
DE LA MÈTRICA A LES EMOCIONS 
El Pràcticum I com a materialització del canvi 

LORENA SANTANA RODRÍGUEZ| lsantanar@uoc.edu 

Universitat Oberta de Catalunya Psicologia Social 

                 JORNADA DEL PRÀCTICUM DE PSICOLOGIA, 2020 

Aquest pòster pretén ser una carta motivacional. Una opció de trencar amb d’allò que ha de ser. 
Una via d’escapatòria de la pressió social que ens marca l’obligatorietat de dedicar-nos a allò que 
hem escollit estudiar quan tenim escassos divuit anys. La recerca de la sinergia d’habilitats i el ser 
sincer amb un mateix és la millor estratègia per saber quina és la nostra vocació. En el meu cas, la 
materialització d’aquesta idea es fa possible gràcies al Pràcticum I, moment en el qual puc aplicar 
els meus coneixements com a psicòloga per ajudar a aquelles persones que, com jo, també volien 
canviar i trencar amb el sistema establert.  

Hamburg, 2014 
Enginyera 

Al cim de l’enginyeria. En el moment 

que teòricament havia assolit el meu 

màxim potencial, em replantejo si és 

això el que vull. És la meva vocació? 

Un canvi és possible? 

Barcelona, 2020 
Psicòloga 
Graduada en Psicologia, treballant a 

l’Ajuntament de Barcelona en 

l’especialització de gènere. Iniciant un 

projecte com a psicoterapeuta. 

Sí, el canvi era possible. 

		

	

		

PRÀCTICUM I 

 
 

L’oportunitat que m’ofereix el Pràcticum I, he 
pogut fer tangible els coneixements assolits al 

llarg del grau. 
He fet les primeres connexions amb 

professionals dins el sector professional. 
Persones amb les quals encara avui mantinc 

bona relació.   
He après la diferència entre la complexitat de 
la quantificació de l’enginyeria i la complexitat 

de les emocions de les persones. 

 
 

El Pràcticum I m’ofereix un paral·lelisme entre 
les persones que formaven part del programa i 

la meva vivència personal i laboral. 
La intervenció en persones amb diversitat 

funcional cap a la inserció laboral em fa veure 
que aquestes persones també trenquen amb 

els cànons de normalitat establerts pel sistema 
tradicional.  

La lluita pel canvi la vàrem emprendre junts.  

El potencial 
fora de la 
norma… 

Gràcies a… 


