 
40 (. 0.11) fer el EUS i_ 
41 estar en pràctiques\ 
42 (... 1.06) perquè quan arribes i comences aquí:_ 
43 o sigui\ 
44 un- -- 
45 el ambient_ 
46 de treball i:_ 
47 tot això\ 
48 (.. 0.65) és bastant nou no/ 
49 JCV: mhm\ 
50 CFR: i aleshores_ 
51 (. 0.23) és una manera fàcil_ 
52 de:_ 
53 relacionar-te:_ 
54 (.. 0.56) a nivell laboral amb gent_ 
55 JCV: mhm\ 
56 CFR: i:_ 
57 no tindre_ 
58 (. 0.25) o sigui\ 
59 tens l’avantatge que no tens moltes responsabilitats_ 
60 p(e)rò que:_ 
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61 (.. 0.82) pots_ 
62 m_ 
63 aprendre cantitat de coses\ 
64 no\ 
65 JCV: mhm\ 
66 (... 1.55) 
67 JCV: molt bé\ 
68 (.. 0.34) (INH) 
69 escolta\ 
70 i dels temes que has e:_ 
71 pe- perquè tu:_ 
72 ho vas fer a personal\ 
73 (.. 0.35) dels temes que:_ 
74 es treballen a personal_ 
75 quins són aquells que_ 
76 que t’han agradat més_ 
77 i aquells que són:_ 
78 que potser no t’han agradat tant_ 
79 (.. 0.67) [xxx] 
80 CFR: [a mi_] 
81 amb lo que mé- -- 
82 lo que més m’agradava era:_ 
83 (.. 0.69) tot el tema del CCC_ 
84 i:_ 
85 (.. 0.69) de:l paquet informàtic de l’AS-400_ 
86 {(P) i això\} 
87 JCV: (... 2.40) AS-400\ 
88 CFR: mhm\ 
89 (... 2.04) ((silenci, JCV escriu)) 
90 JCV: i per què el CCC\ 
91 (.. 0.40) per- -- 
92 perquè es fica al:_ 
93 al:_ 
94 CFR: [perquè és e- --] 
95 JCV: [AS-]400 o:_ 
96 CFR: sí\ 
97 no:\ 
98 i perquè és una manera_ 
99 (.. 0.56) de veure que_ 
100 (. 0.23) com es valora a la gent_ 
101 (... 2.67) 
102 CFR: i:_ 
103 m:_ 
104 (. 0.19) potser de totes les feines que he fet_ 
105 és lo que:_ 
106 (.. 0.35) veies més el resultat\ 
107 no/ 
108 JCV: mhm\ 
109 (... 1.68) i el que menos_ 
110 t’ha agradat/ 
111  (.... 3.73) 
112 CFR: m::_ 
113 pf\ 
114 (.... 3.86) 
115 CFR: m::_ 
116 (... 1.05) m:_ 
117 (. 0.23) repassar les fulles de control horari de la Omnia\ 


