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Resum 
 
Aquest és un projecte d’una fundació que educa i forma persones 
amb discapacitats intel·lectuals. En aquest treball final de grau 
s’explica tots els procediments que s’han hagut de realitzar al llarg de 
tot el procés, preproducció, producció i postproducció. 
 
La Fundació NouXamfrà han volgut un vídeo corporatiu de tota la 
fundació, desglossat en les diferents departaments i InFocus Studio 
s’ha encarregat de realitzar aquest projecte.  Es presenta la primera 
part d’aquest, l’escola, un dels departaments més importants i extens 
d’aquesta fundació.  
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1. Introducció 
 
Aquest és el primer treball realitzat per InFocus Studio, un documental 
per la Fundació NouXamfrà. Al llarg d’aquest treball final de grau es 
presenta tots els procediments que s’han dut a terme per a la 
realització de un dels apartats que conforma aquest documental.  
 
El client ha demanat un vídeo en que és mostri l’escola en un format 
de vídeo i també fotografies per a la seva pàgina web i xarxes socials, 
a demés de tindre-les en els diferents espais de la fundació en format 
paper.  
 
És un vídeo de aproximadament deu minuts que parla de l’escola Sant 
Miquel, un apartat de la Fundació NouXamfrà. Aquesta fundació està 
dividia en varis sectors (escola, itineraris laborals, centre especial del 
treball i habitatges) que actualment, ja estan realitzats i alguns d’ells 
presentats a la pàgina web www.infocus.studio. 
 
El vídeo ha estat preproduït, produït i post produït per Alessandro 
Fagioli i un servidor, Jordi Argilés. Diferenciant cada apartat que ha 
afrontat cadascú, inicialment jo m’he fet càrrec de les reunions 
mantingudes amb el client, ja que ambdós parlàvem en català.  
 
La preproducció ha estat pensada i ideada conjuntament, la 
producció ha estat feta pels dos, perquè per l’envergadura del 
projecte requeria mínim de dues persones i  la post producció ha estat 
realitzada íntegrament per mi a excepció del guió narratiu.  
 
Així doncs, aquest ha estat un projecte pensat per donar veu a les 
persones amb discapacitat intel·lectual, transformar en imatges les 
vivències dels alumnes i del personal docent de l’escola Sant Miquel, 
buscant la sensibilitat en la paraula i mostrant un ambient fresc.  
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 1.1 Objectius generals 
 

•   Crear un vídeo documental per la Fundació Nou Xamfrà, tenint 
present les fases de preproducció, producció i postproducció, 
per tal que el resultat s'adapti a les necessitats del client en 
quant a continguts i qualitat 

 
 1.2 Objectius específics  
 

! Aplicar els meus coneixements assolits del Gran en Multimèdia 
! Crear un audiovisual que transmeti empatia social 
! Mostrar la vivència en escoles no-ordinàries 
! Integrar persones amb discapacitat físiques al món laboral 
! Potenciar la difusió en xarxes socials de la Fundació 
! Donar testimoni a persones amb discapacitat intel·lectual 
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 1.3 Motivació 
 
Amb el temps, les ganes i la necessitat d’incrementar coneixements i 
inquietuds que tenia del món audiovisual he tingut l’oportunitat de 
crear des de zero una empresa. InFocus Studio ha estat la motivació 
principal en la feina, m’ha donat l’oportunitat de participar en 
diferents projectes, que allunyats dels aspectes tècnics, he tingut el 
plaer de conèixer persones molt professionals tant personal com 
professionalment. 
 
Per altra banda, aquest projecte ha estat motivat per complir unes 
expectatives personals. He volgut posar a proba tant els meus 
coneixements tècnics com humans. Durant el transcurs acadèmic no 
havia tingut l’oportunitat de poder realitzar un projecte tant extens 
com el realitzat i tenia ganes d’afrontar tots els processos que 
implicava.  
 
Per finalitzar m’ha agradat molt poder treballar amb persones amb 
discapacitat intel·lectual, arribar a entendre, per poc que sigui, de 
quina manera pensen i es relacionen.  
 
Crec fermament en la importància de que la societat sigui inclusiva 
per a tothom indiferentment de condicions, races o religions i haver 
tingut aquesta oportunitat de treballar-hi en temes que personalment 
m’hi sento involucrat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Jordi Argilés Casaseca  - Vídeo Documental 
 

7 

2. Antecedents 
 2.1 La Fundació NouXamfrà 
 
La Fundació NouXamfrà és una entitat sense ànim de lucre dedicada 
a les persones amb discapacitat intel·lectual (DI) i les seves famílies. 
 
 

 
(Vista exterior edifici escola Sant Miquel) 

 
Té per missió trobar solucions eficaces pel creixement, la integració 
laboral i social de les persones amb DI, i en definitiva, millorar la seva 
qualitat de vida. Vol ser un punt de referència per a les persones amb 
discapacitat al llarg de tot el seu cicle vital. 
 

      
 
Ofereixen un ventall de serveis per atendre les necessitats de les 
persones amb discapacitat intel·lectual al llarg del seu cicle vital. 
Aquets serveis és divideixen en formació, itineraris laborals, centre 
especial de treball, servei d’habitatges. 
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2.2 Tallers 
 
A l’Escola Taller Sant Miquel imparteixen Programes de Qualificació 
Professional Inicial (PQPI). Aquests programes estan adreçats a nois i 
noies amb DI entre 16 i 21 anys que no hagin obtingut la titulació de 
Graduat en ESO.  
 
Aquest servei de formació professional de l’escola Sant Miquel està 
dividit en diferents perfils que els nois i noies juntament amb els seus 
pares i/o tutor poden escollir la seva formació al llarg de dos anys 
d’aprenentatge.  
 
Aquestes perfils són: 
 
Escola 

a. Desenvolupen competències del perfil professional 
b. Realitzen pràctiques en empreses 

 
Taller fusteria 

a. Mecanització de fusta i derivats 
b. Ajustament i embalatge de mobles i elements de fusteria 
c. Muntatge i instal·lació d’elements de fusteria i moble 

 
Taller hostaleria 

a. Arranjament d’habitacions i zones comunes en allotjaments 
b. Bugaderia, neteja 

 
Taller cuina 

a. Formació pràctica en empreses 
b. Tècniques de cuina, elaboració culinària bàsica 

 
Taller jardineria 

a. Operacions auxiliars per a la instal·lació de jardins; parcs i zones 
verdes 

b. Operacions auxiliars per al manteniment de jardins, parcs i zones 
verdes 

c. Formació pràctica en empreses 
 

Taller comerç 
a. Formació pràctica en empreses 
b. Tècniques de comerç, elaboració d’inventari 
c. Venta al públic 

 
Com a metodologia, es centren en la globalitat de la persona, tenint 
en compte les seves habilitats, capacitats i les seves necessitats i 
l’entorn familiar i social. 
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3. Preproducció 
 

3.1 Objectiu publicitari i target 
 
Durant la fase de contacte entre el personal de la fundació i InFocus 
Studio vam estar determinant quin públic potencial es buscava per 
aquest vídeo.  
 
Per una part, la fundació tenia present que era un vídeo encarat 
principalment per les famílies. Volien donar un testimoni gràfic de que 
s’hi fa i de quina manera és fa. També van contemplar la idea de que 
aparegués algun personatge públic involucrat en la causa. 
 
Per altra part, InFocus Studio tenia clar, un cop reunits ambdues parts, 
que  aquest vídeo seria potencial per a promocionar l’escola Sant 
Miquel i la Fundació NouXamfrà. Primerament per a la captació de 
nous alumnes i per la possibilitat de nous inversors, ja que una part de 
la fundació és subvenciona gràcies a donacions de empreses i 
particulars. 
 
Un cop vista la necessitat de la fundació, InFocus Studio va proposar 
que el públic potencial sigues empreses compromeses amb persones 
amb discapacitats físiques, famílies i possibles alumnes sense un rang 
de edat definit ja que és un projecte inclusiu per a qualsevol persona. 
 
Finalment vam incorporar dos personatges públics, Joan Dausà (músic 
català) i Mireia Lalaguna (Miss World 2015).  Tant en Joan com la 
Mireia ens han permès fer una màxima difusió a un públic que 
freqüenta les xarxes socials amb freqüència i a demés tenen una forta 
influencia entre els seus seguidors. 
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3.2 Referents audiovisuals  
 
L’estètica que es buscava alhora de mostrar el vídeo era quelcom 
senzill, sense adornaments ni efectes elaborats.  Al llarg de les 
converses mantingudes amb el client tenia molt clar que la seva 
intenció era informativa, però a la vegada familiar i això va servir per 
trobar varis referents que han ajudat a tindre l’estètica desitjada. 
 

 3.2.1 Referents de contingut 
 
He volgut definir no només amb el guió, sinó també en el muntatge, 
les emocions transmeses dels seus testimonis. Per aconseguir aquesta 
aproximació de l’espectador amb l’entrevistat s’han utilitzat plans 
pròxims i un referent molt important ha sigut Salvados, el programa 
que dirigeix Jordi Èvole. La proximitat que arriba a haver entre 
entrevistat i entrevistador.  
 
Aquest en són alguns exemples: 
      

  
 

¿Qué es un 'cani' o una 'choni'? - Salvados  
www.youtube.com/watch?v=MH3fEjWTcfM 

 

  
 

Salvados: Entrevista a José Mujica. Presidente de Uruguay 
www.youtube.com/watch?v=ZlE-9ohXgDI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Jordi Argilés Casaseca  - Vídeo Documental 
 

11 

 3.2.2 Referents tractat del color 
 
Un aspecte que dona uniformitat a tot el contingut gravat, un referent 
ha sigut la sèrie documental Vice. Una productora de continguts de 
alta qualitat, que opera a més de trenta set països.  
 
 

   
 

Meet One of Britain's Most Notorious Reformed Criminals: Walking Heavy 
www.youtube.com/watch?v=GvgJo7RHBCo 

 
 
 

   
 

Vice – La vida fuera de casa 
www.youtube.com/watch?v=TXKjRkkoIOU 

 
 
 

   
 

The Celebrity Mil l ionaires of Competit ive Gaming 
www.youtube.com/watch?v=of1k5AwiNxI 
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 3.2.3 Referents muntatge  
 
El dinamisme que s’ha volgut buscar és el que mostra la sèrie 
Documentary Now, una sèrie denominada “mockumentary” 
documental de contingut fals però amb un muntatge molt dynamic. 
 
 

   
 

Documentary Now - Tràiler 
www.youtube.com/watch?v=xpKtpuCFecc 

 
 
 

   
 

Documentary Now! - Dronez: The Hunt For El Chingón 
www.youtube.com/watch?v=qiPsjSm4lmo 

 
 
 

  
 

Documentary Now! - Fred Armisen with Jeffrey Ashkin  
www.youtube.com/watch?v=Iwj7hV9h5VQ 
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  3.2.4 Referents de recursos 
 
Un programa televisiu de TV3 anomenat el Foraster, un programa 
d’àmbit català on un reporter mostra la convivència entre els seus 
ciutadans. De el Foraster he agafat la idea d’utilitzar plans i recursos 
que posa a l’espectador en proximitat, donant molta informació tant 
de situació, textura, context...  
 
 

    
 

Castellfoll i t  de la Roca  
www.ccma.cat/tv3/alacarta/el-foraster/castellfollit-de-la-roca/video/5577979 

 
 
 

   
 

L lessui i  la Vall D’Àssua 
www.ccma.cat/tv3/alacarta/el-foraster/llessui-i-la-vall-dassua/video/5591882 
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3.3 Guió literari 
 
El vídeo comença amb un introducció animada del logotip i a 
continuació la presentació de l-escola Sant Miquel vista des de fora, 
únicament l’edifici.  
 

INTERIOR ESCOLA  
 
A continuació, es podrà veure l’interior de l’escola, on serà una 
introducció a la primera de les entrevistes que es realitzarà al mateix 
espai que es veu en pantalla.  
 

INTERIOR DESPATX / INTERIOR ESCOLA / EXTERIOR PATI 
  
L’entrevista anirà acompanyada d’imatges al llarg del discurs, on 
també tindrà aparició la directora de l’escola Sant Miquel.   
 

RESTAURANT VILANOVA – EXTERIOR – INTERIOR ENTREVISTA 
 
Continuant amb l’inici dels tallers, el primer és fusteria, on les escenes 
es graven a l’exterior del Restaurant VinyaNova, als peus de la 
muntanya de Montserrat.  
 

INTERIOR TALLER HOSTALERIA  
 
Tot el taller es desenvolupa dins de la mateixa classe, tant l’entrevista 
com el taller en sí. Canviant el set, distribuint en dos espais diferenciats, 
l’entrevista i on es realitzen les pràctiques.  
 
Al ser una persona sorda-muda, l’entrevistada es veu en tot moment 
per tal de poder veure els subtítols. 
 

INTERIOR TALLER FUSTERIA 
 
Tot el taller es desenvolupa dins de la mateixa classe, tant l’entrevista 
com el taller en sí. Aprofitant el mateix espai on els alumnes realitzen 
les pràctiques de fusteria es on també es realitza l’entrevista de 
l’alumna.  
 
Al llarg del taller es va variant entre entrevista i plans recursos de la 
mateixa fusteria amb els alumnes treballant.  
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INTERIOR TALLER COMERÇ 
 
Tot el taller es desenvolupa dins de la mateixa classe, tant l’entrevista 
com el taller en sí. També passa com el taller anterior que tant 
l’entrevista com les pràctiques de taller es realitzen en la mateixa 
classe de comerç.  
 
 INTERIOR AULES 
 
En aquest apartat del vídeo, es grava en dos classes diferents, la 
primera on els alumnes estan fent teoria i en la segona classe es on és 
realitza l’entrevista.  
 
 INTERIOR TALLER DE CUINA – MENJADOR 
 
Separant dos espais diferenciats un de l’altre, les escenes gravades de 
les pràctiques dels alumnes es a la cuina, on es veuen elaborant un 
càtering i l’altre apartat és el menjador on s’hi desenvolupa l’entrevista 
i també plans recursos de la preparació del menjador.  
 
 INTERIOR TALLERS 
 
En els diferents espais, un recull de consells que els alumnes donen a 
futurs alumnes, tota la seqüencia d’aquests consells són plans recursos 
dels mateixos tallers i de les entrevistes realitzades.  
 
 INTERIOR SALA DE PROFESSORS 
 
Una introducció de la directora de l’escola que forma part de 
l’entrevista, juntament amb plans recursos que de la sala de professors 
on estan fent claustre matinal.  
 
 INTERIOR TALLERS 
 
L’alumnat parla dels professors, tota la seqüencia és plans recursos 
dels mateixos tallers i de les entrevistes realitzades.  
 
 INTERIOR TALLERS 
 
L’alumnat parla dels mateixos alumnes, de la inclusió que existeix. Tota 
la seqüencia és plans recursos dels mateixos tallers i de les entrevistes 
realitzades.  
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 INTERIOR DENIMWOOD 
 
A l’interior de la botiga és realitza l’entrevista, focalitzada en un punt 
estratègic on l’entrevistat està damunt d’una motocicleta.  
 
La part de botiga on ensenya els productes, amb clients i treballadors 
és mostra al llarg de l’entrevista.  
 
 ESCOLA 
 
Durant l’entrevista amb l’empresari també apareixen imatges dels 
alumnes dins l’escola, en el moment en que fa referencia a ells 
explícitament.  
 
 HABITATGES - PEPE JEANS INTERIOR – ESCOLA 
 
Per finalitzar el vídeo, la fundadora, un professor i la directora de 
l’escola conclouen el discurs amb un recull de seqüencies gravades 
posteriorment en les diferents institucions que la Fundació NouXamfrà 
està involucrada.  
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3.4 Localitzacions 
 
La Fundació NouXamfrà disposa de diferents espais on realitzen les 
pràctiques d’escola, activitats i altres. Vam fer un estudi dels espais on 
gravaríem i quin material necessitaríem per a fer cada escena.  
 
En cada localització s’ha tingut en compte el moment horari, ja que és 
un edifici amb grans finestres i la llum incideix de manera més directa 
en diferents moments del dia.  
 
A continuació localitzacions d’alguns dels espais de l’escola Sant 
Miquel: 
 

   
             (Exterior general escola)                                    (Interior entrada escola) 
 
 

   
                      (Taller Fusteria)                                                  (Taller hostaleria) 
 
 

    
                       (Menjador)                                                         (Taller cuina) 
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3.5 Il·luminació 
 
En quan a la il·luminació ha estat un aspecte que al no disposar de 
molts recursos com focus o panells hem hagut d’atendre’ns més a les 
hores de màxima llum en tots els espais on gravaríem. L’única ajuda ha 
sigut un reflector que a vegada servia de difusor en algunes escenes. 
 
Per culpa d’aquest factor tècnic ens hem atès a la llum natural i en 
l’orientació de l’edifici.  
 
Aquí observem l’orientació respecte una captura de pantalla del 
Google Maps, l’edifici te una orientació nord-est, la qual cosa significa 
que les dos  grans façanes estan exposades al sol durant el cicle solar, 
pel matí fins al migdia a la façana nord-est i a la tarda a la sud-oest. 
 
 

 
(Imatge de Google Maps) 

 
 

Els espais gravats pel matí han estat el taller d’hostaleria, la recepció, 
l’aula de professors, el descans al pati exterior, les classes teòriques i el 
taller de jardineria.  
 
A la tarda els espais gravats han estat el taller de cuina i menjador, el 
taller de comerç i el taller de fusteria, on la llum entrava d’una manera 
més directa i això ha permès poder il·luminar correctament.  
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    3.6 Equip Tècnic 
 

! 2x Nikon D610 
! Objectius: 

o 50mm f/1.8 MF (Nikkor) 
o 85 mm f/1.8 AF D (Nikkor) 
o 70-200 mm f/2.8 AF (Tamron) 
o 28-70 mm f/3.5 AF D (Nikkor) 

! Pantalla Externa 
! 2x Trípode Manfrotto  
! Visor de Pantalla TARION LCD 
! Follow Focus TARION TR-BASE1  
! Slider TARION TR- S120 
! LED Ring 
! Difusor 60x90 cm 
! Go Pro – Black Hero 4 
! Rig Newer 
! Mini-Gorillapod 
! 4x Bateria Nikon 
! 2x MacBook Pro 
! Imac 
! Claqueta 
! Gravadora TASCAM 
! Micròfon de corbata TECHNICA  
! Auriculars AKG 
! 4x SD card 
! External Mirror Cloud 

 
 
 
 
 3.7 Equip Humà 
 

! Director: Jordi Argilés 
! Guionista: Jordi Argilés 
! Càmera 1: Jordi Argilés 
! Càmera 2: Alessandro Fagioli 
! Equip tècnic d’il·luminació: Alessandro Fagioli, Jordi Argilés 
! Professional del sector: Josep Rivero 
! Col·laboradors: Joan Dausà, Mireia Lalaguna 
! Personal docent: Imma Pericas, Montserrat Perelló, Jaume Palau 
! Alumnat: Ignacio, Cintia, Mari Carmen, Sara, Pablo, Joan 
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 3.8 Elaboració entrevistes 
 
Les entrevistes han estat elaborades segons la funció que desenvolupa 
la persona entrevistada dins de la fundació. Dividit en personal 
docent, alumnes i professionals, he buscat l’equilibri entre 
l’aprenentatge i l’afecte, la disciplina i els valors, trobant un fil 
conductor entre tots els entrevistats. 
 
La directora de la fundació ha sigut la primera entrevistada. En ella es 
buscava la part més històrica, remuntar-se a les arrels i valors que 
tenien com a propòsit. Aquestes han estat les preguntes realitzades: 
 

! A quan es remunta la Fundació NouXamfrà? 
! Com funciona la fundació? 
! Com està organitzada? 

 
 
La següent entrevistada ha estat la directora de l’Escola Sant Miquel, 
aquestes han estat les preguntes realitzades: 
 

! Quins són els objectius principals com a directora de l’escola? 
! Que és el més complicat de la teva tasca? I el més gratificant? 
! Quins elements són indispensables per a que les coses funcionin? 
! Quin segell creus que té l’escola que és diferenciï de les altres? 
! Experiència professional que t’hagi marcat? 
! Com definiries el teu equip de treball? 

 
 
Per finalitzar la part docent un professor del centre també ha donat la 
seva visió, apropant-se més a sentiments trobats en la relació alumne-
professor. Aquestes han estat les preguntes realitzades: 
 

! Que creus que t’aporten com a professional i com a persona? 
! Que es el que destacaries de la teva feina? 
! Que us identifica com a equip de professors? 
! Quins objectius teniu? 
! Que t’aporta la teva feina? 
! Què es el més complicat? I el més gratificant? 
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Sis alumnes han estat escollits per parlar dels tallers de la fundació on 
estan cursant. Dividint dos models d’entrevista, una per als cinc tallers 
de l’escola (jardineria, hostaleria, cuina, fusteria, comerç) i un altre per 
a l’alumne que està en l’apartat més acadèmic, l’escola.  
 
Aquestes han estat les preguntes realitzades als cinc tallers: 
 

! Per què has escollit aquest taller?  
! Què és el que més t’agrada d’aquest taller? 
! T’agrada treballar en equip? Per què?  
! Què és el que t’agrada més dels teus companys de feina? 
! Quines eines utilitzeu? Quina eina se’t dona més bé? 
! Quin es l’objecte que has fet i t’ha agradat més? 
! Què has aprés durant aquest temps? I del teu professor Josep? 
! Què has aprés a banda de continguts? 
! Hàbits o valors que et poden servir per una vida futura? 

 
Aquestes han estat les preguntes realitzades a l’alumne de l’escola: 
 

! Què em podries dir sobre les classes? I sobre el/la professor/a? 
! Què treballeu a aula? 
! Per què creus que us pot servir tot allò que treballeu? 
! Com treballeu? Quan ho feu en grup és més fàcil? 
! Què has aprés a banda de continguts? 
! Hàbits o valors que et poden servir per una vida futura? 
! Podries explicar com es una classe, des de que comences fins 

que l’acabes? 
 

Algunes preguntes han estat preguntades “in situ” ja que en les 
mateixes paraules dels alumnes es podia extreure preguntes d’interès 
per l’entrevista. 
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3.9 Pla de rodatge 
 
Dimarts 9: 
 
Taller de Jardineria (Escola)  
 Matí: 

! Gravació en l’espai de jardineria (Restaurant Vinya Nova) 
! Entrevista alumne jardineria al mateix entorn on treballa 

 
Projecte aula (Escola) 
 Tarda: 

! Entrevista a la fundació amb un professor de Projecte Aula 
(aprox. entre les 16:00 - 18:00h)  

 
Dimecres 10: 
 
Projecte Aula (Escola)  
 Matí: 

! 09:00 - 11:30h Entrevistes amb dos alumnes  
! 11:30 - 13:00h Gravació classes i entorns de classes (Zones 

comuns) 
 
Tallers Fusteria - Hosteleria (Escola) 
 Tarda: 

! 15:00 - 16:45h Gravació tallers de fusteria i hostaleria 
 
Dijous 11: 
 
Tallers (Escola)  

Matí: 
! 09:00  - 10:00h Entrevista amb un alumne (fusteria) 
! 11:00 - 12:30h Gravació taller de cuina 
! 12.30 - 13.30h Gravació menjador en horari de menjar 

 
Direcció (Escola) 
 Tarda: 

! 14:30 - 16:30h Alumne cuina / Entrevista a Montse  
! En cas de que sobri temps  - Gravació entorn de l’escola  
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Divendres 12: 
 
Tallers + Entrevistes (Escola)  

Matí: 
! 09:00 - 11:00h Taller comerç + Entorn escola 
! Gravació descans  
! 11:30 - 13:30h Entrevista amb alumne Projecte aula i Choni  
 

Entrevistes (Escola) 
 Tarda: 

! 13:30 - 18:30h Gravació de pràctiques externes (Denimwood) 
+ Entrevista Professional del sector + alumne en practiques 

 
 
Aquest era la planificació inicial, en un principi hi havia suficient temps 
per a poder gravar tots els entorns i fer les entrevistes. També es va 
contemplar el temps de muntatge de l’equip, el desplaçament entre 
les diferents zones de gravació i el desplaçament a localitzacions 
externes. 
 
Finalment es va poder seguir els horaris marcats, a excepció de un 
matí, ja que ens va interrompre la pluja. A part d’aquest fet aïllat, tots 
els enregistraments van poder ser realitzats dintre de l’horari establert 
anteriorment. 
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3.10 Pressupost 
 

En el moment de elaborar el pressupost s’ha presentat en un 
mateix document quatre opcions a escollir, d’aquesta manera el 
ventall de possibilitats és més ampli.  
 
Les quatre opcions a escollir són les següents: 
 

! Vídeo Corporatiu “Promo” 
! Vídeo Corporatiu + Entrevistes 
! Vídeo Corporatiu + Entrevistes + “Promo” 
! Vídeo Corporatiu + Entrevistes + “Promo” + Fotos 

 
Cada opció té unes condicions particulars que la diferencien de la 

resta d’opcions, també varia el preu, ja que cada una implica 
processos diferents. Per a poder entendre millor de que tracten s’han 
elaborat unes condicions particulars per a cada una d’elles. 
 

! Vídeo Corporatiu “Promo” 
 

a. La duració del clip serà aproximadament de 50 segons 
b. La gravació és realitzarà a les instal·lacions del client segons 

convingui 
c. Dos dies de rodatge 
d. Producció i postproducció 
e. Grafisme (logos i tipografia corporativa han de ser facilitats 

pel client) 
 

! Vídeo Corporatiu + Entrevistes 
 
a. La duració del clip serà aproximadament de 5 minuts 
b. La gravació és realitzarà a les instal·lacions del client segons 

convingui 
c. Entre dos i quatre dies de rodatge 
d. Preproducció, producció i postproducció 
e. Grafisme (logo i tipografia corporativa han de ser facilitats 

pel client) 
f. El client tindrà dret a un canvi en la edició a l’entrega del 

producte (fent un total de dos versions, la primera entregada 
i una segona amb opció a canvis, sempre i quan aquests no 
siguin canvis estructurals o variï dràsticament l’idea creativa) 
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! Vídeo Corporatiu + Entrevistes + “Promo” 
 

a. La duració del clip serà aproximadament entre 5 i 7 minuts 
b. La duració de la promoció serà aproximadament de 50 

segons 
c. La gravació és realitzarà a les instal·lacions del client segons 

convingui 
d. Entre dos i cinc dies de rodatge 
e. Preproducció, producció i postproducció 
f. Grafisme (logos i tipografia corporativa han de ser facilitats 

pel client) 
g. El client tindrà dret a un canvi en la edició a l’entrega del 

producte (fent un total de dos versions, la primera entregada 
i una segona amb opció a canvis, sempre i quan aquests no 
siguin canvis estructurals o variï dràsticament l’idea creativa) 

 
! Vídeo Corporatiu + Entrevistes + “Promo” + Fotos 

 
a. La duració del clip serà aproximadament entre 5 i 7 minuts 
b. La duració de la promoció serà aproximadament de 50 

segons 
c. La gravació és realitzarà a les instal·lacions del client segons 

convingui 
d. Entre dos i cinc dies de rodatge 
e. Preproducció, producció i postproducció 
f. Durant les sessions de rodatge és realitzarà fotografia 

escènica (entrega de les fotografies en format digital) 
g. Grafisme (logos i tipografia corporativa han de ser facilitats 

pel client) 
h. El client tindrà dret a un canvi en la edició a l’entrega del 

producte (fent un total de dos versions, la primera entregada 
i una segona amb opció a canvis, sempre i quan aquests no 
siguin canvis estructurals o variï dràsticament l’idea creativa) 

 
Un cop proposat aquestes quatre opcions, a continuació les tarifes 
que corresponen a cada projecte. 
 

! Opció A / 800 € 
! Opció B / 1300 € 
! Opció C / 1800 € 
! Opció D / 3000 € 

 
Les fotografies tenen un cost de 200€ (50 fotografies seleccionades i 
editades) sempre i quan no estiguin incloses a les opcions que les 
continguin.  
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En el mateix document del pressupost s’ha contemplat la política de 
pagament (requeriment del client) així com la manera de gestionar els 
pagaments i en quina modalitat: 
 
El pagament és farà en la modalitat 40/60 tal i com es detalla a 
continuació: 
 
40% per anticipat. Rere l’aprovació i firma del contracte, el client 
abonarà  el 40% de la quantitat total. Rebut el pagament, InFocus 
Studio emetrà una factura per aquest muntant. 
 
60% a l’entrega. Amb l’entrega de la primera versió de edició 
s’abonarà el segon tram del 60% del valor de la factura final. Per a 
això, s’avisarà al client amb tres dies d’antelació sobre l’entrega del 
vídeo per a que procedeixi a l’abonament de tal quantitat.  
 
De no rebre el pagament, el vídeo s’entregarà amb una marca 
d’aigua d’InFocus Studio que només és retirarà una vegada abonada 
dita quantitat. Rebut el pagament, InFocus Studio emetrà una factura 
per aquest muntant.  
 
El pressupost també ens ha servit per les dues parts en el moment del 
lliurament, ja que juntament amb l’entrega es va procedir a una 
reunió informativa de les opcions a escollir, permetent-me tenir punts 
de referencia per fer una explicació dels punts més tècnics del 
document. N’és un exemple que, al client se li va desenvolupar el punt 
de preproducció, producció i postproducció. Vam entendre que era 
un aspecte tècnic que requeria una explicació clara, entenedora i 
poder fer entendre les tres fases. 
 
Aquest contracte ha estat pensat per a ser un contracte que sigui 
aplicable a altres projectes futurs, per tant, els aspectes tractats poden 
implicar altres contractacions possibles.  
 
En aquest projecte apareixen menors d’edat, en conseqüència també 
s’ha donat una còpia d’autorització dels drets d’imatge dels alumnes 
del centre per al seus pares o tutors legals. 
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4. Producció 
 

4.1 Entrevistes 
 
Les entrevistes han estat la part fonamental per donar continuïtat 
argumentaria al llarg del vídeo. En les diferents entrevistes que s’han 
fet s’ha procurat que totes fossin en llocs on el subjecte estigues en 
context.  
 
En cada set de rodatge s’ha muntat la escena per a que quedes 
visualment atractiva. S’ha volgut donar un equilibri entre el subjecte i 
els elements que entren en pantalla, d’aquesta manera l’espectador 
focalitza a l’entrevistat. 
 

 
(Entrevista Imma Percias – Fundadora) 

 
Per altra part, s’ha tingut molt en compte que l’entrevistat creues la 
vista al llarg de la pantalla, així dona un equilibri. L’entrevistador (Jordi) 
ha estat situat a una distancia aproximada de un metre al costat de la 
càmera per tal de que tant entrevistat i entrevistador tinguessin un 
contacte visual directe, oblidant-se de les dues càmeres que 
enregistraven al mateix moment i fer-ho més natural.  
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Cada entrevista ha estat elaborada per dos càmeres. Una càmera 
frontal fixa (Jordi) i una càmera mòbil (Alessandro) per donar 
dinamisme i proximitat amb el subjecte entrevistat. Les dos càmeres 
han gravat totes les entrevistes amb el mateix objectiu en cada 
entrevista.  
 
 4.2 Àudio entrevistes 
 
Per a la realització de les entrevistes inicialment volíem gravar-les 
directament a l’ordenador, amb el programa Adobe Audition, 
implementa una gravadora amb pressets determinats que el 
programa disposa.  
 
Després d’haver fet algunes simulacions en espais acústics similars als 
que entrevistaríem vam observar que en totes les gravacions 
enregistrades hi havia diferents freqüències que distorsionaven tot 
l’àudio i tot i que existeix la possibilitat de treure aquestes freqüències 
vam optar per una gravadora externa.  
 
La gravadora digital portable TASCAM, porta dos micròfons 
incorporats amb configuració oposada omnidireccional, una 
gravadora molt versàtil i compacta amb la que s’obtenen bons 
resultats.  
 
Tot i que la mateixa gravadora ja incorpora micròfon incorporat per 
enregistrar, també s’ha incorporat un micròfon de corbata, micròfon 
que ha facilitat molt la feina. El model Audio-Technica ATR-3350, amb 
condensador  omnidireccional que ofereix una cobertura total del so. 
 
En aquest cas, el micròfon de corbata connectat a la gravadora 
externa i de la gravadora externa també connectat els auriculars per 
a poder fer un bon check in a la veu, tant d’intensitat, com efectes, 
per a arreglar la veu el màxim possible.   
 
  
 4.3 Característiques de gravació 
  

! 1920 x 1080; 25p 
! Control d’imatge: NL (processat mínim per aconseguir 

resultats naturals) 
! Qualitat de vídeo: HIGH 
! Classe: Apple QuickTime container 
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 4.4 Esquema de gravació  
 

 

 
 
 
Les fonts de llum han estat mitjançant grans finestres, únicament 
reforçat amb un reflector en moments puntuals i en no totes les 
entrevistes. 
 

! Càmera 1 (Jordi) 
 
La càmera fixa ha enregistrat amb l’objectiu 50 mm f/1.8 MF Nikkor, un 
objectiu que ha resultat molt útil per la seva lluminositat, una de les 
característiques més significatives d’aquest objectiu.  
 

! Càmera 2 (Alessandro) 
 
La càmera mòbil ha enregistrat amb l’objectiu 85 mm f/1.8 AF Nikkor, 
la definició, el contrast i els colors que treu aquesta lent l’ha fet idònia 
per gravar plans més pròxims, on es vol mostrar l’expressió de 
l’entrevistat. 
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! Imma Pericas  – Fundadora Fundació NouXamfrà 
 

 
 

Per la fundadora hem triat un espai representatiu de la fundació que 
és el llarg corredor que hi ha situat a l’eix central de l’escola Sant 
Miquel. Un espai molt lluminós i amb una perspectiva molt atractiva.  
 
Al ser una persona de la tercera edat els plans no han estat tant 
pròxims, a petició de la fundadora i també perquè hem cregut oportú 
triar plans més genèrics. 
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! Jaume Palau – Professor 
 

 
 

Els elements d’aquest pla ha estat pensant pel professor, en Jaume és 
el professor de jardineria, hem afegit elements característics com les 
plantes i també característiques de la docència com són els llibres. 
 
S’han intercalat plans on el subjecte juga molt amb les mans 
juntament amb el llibre de Educació Social que contextualitza molt bé 
el que ens exposa al llarg de l’entrevista. 
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! Montserrat Perelló – Directora Escola 
 

 
 
Al ser la directora del centre hem volgut fer l’entrevista dins del seu lloc 
de treball, en un despatx. Posant en escena diferents elements 
característics com és l’ordenador, el taulell informatiu i una planta de 
color vermell que trenca amb els colors més freds. 
 
Per dificultats d’espai, la elaboració dels plans no ha pogut ser com 
inicialment es desitjava, tot i així s’ha aconseguit plans interessants on si 
s’arriba a intuir que és la direcció de l’escola.  
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! Josep Rivero – Empresari (Deninwood) 
 

 
 
Josep Rivero ha estat l’encarregat de donar veu als empresaris que 
contracten persones amb discapacitat intel·lectual. El set triat per 
entrevistar-lo ha estat al seu propi negoci. 
 
El lloc més representatiu del negoci era un espai situat al interior de la 
botiga on hi havia una moto Vespa i vam creure oportú pel tipus de 
negoci i per l’impacte visual.  
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! Ignacio – Taller de jardineria 
 

 
 

En aquest cas, ja que l’entrevista vam haver-la de muntar “in situ” 
perquè ha estat gravada a VinyaNova, un restaurant situat als peus de 
Montserrat. 
 
Vam voler buscar un lloc càlid, on la fusta fos l’element característic 
del set de rodatge. Afortunadament, existeix varies sales on la fusta és 
el material predominant. 
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! Cintia  – Taller d’hostaleria 
 

 
 
La Cintia ha sigut l’entrevista on realment hem parat més atenció amb 
l’entrevistada que amb el set en general.  
 
Ja que signava, volíem donar importància a les mans i a les 
gesticulacions de la cara. Per això s’ha optat per plans on el subjecte 
sortia tronc i cap en tot moment.  
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! Mari Carmen – Taller de fusteria 
 

 
 
En aquest taller realment ha sigut molt fàcil escollir un lloc on poder 
gravar l’entrevista ja que tota una paret estava composta per 
diferents eines de fusteria.  
 
Els plans de la segona càmera han estat sempre pròxims al subjecte, la 
fusta invitava a donar un toc de calidesa a l’entrevista.  
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! Sara  – Taller de comerç 
 

 
 
Per a aquesta entrevista s’ha utilitzat la classe de comerç, una classe 
on disposen de força material de magatzem (caixes, producte, 
palets...). 
 
Canviant d’orientació alguns dels mobles de la classe s’ha aconseguit 
un set característic d’aquest taller. Ha ajudat molt la gran finestra que 
l’entrevistada tenia a la seva esquerra, llum natural i difusa.  
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! Pablo  – Taller de cuina 
 

 
 

L’última entrevista feta ha resultat una de les més difícil per acústica 
principalment. També ha costat matar les llums que perjudicaven a la 
lent però finalment s’ha obtingut el resultat desitjat. 
 
El taller de cuina, per altra part, ha estat el més fàcil d’identificar, ja 
que hem pogut introduir altres persones dins l’escena, aprofitant el 
moment en que estan fent els preparatius per un càtering.  
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! Joan  – Escola (Projecte Aula) 
 

 
 
El Joan ha estat la persona encarregada de representar els alumnes 
que encara estan en fase d’aprenentatge teòric. Per a aquesta 
entrevista buscàvem sobretot concordança entre un alumne i les 
classes on s’imparteixen les classes teòriques.  
 
La classe escollida ha estat una classe molt lluminosa, on dos de les 
quatre parets eren únicament finestra, la llum natural entrava molt bé. 
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           4.5 Rodatge 
 
La fase de rodatge ha estat una fase repartida entre els dos càmeres, 
aplicant tècniques i eines diferents. Ja que teníem clar quines escenes 
abordaríem cadascú ha resultat una gravació molt neta, sense 
problemes tècnics, a excepció de coses puntuals.  
 

! Càmera 1 (Jordi) 
 
Aquesta càmera s’ha encarregat principalment dels moviments fluïts, 
on era necessari un “slide”. Aquesta tècnica ens dóna seqüencies que 
és poden allargar, amplitud en l’escena.  
 
També s’ha encarregat de les imatges gravades amb macro, on el 
detall era l’important en l’escena. 
 

! Càmera 2 (Alessandro) 
 
Aquesta càmera ha estat l’encarregada de utilitzar-se amb un capçal 
fluid, això ha permès fer moviments tant horitzontals com verticals amb 
gran fluïdesa.  
 
Una altra manera de gravació ha estat mitjançant un “shoulder” que 
ha permès enregistrar imatges en moviment o fer moviments més 
elaborats. 
 
En quan els objectius, la majoria són objectius molt lluminosos. Aquests 
objectius han estat essencials per poder gravar en espais on les ISO 
havien d’estar força elevades, però tot i així no hi ha aparició de gra a 
les imatges. Gràcies a aquest factor i que el balanç de blanc ha estat 
ben calibrat en ambdues càmeres, les imatges han sortit com s’havia 
desitjat.  
 
Hi ha hagut escenes que no estaven preparades, en alguns moments 
s’ha improvisat segons la marxa. Algunes escenes han estat 
modificades “in situ” on també els mateixos alumnes han col·laborat 
per a fer una bona composició del pla que estàvem gravant. 
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4.6 Fotografia 
 
La fotografia ha estat una de les parts més entretingudes de tot el 
projecte. El dies anteriors gravant per l’escola han servit per adquirir 
confiança, tant ells amb nosaltres i la càmera com nosaltres amb ells, 
arribant al nivell de confiança que ens permetia fer fotografies molt 
naturals. 
 
Hem separat dos tipus de fotografia, escènica, on els subjectes no 
necessàriament han de tenir un contacte visual amb la càmera, sinó 
en moments més efímers, d’aquesta manera la naturalitat en que es 
mostren no és gens forçada. 
 

4.6.1 Fotografia escènica 
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 4.6.2 Fotografia de grup 
 
Una altra sessió on vam buscar dos localitzacions per a que els 
alumnes poguessin tenir fotografies de ells, que més que quelcom útil a 
nivell gràfic per la fundació era un exercici de confiança en ells 
mateixos. 
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4.6.3 Fotografia individual 
 
Finalment, després d’haver trencat el gel amb la càmera s’han atrevit 
a posar-se daban la càmera de manera individual. 
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5. Postproducció 
 
5.1 Visionat i etiquetatge 

 
L’etiquetatge ha sigut una part fonamental per a poder desenvolupar 
la post producció. Després de haver gravat durant una setmana era 
indispensable tenir clar que la organització era important per poder 
localitzar i identificar cada seqüencia sense necessitat de visualitzar-ho 
prèviament. 
 
Per a poder fer-ho, s’han organitzat els dies per gravació. Dintre 
aquestes gravacions s’ha separat en diferents carpetes segons tallers, 
entrevistes i àudio.  
  

 
 
Dintre de cada subcarpeta s’ha seguit diferents criteris de selecció. El 
primer ha sigut l’etiquetatge per colors, ja que treballant amb Mac 
permet posar colors. Els colors utilitzats han estat el blau, el verd, el 
groc i el vermell. 
 

Clips descartats 
Clips puntuals 
Clips vàlids   
Clips únics 

 
Aquest criteri ha estat estudiat segons les imatges d’interès, qualitat de 
l’enregistrament i contingut del clip.  
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Un cop etiquetades per color han sigut classificades per tipus 
d’objectiu que ha enregistrat el clip. Seguit del tipus d’objectiu també 
s’ha afegit amb el mètode gravat i finalment amb paraules claus, com 
per exemple accions, situacions o persones que han estat  claus per a 
poder fer la cerca dels clips desitjats. 
 

 
 

Les entrevistes han estat organitzades per l’apartat de la fundació que 
correspon més el seu nom. En algunes entrevistes s’han dividit per les 
diferents versions que s’han enregistrat, ja sigui per error tècnic o en el 
cas de que la persona demanava tornar a fer l’entrevista sencera. 
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5.2 Transcripcions 
 
Una de les parts que ha resultat més laboriosa ha estat la transcripció 
de les nou entrevistes realitzades. 
 
L’àudio de les entrevistes han estat gravades amb una gravadora 
externa, d’aquesta manera donava més facilitat alhora d’escoltar la 
pista, amb independència del vídeo de l’entrevista. 
 
Un cop transcrites totes les entrevistes, s’han compartit en un 
document Drive. Ha resultat una eina molt útil per poder treballar dos 
persones simultàniament creant el guió a partir del testimoni de cada 
persona.  
 
El procediment utilitzat per a la creació de dit guió ha sigut, 
primerament, llegir tot el contingut. Una vegada s’ha llegit el 
contingut, s’ha fet una altra llegida, aquest cop ressaltant les parts més 
importants de cada entrevistat. Ens hem trobat varis problemes que 
desconeixia, com per exemple; l’entonació dels entrevistats, el titubeig 
i ja que la intencionalitat era que en cap moment sona la veu de 
l’entrevistador, sinó que són el mateix personal qui va portant a 
l’espectador al llarg del vídeo.  
 
Una altra transcripció que ha resultat ser molt enriquidora ha sigut la 
de l’alumna Cintia, una alumna sorda-muda. Durant l’entrevista vam 
tenir una intèrpret que anava parlant mentre l’alumna signava.  
 
Per a saber en tot moment el minut en que parlaven a la transcripció, 
cada pregunta realitzada ha estat anotada amb els minuts i els 
segons que corresponien. D’aquesta manera estalviàvem temps de 
contingut descartat.  
 
(Annex 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Jordi Argilés Casaseca  - Vídeo Documental 
 

47 

5.3 Guió narratiu 
 
Un cop transcrit totes les entrevistes i senyalats els punts importants on 
cada entrevistat parla, s’ha procedit a ajuntar tot el text de tots els 
entrevistats, d’aquesta manera hem pogut elaborar un guió amb 
sentit, coherència i continuïtat. 
 
Després de varies revisions, tenint en compte l’ordre d’aparició, estona 
parlada i estona en pantalla aquest ha sigut el guió narratiu inicial: 
 
(Recordar que el text es troba transcrit amb les paraules exactes que 
les entrevistes han fet servir) 

 
! Introducció Fundació 

 
Imma   - La fundació vol ser un paraigua, un lloc, unes persones que 
estan disposades a donar un reforç en les famílies i en les persones que 
es troben en unes dificultats de inserció en el mon. 
L’objectiu mes important per a nosaltres com a fundació (i en els pares 
fundadors) es que aquets nois poguessin valdre per ells mateixos a 
traves del treball. 
 

! Introducció Escola  
   
Montse - ells tenen la vivència de ser considerats de que la seva veu 
s’escolta, de que tenen un espai on poder parlar per poder dir que 
estan d’acord o no, vulguis o no ells estan canviant, mostren la seva 
diversitat per qui la vulgui escoltar i entendre. Nosaltres no. 
 
Jaume - Vas a buscar lo que es important i lo que pots treure de cada 
persona / aquí ho hem centrat sempre moltíssim en la individualitat, en 
el alumne. 
 

! Tallers – Rutina  
 
Jardineria - Me levanto por la mañana, desayuno, voy al colegio y 
vamos al taller de jardineria. Nos cambiamos, nos ponemos uniforme, 
bajamos a la furgoneta, descargamos la furgoneta, cojamos lo que 
necesitamos y nos vamos al centro de trabajo.  
 
Hostaleria - He escollit aquest taller perquè la meva mare treballava i 
jo sempre l’he vist des de petita i he admirat i m’ha agradat molt com 
treballava i a mi m’agrada molt ajudar-la a posar els plats, la beguda, 
els gots, a netejar, a endreçar les coses, a deixar-ho tot perfecte.  
 
Fusteria - He escogido este taller porque me gusta mucho poder hacer 
cosas como muebles. Primero entro a la classe de mi profe y le 
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pregunto que tengo que hacer? Me dice que tengo que hacer, 
preparo la madera, la dejo y despues se hace un cono, las grapo y las 
dejo secar y ya esta.  
 
Comerç - Unos dias nos ponemos a hacer inventario, otros dias a 
aprender las herramientas de compra venta, que son los escaparates, 
a ordenar a limpiar.  
 
Aula - Sobre les classes et puc dir que em poden ajudar a aprendre 
decisions i a sapiguer defendre un cop marxes d’aquí pues poguer-te 
defener a tot arreu. / Al projecte aula treballem un projecte que es diu 
Marxo Fora de Casa que ja no depenem dels pares, em d’aprendre 
els sacrificis que ens comporta com per exemple les despeses, el 
menjar, la roba, i clar per mantindre tot això has de sapiguer 
administrar els diners i això es molt important.  
 
Cuina - Lo que mas me gusta de este taller es estar en la cocina, en los 
fogones y bueno, preparar la comida, los banquetes y muchas cosas. 
El cocinero que me gustaría parecerme es Carlos Arguiñano, los platos 
que hace, un cocido me gusta y los chistes que hace. 
 

! Treball en equip 
 
Cuina - En cocina los trabajos que son mas importantes en los valores 
es trabajo en equipo, compañerismo y respeto. 
  
Fusteria - Me gusta trabajar en equipo porque asi yo puedo ayudarles 
a ellos y ellos me pueden ayudar a mi. 
 
Comerç  - Trabajar en equipo me gusta mas porque nos ayudamos los 
unos a los otros. Los de segundo ayudamos a los de primero a situarse. 
En lo que no sepan o algo que le cuesta mucho.  
 
Aula - També es veritat que si treballem en grup es mes facil posarse 
d’acord, també aprens mes amb els demes, a compartir les opinions, i 
s’arriba a un acord mes fàcilment, / i sobretot si estem junts pos tenim 
ganes de treballar i ens motivem les coses surten molt millor. 
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! Professors 
 
Aula - Dels professors et puc dir que primer expliquen una vegada i 
después si no t’ha quedat clar van grup per grup i resolen els 
problemes i bueno, també l’ensenyament que fan es senzill, fàcil 
d’entendre. 
 
Fusteria - Son cariñosos, amables y graciosos.  
 
Hostaleria - Passo moltes estones amb la professora i ens exigeixen 
rapidesa a fer la feina i obeïm, li agrada que les coses surtin perfectes i 
es posa molt contenta quan treballem així.  
 
Comerç - Siempre está ahí para lo bueno y para lo malo. 
 
Jardineria - Me ha enseñado a ser educado, a ser gentil con la gente 
para cuando vaya a trabajar 
 
Comerç - Pues gracias a ellos todo esto ha sido un cambio / Graciasa 
a los profes pues me he sabido creer en mi misma / Me han ayudado 
siempre que han estado ahi, no hay palabras para definirlos, son 
grandiosos y pues que los quiero un montón y siempre les voy a tener 
en mi corazón 
 
Aula - Els professors son simpàtics, son educats, son respectuosos, 
sobretot amb els companys i intenten fer tot el possible per a que 
estiguis a gust, estic encantat. 
 
Professors – Montse - Lo important és l’equip, el professional que el 
formem i aquesta metodologia de treball i programació.  
 
Jaume - Jo crec que el que mes m’aporten es el fet de poguer 
treballar amb persones no? El fet de viure, estar amb ells, la sensació, 
els sentiments, compartir, tot això et dona molt no? Com a persona i 
com a professional, crec que una de les grans sorts que tenim a la 
fundació es que pots treballar com a persona i com a professional 
alhora / treballem amb un mateix objectiu.  
 
El fet d’encarar-te amb la persona i el fet de que tots tenim el mateix 
objectiu a l’hora de treballar i fer el que sigui com a equip per poguer 
millorar cada una de les persones que tenim a davant. / Persistència, 
el no abandonar, el pensar-ho en positiu. Jo crec que es la gracia al 
pensar donar-li la volta i el voler treballar des de un punt de vista de 
que si que es pot aconseguir. / La gracia es que tots els que estem al 
claustre, cadascú li dona el seu punt, el seu valor que per ell es 
important.  
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Cuina- Porque aquí me han enseñado muy bien, al principio cuando 
entre aquí no tenía idea de como era y cuando paso el timepo pues 
ya me enseñaron las cosas. Las cosas que hacían, como se cortaba, 
pues gracias a ésto estoy haciendo las prácticas y se como es el 
mundo laboral también.  
 

! Valors  
 
Professors - Montse -  El respecte es un dels valors principals que tenim 
a la fundació però es que ja et diria implícitament per fet de que la 
fundació vol vetllar i vol facilitar, col·laborar, ha de ser un valor que 
tots els que fem part d’aquesta fundació l’hem de tenir mostra 
ensenyar i exigir també 
  
Fusteria - Lo que he aprendido es ser responsable, obediente y 
constante .No estar sentada, hacer las cosas que me dicen mis profes. 
 
Jardineria - Trabajar aquí es una gloria, ha sido conocer amigos, no 
ponerme nervioso 
 
Comerç - Hemos aprendido a respetarnos entre nosotros, que nunca 
hay que faltar de respeto a ninguna persona, porque nadie se lo 
merece, y abrazarlo y siempre tenerlos ahi.  
 
Nunca lo he dicho, pero lo tengo que decir, estos alumnos la verdad 
que son la coña, este curso me ha ayudado a ver que las personas asi 
valen mucho./ Nunca me he querido tanto come me quiero ahora 
mismo 
 
Professors - Montse -  La fundació Nou Xamfrà te com a missió formar a 
persones amb discapacitat intel·lectual, millorar la seva qualitat de 
vida i orientar-los sobretot al mon laboral en las empreses ordinàries 
 
Jaume - Els perfils professionals que aquí estem treballant son els cinc 
tallers que tenim. Les empreses que venen a buscar nois nostres son 
empreses que tenen uns valors, no? Nosaltres transmetem uns valors i 
les empreses els tenen. Les empreses que si que ens estan donant llocs 
de practiques son empreses que tenen uns cers valors, unes certes 
ganes de poder ajudar. Jo crec que aquestes son les que interessa a 
nosaltres.  
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! Deninwood - Josep 
 
1/ Per nosaltres es una cosa ho desconeixíem com a professional, com 
a persones t’aporten aquelles coses que si no estàs amb ells ho 
desconeixes, a mi me enriqueix molt i a mes ma fa sentir molt orgullós 
d’estar amb ells.  
 
2/ De la seva feina destacaria la capacitat que tenen per escoltar-te, 
el saber adaptar-se al nostre espai.  
 
3/ Ho vec com una avantatge perquè a mes son gent que esta 
predisposada a posar totes les ganes i il·lusió.  
 
4/  Destacaria que son persones que s’adapten d’una manera brutal i 
realment ho vec molt maco i positiu. Son gent que tenen el mateix 
dret que nosaltres, que li posen moltes il·lusions.  
 
5/  La meva opinió de la fundació nou xamfrà es una agraïment que hi 
hagi gent que es dediqui a estimar i a cuidar aquest tipus de persones, 
la tasca que fan els professors, o el centre en general es d’admirar, el 
fet de voler acollir i de la manera que ho fan, amb el carinyo que ho 
fan. Evidentment si no tens una vocació per voler estimar o dedicar-li 
part de la teva vida a formar-los a donar-li una oportunitat de futur, 
realment es admirable, te que sortir de dins, no? 
 
Consell Inici - Tinder la valentia, la seguretat de que alla on vaiguin 
podra fer la seva tasca.  
 
Consell d’empresa - Jo animaria a qualsevol empresa a poguer gaudir 
o contractar un noi, es una oportunitat de primer conèixer gent que 
esta disposada a treballar, a entrar al mon laboral per il·lusió i es una 
oportunitat per les nostres petites empreses per tindre gent aixi que 
t’aporta moltes coses, a nivell humà a nivell laboral, de la manera de 
rendir que tenen, la il·lusió que hi posen.  
 

! Consell 
 
Professors - Josep - Tindre la valentia, la seguretat de que allà on 
vaiguin podrà fer la seva tasca.  
 
Consell d’empresa -  Jo animaria a qualsevol empresa a poguer 
gaudir o contractar un noi, es una oportunitat de primer conèixer gent 
que esta disposada a treballar, a entrar al mon laboral per il·lusió i es 
una oportunitat per les nostres petites empreses per tindre gent així 
que t’aporta.  
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Jaume - Jo crec que uns dels consells basics que se li podria donar a 
una persona que entra o surt de l’escola es que desfruiti, que gaudeixi 
de lo que fa, perquè l’ajudarà a que tot allò que s’ha proposat li pugui 
sortir molt millor.  
 
Montse - Sigues lo mes sincer que puguis i mira de coneixe’ns i avia’m 
que t’agrada i que no t’agrada, perquè si no hi ha desitjos no hi ha 
aprenentatge. / Ves, mira, barrejat amb el mon, i si ens necessites la 
porta esta oberta.  
 
Jardineria - Ser responsable, hacer el trabajo bien, no equibocarse / 
Aprender a respectar, que no se peleen nunca, que es malisimo, que 
no haga travesuras, que lo haga bien. 
 
Cuina - Que este tranquilo, que aqui son buena gente, que la gente 
aqui te va a ensenar muy bien, te van a ayudar en todo. 
 
Hostaleria– A llavors poder passar tot aquesta experiència per a que 
ho millori i estigui content. 
 
Comerç - Que confie en los profes, en los compañeros y que siempre 
va estar aqui como una familia.  
 
Fusteria - Tendría que ser un poco mas abierto, poder hablar con la 
gente y no tener miedo de lo que te digan. 
 
Aula - Que no siguis vergonyós, que deixi la vergonya a casa.  
 

! Final  
 

Montse - La feina que fem es una feina amb les persones, per les 
persones i per la futura societat, per lo tant, la mediació i 
l’apropament de uns als altres, el saber estar, portar el saber, estar en 
aquell moment just sense invair ningun i que tots en sortiguem 
beneficats. 
 
Jaume - No es una ciència exacta les persones, i cada persona es un 
mon i te tota una historia darrere, i això fa que sigui mes complicat i 
alhora mes gratificant, no? Potser es una contradicció, però es la 
realitat, el fet de poguer veure una persona que algun dia canviarà i 
el fet que fassi un petit canvi, un petit canvi per nosaltres ens gratifica 
molt. 
 
Imma - La societat ha de obrir-se molt mes encara a totes les persones 
que tenen necessitat de un tipus o un altre, valorant els aspectes 
positius que ens podem aprofitar tots i donar-li oportunitats de inserir-
se, de participar , de ser presents en el món. 
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 5.4 Música 
 
L’àudio ha estat un dels apartats on hem hagut de invertir més temps. 
Primerament contemplàvem la possibilitat de composar una banda 
sonora, tocant nosaltres dos (Alessandro i Jordi) els instruments, que 
eren la guitarra, ukelele i amb un teclat midi.  
 
Inicialment havíem composat una cançó amb acústic, una cançó 
enregistrada a dos guitarres, ukelele i baix sintètic, editat amb el 
programa Garage Band, però ja que aquest procés el vam dur a 
terme abans de gravar el vídeo no sabíem exactament l’extensió del 
projecte i vam optar a descartar l’opció inicial de composar la banda 
sonora del vídeo.  
 
Aquest vídeo està separat en varies parts que conformen tot el 
projecte i la manera que s’ha distingit els apartats ha sigut amb els 
títols de cada apartat però també amb el tipus de cançó que va 
sonant a cada un dels apartats.  
 

 
 
En aquesta captura de pantalla observem que el canal 1 de àudio 
correspon a la veu dels entrevistat mentre que els canals 2 i 3 
corresponen als àudios de música. 
 
En alguns apartats del vídeo la durada del àudio dels entrevistats ha 
estat més llarga que la música, per tant s’ha “loopejat” de manera 
que no és percep que ha estat modificada, ja que s’ha contemplat 
les estrofes tant melòdiques com rítmiques.  
 
Al principi, un cop teníem clara la intencionalitat musical vam estar 
fent cerca de cançons que s’adeqüessin a tot el context. Buscàvem 
cançons intimes, però a la vegada amb força, que transmetessin 
energia i vitalitat. Els instruments que hem tingut en compte per seguir 
una mateixa atmosfera han estat la guitarra i “l’ukelele”.  
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El gènere musical ha estat principalment ritmes amb un tempo neutre, 
ni molt ràpid ni molt lent, entre 80 i 120 pulsacions. Més ràpid feia que 
el conjunt no respires fluidament i per altra banda la música més lenta 
ens feia atraçar el ritme.  
 
El motor de cerca ha estat principalment Youtube, però la cerca de 
cançons també ha estat feta a través de MixCloud, Spotify i Vimeo. 
 
L’avantatge de Youtube és que disposa d’una galeria de música amb 
Creative Commons, això ens ha resultat molt útil ja que no ens hem 
hagut de preocupar dels drets de les cançons perquè són de lliure 
distribució i reproducció.  
 
El canal de Youtube amb cançons que continguin Creative Commons 
és www.youtube.com/channel/UCht8qITGkBvXKsR1Byln-wA. 
 
La manera de descarregar les cançons de Youtube ha estat a través 
d’una pàgina on-line que et permet seleccionar quin tipus de format i 
amb quina freqüència es vol l’àudio.    
 
La pàgina en qüestió es: www.onlinevideoconverter.com. Aquestes 
són les varies opcions  d’exportació de l’àudio a través d’aquesta 
pàgina.   
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5.5 Muntatge 
 
L’organització ha sigut vital per al desenvolupament del muntatge. Ha 
estat dividit en dos parts importants, l’àudio i el vídeo.  
 
El muntatge de les entrevistes ha sigut la primera tasca a realitzar. Per 
començar s’han quadrat el vídeo amb l’àudio, ja que l’àudio 
procedia d’una gravadora externa m’he guiat del so de la claqueta 
per poder quadrar a temps tota l’entrevista. Un cop quadrada 
l’entrevista s’ha procedit a seleccionar les parts d’interès. 
 

  
 

Un cop classificada cada entrevista amb el contingut del guió he 
ajuntat totes les entrevistes, d’aquesta manera ordenant els clips 
segons l’orde d’aparició dels entrevistats es va donant forma a les veus 
del projecte.  
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Després d’haver classificat les entrevistes amb el corresponent ordre 
s’ha procedit a quadrar els temps amb la introducció, la música i els 
crèdits.  
 

 
 
El muntatge ha estat la part que més temps hem dedicat, no només 
per la quantitat de clips tant d’àudio com de vídeo, sinó també per 
l’ordenador. 
Al inici he editat amb un Macbook Pro però necessitava molta més 
potencia per a visualitzar i renderitzar sense que l’ordenador es pauses 
constantment. Finalment s’ha acabat de muntar el projecte amb un 
Imac, ordenador que m’ha facilitat fer la feina amb més precisió i 
menys temps d’espera. 
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5.6 Tracking 
 
Un cop finalitzat el muntatge i amb les diferents parts del vídeo ben 
definides, s’ha fet un tracking per implementar un títol en moviment a 
la primera escena que introdueix cada apartat. 

 

 
 
Per a “trackejar” cada escena s’ha fet servir el programa Adobe After 
Effects, aplicant un rastreig seguint el moviment, d’aquesta manera el 
títol pot seguir el punt amb facilitat.  
 

 
 
Fet el “tracking” de cada un dels apartats de la fundació s’ha fet una 
exportació només del text mantenint les transparències i posteriorment 
s’ha importat al programa Adobe Premiere coincidint amb el tall de la 
seqüencia. 
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5.7 Correcció del color 
 
La conseqüència de gravar en dos càmeres i dos objectius diferents, 
tot i fer el balanç de blanc ens hem trobat que existeix bastanta 
diferencia de contrast, lluminositat i colors. 
 
Per modificar el color he optat per Adobe Premiere en comptes 
d’Adobe After Effects i la raó és que em resultava més fàcil un cop 
muntat tota la seqüencia, importar tots els efectes necessaris, sense fer 
canvis de programa que acaben retardant la finalització del projecte. 
 
Els efectes generals aplicats a la majoria de seqüencies han estat Brillo 
y contraste i Curves RGB. 
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Generalment no hi hagut molts problemes en la correcció de color 
gràcies al perfil importat de la càmera estava en ND i aquest perfil 
permet tenir un rang de modificació de colors, saturació, lluminositat...  
La diferencia ha sigut força notòria en quan al resultat final de la 
correcció, aquí alguns exemples dels canvis: 
 

 
 
Per arribar a aquest resultat de color m’he guiat molt per l’histograma 
dels colors blau, verd i vermell, d’aquesta manera podia visualitzar 
ràpidament quins colors eren necessaris ressaltar. Amb la pantalla 
annexa de àmbits de lumetri he pogut resoldre el problema del color.  
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Un dels apartats que ha costat més el retoc de color ha estat l’apartat 
de Deninwood, on tant l’entrevista com l’entorn passa en el negoci de 
l’empresari. Tot l’establiment té un color molt més càlid en comparació 
amb les altres parts del vídeo que transcorren a l’escola.  
 
Per aconseguir un bon resultat també s’ha treballat amb les corbes 
RGB, lluminositat i saturació. Canviant els paràmetres originals i ajustant 
a un temperatura no tant càlida s’ha arribat a l’objectiu desitjat.  
 
Com es veu la captura de pantalla del abans i el després del retoc de 
color, la saturació ha sigut l’efecte més notori pel canvi entre les dues 
imatges.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Jordi Argilés Casaseca  - Vídeo Documental 
 

61 

5.8 Correcció àudio 
 

Un cop s’han tingut les gravacions totes enregistrades i numerades, 
amb Adobe Audition he acabat de calcular els nivells d’entrada i de 
sortida de l’àudio. 
 
D’aquesta manera en el muntatge general del projecte totes les 
entrevistes estaran al mateix rang de volum que les altres.  
 

 
 
Corregit els volums, a aproximadament entre 0dB i -12dB, s’han 
importat a Adobe Premiere per quadrar amb els vídeos.  
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Amb Adobe Premiere he modificat el soroll de fons que existia a tots 
els àudios, l’efecte utilitzat ha estat “deNoiser”, ha resultat una eina 
molt útil per deixar una veu nítida, sense malmetre ni greus ni aguts, ni 
tampoc embrutant altres freqüències de l’àudio.  
 

 
  
En alguns àudios en particular he hagut de fer varis “fade in” i “fade 
out” de la veu, ja que s’han tallat les frases de manera que el 
contingut tingui tot coherència, tot i això el resultat és que s’escolta de 
manera natural. 
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5.9 Exportacions 
 
S’han tingut en compte tres exportacions diferents pel vídeo. La 
primera exportació ha estat un cop finalitzat tot el muntatge del 
projecte.  
 

 
 
Aquesta primera versió ha estat exportada en molt baixa qualitat, ja 
que abans d’exportar-la a alta qualitat ens volíem assegurar que tot 
estigues correcte, per tant el client ha corregit les errades que hi 
havien al llarg del vídeo. 
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Un cop fetes les correccions que el client ens ha fet fer, s’ha procedit a 
fer dues exportacions més. Una primera exportació ha estat pensada 
per penjar-la a les xarxes socials, així com en Youtube, Vimeo, 
Facebook i a la pàgina web.  
 

 
 
 El vídeo ha estat exportat en format H.264 amb l’ajust 1080p amb una 
velocitat de fotograma a 25. La velocitat de mostreig a 48000 Hz  amb 
el format d’àudio ACC. 
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L’última exportació ha estat pensada per a que conservi la màxima 
qualitat, ja que el mateix programa et dona la possibilitat de treure el 
màxim rendiment a la renderització del Imac.  
 

 
 

Aquesta exportació és només per a que el client disposi del vídeo en 
arxiu, o per si en algun moment es vol ensenyar mitjançant 
projeccions, a l’escola, etc... 
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6. Enllaç vídeo 
 
 

 
www.infocus.studio/#trabajos 
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7. Annexos  
 

! Contracte 
! Autorització de menors 
! Transcripcions 
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8. Conclusions 
 
Un cop finalitzat tot aquest projecte i haver entregat tot el producte  
m’he adonat del que suposa dirigir i coordinar un treballa d’aquesta 
envergadura. 
 
Pensava que en qualsevol moment se m’escaparia quelcom de les 
mans, que el material no estaria a punt, que en comptes de gravar 
una cosa en tocava un altra, però gràcies a l’organització, que ha 
sigut vital, hem pogut fer aquest projecte. 
 
M’ha agradat enfrontar-me a la responsabilitat de encapçalar tots els 
processos que venien, des de la preproducció fins a la postproducció. 
 
En la preproducció les fases han anat totes bastant fluides, sense cap 
entrebanc, portant la feina al dia i el client satisfet per la feina feta.  
 
En la producció si que ha estat la fase que més he gaudit però a la 
mateixa vegada m’ha fet que cada dia de rodatge que passava la 
meva tècnica ha anat millorant i la conclusió més valuosa és que 
quan més es practica més bon resultat hi haurà tant en estabilitat, 
fluïdesa, precisió... 
 
Una altra conclusió que ha estat fruit d’un canvi d’ordenador és que la 
rapidesa d’una bona màquina pot estalviar molt de temps. 
 
Una de les parts més gratificants ha estat la reacció del client en quan 
s’ha entregat el producte. Ha estat molt positiva, tant en l’entrega del 
vídeo com en la qualitat de la resta de projectes que s’han fet 
paral·lelament a aquest.  
 
I finalment concloure en que ara puc dir que gaudeixo de la feina que 
faig, no importa ni on ni el que, sempre que faci entretinguda les coses 
que s’em donen bé de fer. 
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Annexos 
 
Contracte 

 

www.infocus.studio

En ______________ , a ______ de ______________ de _______

REUNIDOS 

DE UNA PARTE:
D. _____________________ , mayor de edad, estado civil ______________ , con domici-
lio en ______________ , calle ____________________________ nº ____ y con D.N.I/N.I.F. nº 
______________ en representación de _____________ y en concepto de CONTRATANTE.

Y DE OTRA PARTE:
D. _____________________ , mayor de edad, estado civil ______________ , con domicilio en 
______________ , calle ____________________________ nº ____ y con D.N.I. nº ______________ 
, en representación de InFocus Studio y en concepto de CONTRATISTA.

Intervienen ambos en su propio nombre y derecho, reconociéndose la mutua capaci-
dad legal necesaria para otorgar el presente contrato de prestación de servicios, de 
acuerdo con las siguientes cláusulas:

I.-OBJETO
El CONTRATISTA en su calidad de trabajador independiente, se obliga con EL CON-
TRATANTE a ejecutar los trabajos y demás actividades propias del servicio contratado, 
el cual debe realizar de conformidad con las condiciones y las cláusulas del presente 
documento.

II.-DURACIÓN O PLAZO
El plazo para la ejecución del presente contrato será de ___ días, contados a partir 
de______________ y podrá prorrogarse por acuerdo entre las partes con antelación a la 
fecha de su expiración mediante la celebración de un contrato adicional que deberá 
constar por escrito.

III.-FORMA DE PAGO
El precio estipulado para la prestación de los servicios por InFocus Studio es el de 
______________ euros (+ IVA).

 lll.1 El pago se hará en la modalidad 40/60 como detallamos a continuación.

40% por anticipado. Tras la aprobación y firma del presupuesto el cliente abonará el 
40% de la cantidad total. Recibido el cobro, se emitirá una factura por este montante. 

60% a la entrega. Con la entrega de la primera versión de edición se abonará el se-
gundo tramo por el 60% del valor de la factura final. Para ello, se avisará al cliente con 
tres días de anticipo sobre la entrega del vídeo, para que proceda al abono de tal 
cantidad. 
De no recibir el pago, el vídeo se entregará con una marca de agua de InFocus Stu-
dio que solo se retirará una vez abonada dicha cantidad. Recibido el cobro, se emiti-
rá una factura por este montante.
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! Autorització de menors 
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Autorització per a la pulibcació d’imatges dels nois i noies participants al video cor-

poratiu de la Fundació NouXamfrà.

El dret de la propia imatge està reconegut a l’article 18. de la Constitució i regulat 

per la llei 1/1982, de 5 de maig, sobre els drets a l’honor, la intimitat personal i famil-

iar i a la propia imatge i la llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la protecció de 

dades de caràcter personal, article 13 del Real Decret 1720/2007, de 21 de desem-

bre, pel que s’aprova el Reglament de desarrollament de la Llei Orgànica 15/1999, 

13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

La Llei de Protecció de Dades de ens obliga a disposar de l’autorització paterna/

materna per publicar fotos i/o videos dels nois i noies. Per això sol·licitem:

Consentiment dels pares o tutors legals per poder utilitzar imatges/vídeos, en les 

quals apareguin de manera individual o en grup, els nois i noies participants en 

aquest projecte i durant el mateix. Aquest material gràfic podrà ser publicat en les 
xarxes públiques tant digital com paper. 

En / Na .....................................................................................amb DNI ................................ 

com a pare / mare o tutor nen/a ........................................................................................

 SI DONO EL MEU CONSENTIMENT

 NO DONO EL MEU CONSENTIMENT

Sant Feliu del Llobregat, de ......... , ..................... de 2016.

signatura
(Signatura del pare, mare o tutor / a legal)

D’acord amb l’establert a la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’in-

forma que les dades personals seran tractades per l’Ajuntament de Sant Feliu del Llobregat, amb la finalitat de 
tramitar de la sol·licitud. La persona titular podrà exercir els seus drets d’oposició, rectificació o cancel·lació, a 
través d’aquest Registre General de l’Ajuntament.
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! Transcripcions 
 
Jaume- Escola (professor) 
 
Diferencia entre la docencia ordinaria i la daquesta fundacio 
 
Aveure, jo crec que la gran diferencia es que aqui ens he centrem 
molt amb la persona no? De dir... lo important, on hi posem el punt es, 
es el noi en si no? Vas a buscar lo que es important i lo que pots treure 
de cada persona, el que no dic es que a l'altra docencia no es fassi, 
que de vegades... el que passa aqui ho hem centrat sempre moltissim 
en la individualitat, en el alumne, doarli importancia amb aixo jo crec 
que aquesta es el punt principal.  
 
Que creus que taporten com a professional i com a persona 
 
crec que els alumnes, les persones, no? Una mica el que et deia al 
principi de que la... la importancia en aquesta escola son les persones, 
llavors.... ESTAN REGANT A DALT,  
Jo crec que el que mes maporten es el fet de poguer treballar amb 
persones no? El fet de viure, estar, estar amb ells, ah... la sensacio, els 
sentiments, compartir, tot aixo, et dona molt no? Com a persona i com 
a professional, jo aqui no diferenciaria gaire, crec que una de les grans 
sorts que tenim a la fundacio es que pots treballar com a persona i 
com a professional alhora no? No has de diferenciar molt, es... es una 
cosa que es porta, que es viu desde aqui.  
 
Que us identifica com a equip de professors? 
 
Jo crec que com a equip de professors el que ens identifica, el que 
ens fa, es que treballem amb un mateix objectiu no? Jo crec que 
anira lligat amb tot el que he estat dient fins ara no? El fet d'encararte 
amb la persona i el fet de que tots tenim el mateix objectiu alhora de 
treballar i fem el que sigui com a equip  per poguer millorar cada una 
de les persones que tenim a davant no? Tots els alumnes que hi han 
aqui a l'escola. 
 
Com treballeu per assolir els objectius? 
 
Jo crec que es la persistencia, el no abandonar, el de dir... aixo 
sempre es pot aconseguir, el pensarho en positiu no? Donarli la volta a 
tot, que si penses molt en negatiu els objectius, ostras aixo costara 
moltissim, ostras que les families els costara molt treballar amb ells, 
ostras que aquet noi que li passa, en canvi si li dons la volta no? De 
que es el que pots a conseguir es molt mes facil arribar als objectius, 
no dic que sigui mes facil que arribi eh! Pro jo crec que es la gracia al 
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pensarho, donarli la volta i el volerho treballar desde un punt de vista 
de que si que es pot aconseguir, jo crec que aixo ens ajuda moltissim.  
 
Que es el mes complicat daquesta feina i el mes gratificant. 
 
Mira ahir, amb un company estem fent un curs i parlavam de les 
dificultats de l'hora de treballar i es el treballar amb persones no? No 
es una ciencia exacta les persones i cada persona es un mon i te tota 
una historia darrere, i aixo fa que sigui mes cumplicat i alhora mes 
gratificant no? Potser es una  contradiccio pero es la realitat, el fet de 
poguer veure una persona que algun dia canviara i el fet que fassi un 
petit canvi, es que jo crec que si ens agafem amb un petit es quan 
tenim la sort, un petit canvi per nosaltres ens gratifica molt. Ja no 
esperem grans coses, a mes a mes estem parlant que a lescola els nois 
els tenim dos anys, ojala els tinguessim quatre anys no? Que opguessis 
treballar molt mes  
 
quins creus que son els valors que com a profesors intenteu inculcar de 
manera perceberant a aquets alumnes? 
 Els valors que transmetem a lescola jo crec que depen molt de cada 
professional,  perque aqui cada professional te una escala de valors 
pro si que nhi han alguns, som una escola de formacio professional 
que son molt relacionats amb la feina. Uns valors molt de la persona 
de com ell mateix safronta davant de la vida o safronta davant duna 
feina es a dir, tots els valors que serien de constancia, de 
perceberancia, bueno, tots aquets que son mmm que diguessim que 
les persones les tenim molt assolits i que aqui intentem que els nois els 
vagin adquirint de mica en mica i que son els que mes introduim. Pero 
magradaria remarcar aixo, que la gracia es que tots els que estem al 
claustre cadascu li dona la seva, el seu punt, el seu valor que per ell es 
important.  
 
Quins son els perfils profesionals 
 
Els perfins professionals que aqui estem treballant, son els cinc tallers 
que tenim, pero si que es veritat que les empreses que venen a buscar 
nois nostres, son empreses que tenen uns valors no? Una mica lo que 
deiem abans, nosaltres transmetem uns valors  i les empreses els tenen. 
I daixo ens en adonem molt quan demanem per fer practiques amb 
els nois, ten vas a veure empreses i veus que hi han empreses que 
diuen no, a mi no minteressa aixo perque ells no hi estan posats, pero 
en canvi les empreses que si que ens estan donant llocs de practiques 
son empreses que tenen uns cers valors, unes certes ganes de poder 
ajudar. Jo crec que aquestes son les les, que interessa a nosaltres. 
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Un consell que donaries a una perosna que sen va a treballar a fora? 
Jo crec que un consell que se li podria donar a una perosna quan surt 
de lescola o quan entra, en qualsevol moment es que allo que fassi li 
agradi, que ho disfruti, que ho gaudeixi, estabas grabando?   
 
Jo crec que un dels consells bastics que se li podria donar a una 
persona que entra o surt de lescola es que disfruti, que gaudeixi dallo 
que fa perque lajudara a que tot allo que sha proposat li pugui sortir 
molt millor 
 
Montse – Escola (direccio) 
 
Quins son els objectius principals com a directora de lescola 
 
 doncs aviam si tenim  en compte que la fundacio nou xamfra te 
com a missio formar a persones amb discapacitat intelectual, millorar 
la seva qualitat de vida i orientarlos sobretot al mon lavoral en les 
empreses ordinaries doncs eeh son aquets els objectius que estan a la 
base del que fem aqui a lescola. Per lo tant facilitar un ambient 
educatiu en els trewss agents mes importants que convivim a lescola 
que son els alumnes, les families i el personal tant docent ja sigui 
administratiu o sigui en relacio en tot el que fem com a fundacio. 
 
Que es el mes complicat i el mes gratificant de la teva tasca? 
 
El mes gratificant tambe es el mes dificil que es amb una paraula molt 
rapida, mediar, la feina que fem es una feina amb les persones, per les 
persones i per la futura societat per lo tant quan estem parlant de 
persones, la mediacio i lapropament de uns als altres, el saber estar 
,portar el saber, estar en aquell moment just sense invair ningu i que 
tots ens sortiguem veneficiats .a leshores es el mes complicat i el mes 
gratificant quan ho aconsegueixes.  
 
Quins elements son indispensables per a que funcioni? Staff, personal, 
com treballa, com aconsegueix als proposits 
 
penso i nestic convensuda que el que ens difeencia es el know who, i 
el know how ee esta fet entre tot el personal per lo tant lo important es 
lequip, els professionals que el formem i aquesta metodologia de 
treball i programacio tant eem no sabriva dirvos la praula no es 
perownal pero si que es com molt unica aixo no ho puc dir a la 
camara pero no hi cap escola que funcioni com nosaltre, me parece 
una banidad, no, eeh , me parece que es ponernos unas mdeallas 
que no nos corresponden, bla bla bla bla...  
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Quin segell creus que te lescola 
 
be el segell que potser ens diferencii de les altres escoles es justament 
aquest know how el com em progrmat les coses com em nat millorant 
com hem intentat estar a lavanguarda, el mateix sistema de qualitat 
quan els vam afrontar o ens vam posar el reptre daconseguir la 
certificacio iso i testic parlant del 2004 per lo tant ja fa 14 anys que 
estem millorant i estem revisant tot continuament. Aquet nohow em fa 
lefecte a mi que es el que ens diferencia, tenir una manera de fer que 
de la qual nestem molt orgullosos perque tambe hi han hagut molts 
bons reusltats i esta sempre atents a les oportunitats que poden passar 
i que com a professionals doncs no hem de deixar perdre. 
 
Objectius: com arribeu a aquesta meta? Respecte 
 
aviam, els respecte als alumnes no no no esperat un moment... bla bla 
bla... aviam el respecte es un dels valors principals que tenim a la 
fundacio pero es que ja et diria implicitament pel fet de que la 
fundacio vol betllar i vol facilitar, colaborar eeeehhh sempre dins del 
respecte a les persones amb discapacitat o sense per lo tant ha de ser 
un valor que tots els que fem part daquesta fundacio lhem de tenir 
mostra ensenyar i exigir tambe, es de la unica manera que els alumnes 
poden assumitrho com algo bo.  
 
Treball en equip 
 
potenciar el treball en quip o viure en un ambient de cooperacio de 
respecte ajuda mutua es entre cometes molt facil si lexperiencia vital 
que tu has portat es tot el contrari, en el sentit que els nostres alumnes 
sobint han passat per experiencies bastant fortes a nivell de ser 
respectats ser considerants a dintre del grup dels coetanis, dels amics, 
inclus amb la mateix familia i tot el que han passat diguem bastant 
malament a dins de les escoles, allavors diem que quan tu eee als les 
convides a participar a un treball de quip i ells  tenen la vivencia de ser 
conseideats de que la seva veu ssescolta.,de que tenen un espai on 
poder parlar, per poder dir que estan dacord o no vulguis o no els 
estas conviant a  a una situacio tant no diria idilica perque no es, pero 
per ells es tan  nou i tant gratificants, que se tenganxen de seguida. 
Mentens_ es a partir se la propia experiencia negativa que quan tu li 
poses davant la possiblitat de viure lo mateix pero desde la 
experiencia positiva, desde el plaer, lacaricia, doncs ells ,estan tant 
agust que tiren, tiren i lo mes important es que lexperiencia sels hi 
queda a la pell, i per aixo es facil despres que aquet treball en equip 
vagi sortint a les diferents activitats.  
 
Com aconseguiu la integracio?  
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No es aviam, aquets prejudicis que te la societat amb les persones 
amb DI, amb algun tipus de discapacitat,amb dificultats a la relacio, 
amb eeeh pos aixo, dificultats auditives, que son sords  oque son eem 
que nomoes poden signar i no senten gens aboslutament,  qualsevol 
tipus de dificultat, hem de pensar que aquestes dificultats, ells son qui 
les viuen per lo tant per ells suposen la seva normalitat, els que tenim 
problemes som els que estem a laltra banda, perque ens movem amb 
uns esteriotips i si que demagogicament avegades es pot dir que  
bueno mira cadascu es com es pero quan et trobes la diversitat dun a 
laltre no ho acabes de pair per lo tant, nosaltres no aconseguim que la 
societat perdi aquets prejudicis pel fet de educar o formar o tenir 
alumnes aqui amb dificultats intelectuals, qui ho aconsegueixen 
realment son ells, son els alumnes quan surten fora, quan van a 
treballar, quan van a fer practiques, quan un dissabte sen van al cine, 
son ellls qui mostren la seva diveristat per qui la vulgui escoltar i 
entendre. Nosaltres no. 
 
Consell? 
 
Jo primer escolto, primer vull escoltar primer i veure quines son les 
necesitats daquell pare que entra per la porta, o aquell tiet, aquell avi, 
o aquell profesisonal, professor duna escolta, tutor, escolto, i a partir 
descoltar les seves necesitats es lo que et deia i lo mes dificil i lo mes 
gratificants, allavores intentio mediar, mediar el que ell vol prentent, 
que a lo millor es una ilusio amb lo que jo puc oferir, allavores mediem i 
arribem a una cords, perque jo et puc vendre lescola molt be, divina, 
pero si no respon a les teves necessitats, o a les teves espectativ4es, 
per molt fantastica i divina que sigui lescola la viuras malament no no 
se com com escplicartho, homa clar que li puc donar un consell va 
noi siguies lo mes sincer que pugis i mira de coneixens i aviam que 
tagrada i que no tagrada, perque  si no hi han desitjos, no hi ha 
aprenentatge.  
 
Consell per un alumen que surt de lescola 
un consell per a un alumne que acabi de sortir de lescola es ves, mira, 
barrejat amb el mon i si ens necessites la porta esta oberta.   
 
Sara – Escola (comerc) 
 
Perque has escollit aquet taller? 
 
He escollit aquet taller a parte del profe porque se hacen inventarios y 
porque me llamaba la curiosidad.  
 
Relacion alumnos professor 
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Muy bromista, carinyoso y que siempre esta ahi para lo bueno y para 
lo malo. 
 
trabajar en equipo me gusta mas porque nos ayudamos los unos a los 
otros. Los de segundo ayudamos a los de primero a situarse. En lo que 
no sepan o algo que le cueste mucho. 
 
Consejo? 
 
Pues yo cuando venga un alumno nuevo pues siempre es que no se... 
es que es mucha informacion. No tanto juego, que siempre pides 
ayuda a quien no sabe y que siempre se apoyase en sus 
companyeros. 
 
Porque nos ayudamos mutuamente 
 
Pues me siento agusto, mientras que no jueguen me siento super 
agusto porque algo que sea muy intimo aun asi la confianza siempre 
esta.  
 
La tutorias de taller sirven para resolver los conflictos entre nosotros 
 
Como es el dia a dia? 
 
Pues el dia a dia de aqui es, pues entramos hacemos unas bromillas 
luego se acaban las bromas y empezamos a trabajar duro, pues unos 
dias nos ponemos a hacer inventario, otros dias aprender las 
herramientas de compra venta que son los escaparates, a ordenar a 
limpiar.  
 
Que cambios ha habido en ti? 
 
Yo cuando entre aqui pues era muy revoltosa, no hacia nada de 
caso, siempre la laba, siempre, hasta que tube una charla con la 
directora, bastante gorda y que si no hacia las cosas bien pues 
metocaria expulsion y desde ahi pues mas o menos fui de colonias 
lalba i el quim me apoyaban un monton, siempre estaban ahi, 
apoyandome y pues intente cambiar, me costo mucho, lo hice, en las 
colonias ayude a mis companyeros en lo que necesitaban pues 
gracias a ellos todo esto ha sido un cambio.  
 
Pues he pedido las gracias por ellos dos porque me han ayudado 
siempre que han estado alli, que ningun profe es asi, son dos profes 
que no hay palabras para definirlos, son grandiosos y pues que los 
quiero un monton, y siempre los voy a tener en mi corazon, siempre.  
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Que te llevaras de ellos? 
 
A saber respetar a las personas, saber que la gente que esta mal hay 
que ayudarles mas, necesitan mas ayuda que la gente que no lo 
necesita, nunca lo he dicho pero lo tengo que decir, estos alumnos  la 
verda que son la conya porque nunca he estado con gente 
discapacitada y pensaba que era una mierda, que todo iba a ser 
pues nada, que todos se iban a reir porque estaba en un colegio de 
mierda pero este curso me ha ayudado a ver que las personas asi 
valen mucho.\ 
 
mucho carinyo, el carinyo que no me ha dado nadie pues me lo han 
dado aqui.  
 
Porque crees que debes ayudar a la gente? 
 
Porque son gente que lo necesita realmente, igual yo no lo necesito 
tanto y ellos lo necesitan. 
 
Un consejo?  
 
Que confie en los profes, en los companyeros, y que siempre va estar 
aqui como una familia. Siempre va estar cogido. 
 
En el taller de comercio hemos aprendido a respetarnos entre 
nosotros, que nunca hay que faltar el respeto a ninguna persona, 
porque nadie se lo merece, y abrazarlo y sie mpre tenerlos ahi. Y 
sabernos querer.  
 
Que te diria sa ti misma de hace un anyo? 
 
Que he sido muy cabezona pero muy cabezona, no me entraba la 
informacion que querian decir hasta que me di cuenta un dia y me 
arrepiento de lo que he hecho el primer anyo, gracias a los profes 
pues me he sabido creer en mi misma que es lo que nunca queria 
haberhecho. Nunca me he querido tanto como me quiero ahora 
mismo. 
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Mari Carmen – Escuela (fusteria) 
 
Porque has escogido este taller? 
 
He escogido este taller  porque me gusta mucho poder hacer cosas 
como muebles,  
 
Que es lo que mas te gusta de este taller? 
 
Con este taller puedo aprender mas cosas y asi puedo aprender mas 
cosas.  
Lo que mas me gusta de este taller  es con la madera que esta 
acabado.  
Pues lo que mas me ha gustado es lo del belen, porque con la 
madera que tenia, con eso podia hacer lo de eh mm el suelo emmm 
mmmm la parte de atras los personajes y asi lo pude hacer mejor.  
 
Te gusta trabajar en equipo? 
 
Me gusta trabajar en equipo porque asi yo puedo ayudarles a ellos y 
ellos me pueden ayudar a mi. Nos ayudamos en cosas que no 
podemos hacer como como decirlo como los sables que si no 
podemos cojerlo nosotros pue mmm no podemos cojer no pueden 
cojer la madera y yo se la tengo que dar y ellos la la mmmm lo hacen 
utilizar. 
 
Me gusta trabajar en equipo porque yo  porque yo les puedo ayudar 
por si no pueden hacer el arbol y yo les puedo dar las maderas para 
que asi ellos puedan estar por el trabajo. 
 
Son carinyosos amables y graciosos.  
 
Las que utilizo es la lija la sierra el tornavis de estrella y el martillo. Y lo 
que se me da bien es la sierra porque puedo cortar bien con eso con 
la madera. 
 
el que me ha gustado mas es el belen porque con el belen he podido 
hacer lo de las piezas y he podido juntarlas y acabarlas y se la he 
dado a mi tutora.  
 
Que es lo que has aprendido durante este tiempo? 
 
Lo que he aprendido en este tiempo es no estar sentada, ser mas 
responsable y hacer las cosas que me dicen mis profes.  
 
He aprendido que cuando tengo que estar con una no tengo que 
estar sentada y no tengo que acercarme con las maquinas peligrosas.  
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A nivel personal que has aprendido en fusteria? 
 
Lo que he aprendido es ser resposnable, obediente... Lo que he 
aprendido  ser resposnable obediente y constante. Lo que he 
aprendido es ser responsable, obediente y constante. 
 
He aprendido a ser mas resposnable porque a veces no hacia las 
cosas que no podia hacer me liaba, , no sabia lo que tenia que hacer 
y siempre se lo tenia que preguntar a mi professor. Yo creo que si 
podria, creo que com una caja, lo que podria hacer que lo que he 
aprendido de mi professor es una caja.  
 
Que cosas crees que te serviran? 
 
Pues yo cuando este ya en el trabajao seria mas resposnable, ser un 
poco mas abierta poder hablar con los companyeros y ser mas 
puntual.  
 
Como es una clase? 
 
Primero entro a la classe de mi profe y le pregunto Iusep, que tengo 
que hacer? Me dice lo que tengo que hacer un arbol, primero 
preparo la madera despues la dejo y despues se hace un cono, las 
grapo y las dejo secar y ya esta.  
 
Consejo? 
 
Pues yo creo que tendria que ser un poco mas abierto poder hablar 
con la gente y y no tener miedo de lo que puedas tener de lo que te 
digan. Pues creo que me  hubiera gustado que me hayan dicho que 
no hubiera sido estar un poco timida. Ya he cambiado ahora ya no 
soy como un poco mas timida porque antes era timida no podia 
hablar con nadie y de no relacionarme con nadie. Ahora tengo mas 
amigos, hablar con ellos, puedo hacer mas cosas.  
 
Hemos quedado mucho para ir a algunos sitios en algun centros 
comerciales.  
 
Joan – Escola (projecte aula) 
 
 pues sobre les clases et puc dir que per miem semblen bastant 
interessants, perque em poden ajudar a pendre decisiosns i a sapiguer 
defendre l oque es fora de lescola, un cop marxes daqui pues 
poguerte defendre a tot arreu.  
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Dels professors et puc dir que per exemple la manera dexplicar ells 
primer expliquen una vegada i despues si no ta quedat clar van grup 
per grup i resolen els problemes i bueno tambe lansenyament que fan 
es senzill, facil dentendre i mes o menys es basic.  
 
Pues els professors son simpatics son educats  son respectuosos 
sobretot amb els comanys i intentnen fer tot lo possible per a que 
estiguis a gust, estic encantat.  
 
A laula treballem un projecte que es diu marxo fora de casa i es tracta 
de q ue els adolescents, bueno nosaltres ens hem de inventar que 
marxem fora de casa, que ja no depenem dels pares clar que 
busquem pis, tenim parella lavors clar, em dapendre els sacrificis que 
ens comporta com per exemple les despeses, el menjar la roba, i clar 
per mantindre tot aixo has de sapiguer administar els diners per a que 
tarribi tot perque tarribi a fina de mes perque sino si no calcules be o 
compres massa dius ai! Ara que passa no puc pagar la llum no puc 
pagar laigua i aixo es molt important.  
 
Per nosaltres es molt iomportant perque pel nostre futur daqui uns anys 
no sha de sapiguer sha de tenir les idees clares per tal de tenir que 
decir i a bueno com he dit molt be abans apendret a moure per la 
vuda perque sino... els pares no estan sempre i ens hem despavilar.  
 
El respecte tambe el bon rottlo que hi ha entre nosaltres  i eh i sobretot 
si estem junts pos tenim ganes de treballar i ens motivem les coses 
urten molt millor. I bueno es que si estic encantat sobretot del taller 
dhosteleria que tambe comparat lany passat si que era un gran equip 
i aquesta ny mha costat adaptarme pero ara bueno ara ja he agafat 
el rollo i mencanta esta molt be. 
 
Al projecte aula no sempre treballem en grup o treballem en petits 
grups o treballem de manera individualment perque hi han algunes 
coses que clar, shan de fer individualment. Per exemple si sha de 
sumar si hem fet algun compte de mobles o del que sigui  i sha de 
sumar pues la profe diu que cadascu fassi la seva sema i despres pues  
es mira si estan correctes i ja esta, pero es clar, tambe es veritat que si 
treballem en grup, que de vegades ho fem, es mes facil posarse 
dacord, tambe aprens mes amb els demes, a compartir les opinions, i 
sarriba a un acord mes facilment. Pro bueno... jo prefereixo treballar 
individualment perque a mi aixo de treballar en grup no magrada no 
sem dona massa be soc mes solitari.   
 
Pues una de les coses que he apres es a ser mes resectuos, perque 
quan jo entrava,  pues si, era respectuos pero el caxondeo a vegades 
es confonia amb el o sigui, no es el mateix parlar alumne professor que 
alumne alumne has de mantindre el tipu de dir les coses ha de ser 
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diferent i bueno  lo primer si es veritat que primer caxondeo que si pitos 
que si flautes, pero ara ja pues he apres a diferenciar lo que es parlar 
amb un professor i parlar amb un colega. I mha ajudat bastant.  
 
Pues que per exemple que no sigues vergonyos no? Que deixes la 
vergonya a casa i que es dirigis a la gent que es presentes i que bueno 
comences a coneixer la gent perque a vegades hi ha gent que per 
tenir vegonya per ser nous es posen a una raco i clar com que ningu 
els coneix si no tens la voluntat de anarli a dir hola com et dius? Don 
ets? Com va tot? Osigui fer costat que li fassin costat peroque tambe 
es dirigis a la gent, nosaltres si, quan entra algu nou, aquesta setmana 
pasada em sembla que han entrat dos nois a cuina. 
 
A mi si que em costava relacionarme amb la gent que no coneixeia i 
ara cada vegada pues gracies als professors alumnes i tot man animat 
i mira aqui estic.  
 
Els professors per exemple no? No tenen res a veure, tu anaves a 
lescola de la eso i els professors avegades no et feien ni cas, i aqui si 
estan per tu, per exemple si algun dia et veuen trist et diuen joan que 
et passa? O la ingrid a vegades doneuli una abracada al joan que li 
fa falta, i buen otot aixo  
 
Jo quan vaig entrar aqui tenia molts dubtes, perque la meva mare em 
deia, ui els nens que hi han aqui, joan tu... em sembla que aqui no 
enganxes eh... i dic mama dic... dic... fem la setmana de proves i a 
partir daqui tirem pero clar mira,  tenia molts dubtes pero dic 
mama sha danar i em tirat pel bon cami i mira aqui estic no? Em 
costava molt pero amb dos anys he apres moltes coses i estic molt 
content la veritat, mhan felicitat molt, bueno, molt be molt orgullos la 
veritat.  
En canvi a laltra escola que vols que thi digui, no magradava estudiar, 
i en canvi aqui si aqui encara ni que sigui trebllar pues magrada tot i 
que no magrada gaire gaire gaire.  
 
Cintia – Escola (Hosteleria) 
 
01:11 he escollit aquet taller perque la meva mare treballa i jo sempre 
le vist desde petita he admirat i ma agradat molt com treballava de 
camarera i a mi magrada motl ajudarla a posar els plats, la veguda, 
els gots, a netejar, a endrecar les coses, a deixarho tot perfecte.  
 
01:46 el que mes magrada es planxar, planxar la roba, preparar les 
estovalles de la taula, tambe magrada fer el llit i planxar els llencols 
grans tambe magrada molt.  
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04:21 mha fet ser mes ordenada perque a lhora de posar els plats els 
coberts els gots sha de ser molt precis, tambe els detalls la cura de que 
tot estigui al detall, tambe va al meu caracter pero la presicio es 
gracies a lhosteleria.  
 
05:50 la diferencia es perque jo abans no escombrva del tot be i 
gracies que mhan ansenyat totes les tecniques he millorat molt, per 
exemple planxar, planxar es molt facil, rentar els vidres tambe es facil, 
h o apres molt be i he millorat molt. Me adonat de moltes coses que 
havia de canviar per a ser ordenada.  
 
07:23 en un futur quan tingui el titol, mimagino treballant, anar a 
treballar i sobretot colaborar molt. Jo estic molt contenta  de 
preguntar les coses, acompanyar a les persones, sobretot molta 
comunicacio, donarme compte de moltes coses i poder colaborar, 
tambe ser que vull ser rapida, agil i acabar les coses aviat dins de totes 
les feines que shagin de fer.  
 
09:24 lingrid passo moltes estones amb ella i ens exigenx rapidesa a fer 
la feina i obeim, li agrada que les coses surten perfectes i es posa molt 
contenta quan treballem aixi. Tambe en un futur, ens han ofert 
practiques i jo estic molt contenta que jo pugui participar. Tots els dies 
sempre ens pregunta i ens demana i exigeix una feina ben feta, que 
ordenem i preparem les coses ben fetes.   
 
10:44 si algu vingues a aquesta escola laconsellaria que preguntes 
molt, que contes amb els demes que tothom esta disposat a 
colaborar, a esxplicar, jo per exemple no se moltes paraules i colaboro 
en aquet sentit, a mi majuden. Allavors poder passar tota aquesta 
experiencia per a que ell millori i estigui content.  
 
12:06 els amics de lescola em porto molt be amb el kike la paula i el 
kike. Ens ajudem molt ens divertim molt i ens ajudem, clar nosaltres 
signem i ens entenem aixi, amb la pauala ens cuidem molt una a laltra 
i ens fa molt contentes, perque ens preocupem o ens posem nervioses 
i ens cuidem una a ltra i ella es diavetica i la cuido molt en aquest 
aspecte perque estigui cada cop millor i amb lhector ens divertim 
molt, es molt divertit, i amb la sara tambe ens divertim, jo lestimo molt, 
sempre estem fent tonteries rientnos, i amb la ioda tambe ens divertim 
molt. Ens encanta anar a correr tambe fer una mica de bromes i igual 
que amb la perla. Me lestimo molt, tenim  molt de contacte, i ens 
portem molt be, tambe amb la ingrid, me lestimo molt tambe i ens ho 
passem molt be i amb la interpret que tambe me lestima molt, majuda 
molt, es una mica pallassa i fa tonteries potser es la que mes...  
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Pablo – Escuela (Cocina)  
 
Porque has escogido este taller? 
 
Un amigo mio estaba haciendo hosteleria, y nada, bueno pues me ha 
empezado a gostar la cocina, y decidi que queria hacer cocina. 
Lo que más me gusta de este taller es estar en la cocina, en los 
fogones, y bueno, preparar la comida, los banquetes y muchas cosas. 
Me gustan más los fogones porque es más activo, y no estoy todo el 
rato parado. 
Lo que más me gusta es estar en los fogones, preparando las comidas 
o los banquetes, y despues lo que seria el final, lo que más me gusta es 
fregar los platos. 
Lo que más me gusta es hacer las pizzas, porque hay que preparar las 
masas y bueno, y todo lo que les eches, si jamon o queso o lo que sea 
Yo haria la pizza, primero compraria la masa en la panaderia, la 
artesana, y luego hago yo la forma que quiera. Yo le pondria tomate, 
mozzarella, y jamon. 
El cocinero que me gustaria parecerme es Carlo Savina, porque es 
Vasco, y bueno, por Pais Vasco por la tierra, y a mi el Pais Vasco me 
gusta, nunca he ido pero me gustaria ir al Pais Vasco. 
De la cocina? los plato que hace, un cocido, me gusta, y los chistes 
que hace. 
Bueno, pues cuando hay mucha gente lo hacemos por partes, unos 
cortan, el otros está en el fogones i preparan las cosas, por ejemplo si 
son canapes los preparan, de todo un poco. Nos repartimos para que 
no haya tanto lio. 
Pondria una mesa, ahi otra, y en las mesas donde hay cada plato, 
para separarlo pues pondria, ahi van los canapes, y ahi van los 
postres, bla bla bla que no haya tantos problemas. 
En cocina los trabajos que son mas importantes, en los valores es 
trabajo en equipo, companyerismo y respeto.  
Porque aqui me han ensenyado muy bien, al principio cuando entre 
aqui no tenia idea de como era y cuando paso el tiempo pues ya me 
ensenyop domingo me ensenyo las cosas que hacian, como se 
cortaba, pues en ese momento pues gracias a esto estoy haciendo las 
practicas y se como es el mundo laboral tambien. 
La diferencia es que conforme que pasa el tiempo podia ver la 
diferencia con los companyeros y los demas y en las practicas los 
primeras dias estas con un poco de inquietud,  que estas nervioso 
porque no conoces a la gente y nada poco a poco conoces a la 
gente y eso. 
Un consejo sera que este tranquilo que aqui son buena gente y que 
aqui te van a ensenyar muy bien te van a ayudar en todo.  
Domingo siempre esta en todo y gracias a  eso nos ha ayudado en 
todo, gracias a el estamos aprendiendo mucho.  



 Jordi Argilés Casaseca  - Vídeo Documental 
 

87 

Yo creo que he mejorado mucho en el tema de los fogones, antes por 
ejemplo no sabia hacer una tortilla y ahora si que la se hacer y 
muchas cosas.  Ahora he mejorado estar mas atento y que antes no 
estaba tan atento com o ahora, del ano pasado al otoro he mejorado 
muchisimo.  
 
Ignacio – Escuela (Jardineria)  
 
Poque me gustaba basicamente. Las plantas, las flores, los arboles, 
todo basicamente. 
Muchas cosas, trabajar al aire libre es..... más gente, no estas 
encerrado, sabes, estas más bien, hablando con la gente, que tal, 
que tal las plantas. 
Muchas tonterias y ruidos hasta 2.22 
me levanto a las 8 y algo, de 
 
Josep – Escuela (Deninwood) 
 
com a professional taporten doncs bueno es una experiencia que mai 
haviam tingut i taporta el saber i el saber tractar aquet tipus de 
persones i per nosaltres es una cosa ho desconeixeiam com a 
professional, com a persones tenriqueixen molt, taporten ternura, 
taporten aquelles coses que sino estas amb ells ho desconeixes, et 
recorda molt  quan tens un fill, el tractar amb un fill petitet, pues a mi 
em recorda aixo. Em recorda als meus fills i potser ara que es proper a 
que tinc fills doncs potser a mi menriqueix molt i a mes ma fa sentir molt 
orgullos de de estar amb aquet tipus de nois. 
 
De la seva feina destacaria la capacitat que tenen per escoltarte 
quan tu els hi dius el que fas aqui al dia a dia, el saber adaptarse al 
nostre espai perque per mi es nou, pero era una cosa nova i per ells 
totalment nous, aqui han vingut diferents tipus de persones totalment 
diferents i shan adaptat tots perfectament. Els primers dies evidenment 
ha costat la novetat que son nous per a ells pero destacaria que son 
persones que sadaptes duna manera brutal, mha cridat latencio 
daquet tipus de persones. I despres de molts anys de gent com 
nosaltres amb infinitat de nois de diferents edats mha sorpres la 
manera de saber o es volen adaptar a aquest nou lloc de treball per a 
ells amb el respecte que ho fan,mha sorpres noÇ si ho compares amb 
una persona normal que et demana feina i ve aqui a treballar, 
realment resulta hasta curios les ganes que hi posen potser la por que 
poden tindre noÇ pero ja quan porten molt de temps, vull dir, es 
realment es admirable es gratificant per nosaltres tindre aquet tipus 
nois que ens ajuden a fer tasques de la botiga i realment ho vec molt 
maco i positiu.  
No es un risc semrpe i quan aquella persona tu fagis una bona tria de 
la perona que itngui la capacitat de fer aquella feina, pero risc no, ho 
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vec com una aventatge perque a mes son gent que esta 
predisposada a posar totes les ganes i ilusio que a vegades la gent 
normal no tenim, la gent a vegades depen el tipus de feina doncs ho 
fa per necessitat no ho fa per vocacio no? I jo tota la vida he pencat, 
jo soc jefe, i lo que si he notat la diferencia amb la gent que sinvolucra 
amb la teva feina perque tagrada i la gent que fa la fiena per fer. I 
aquet tipus de persones lo que jo vec que li posen moltes ilusions, 
bueno, hi posen totes les ganes i si tu agafes una noia o un noi que li 
agrada estar pos per exemple al nostre tipus de negoci doncs ell 
gaudira al 100%, segurament molt mes que una altra persona perque 
putser la seva sensiblitat respecte a a la gent globalment esta molt 
mes accepntada, jo ho vec perque soc una persona minvolucro molt 
en la feina  i jo vec aquest tipus de persones, la ilusio que hi posen o 
han estat aqui treballant amb nosaltres han plegat i ens venen a 
veure... son gent que tenen el mateix dret que nosaltres, 
evidenment...jo si que confiaria amb una persona amb discapacitat 
(intelectual) totalment.  
La meva opinio de la fundacio xamfra es totalment ... es un agraiment 
que hi hagi gent que es dediqui a estimar i a cuidar aquest tipus de 
persones perque visquent casos personals que han conegut de 
persones o nois, nois i noies del centre, realment la tasca que fan els 
professors o les el centre en general es dadmirar, evidenment si no tens 
una vocacio per voler estimar o dedicarli part de la teva vida, a 
formarlos a dorli una oportunitat de futur, realment es admirable, te 
que sortir de dins no? Pero jo ho admiro molt i mes desde que tens fills, 
... 08.34 – per motes raons, hi ha gent que te dificultats familiars, i el 
centre doncs el fet de voler acollir i de la manera que ho fan, amb el 
carinyo que ho fan, doncs realment ens han fet particeps a nosaltres 
tambe i es com una mica de, ens fa ilusio, treballar conjuntament amb 
el centre i fan una tasca super important, petiteta perque es un centre 
petit, i poden acollir molt poques persones, ojala hi haguessin mes 
centres com aquets no? I fundacions, perque realment el mon ho 
necessita, jo avegades tanco els ulls quan coses que passen amb nens 
que estan per tot el mon no? Potse es una manera de ser cobard pero 
realment seria casi obligatori que hi hagues una fundacio daquestes 
perque estan acollint a persones necesitades de aquest tipus no?  
 
Jo animaria a les empreses en genral, qualsevol empresa, a poguer 
gaudir o contractar o tindre un noi, es una oportunitat de primer 
coneixer gent que esta disposada a treballar, osigui a entrar al mon 
lavoral per ilusio, cosa que avui dia no nhi ha i avui en dia menos i es 
una iportunitat per les nostres petites empreses per tindre gent aixi que 
taporta moltes coses a nivell huma a nivell lavoral, la manera de rendir 
que tenen , la ilusio que hi posen coses que avui dia, pel que sigui la 
gent esta desanimada i la nostra experiencia es no dubtem mai en 
agafar persones amb discapacitat mai . Evidenment per fer unes 
tasques concretes pero sempre tenen un forat en la nostra empresa 



 Jordi Argilés Casaseca  - Vídeo Documental 
 

89 

per fer la feina que a ell li convingui, encantats de que sigui aixi, jo 
recomano o inclus miraria de promocionar o fomentar a nivell local o 
de tot arreu a que contractin aquet tipus de persones. 
 
 Jo li donaria un nano que esta fent practiques al centre per exemple 
per anar a buscar feina lo que faria seria... primer evidenment donarse 
a coneixer tot lo que a fet, aportar la informacio dels puestos on ha 
estat fent les practiques i despres osigui oferirse amb tota... tindre la 
valentia i inculcarli la seguretat de que alla on vaigi podra fer la seva 
tasca, lo mes important daquets nanos que jo vull pensar que si els hi 
falta alguna cosa es tindre aquella conciencia de dirostres jo anire a 
buscar feina i magafaran perque tinc aquesta deficiencia i tal? O lo 
important es que el nano ha destar convencut de que es una persona 
com una altra i de que , demanaria que soplis de seguretat ell mateix. 
 
Imma 
 
00:05 L’escola Xamfrà, osigui nosaltres vam començar amb una 
escola_la institucio xamfrà en general, va començar amb una escola 
per nens petits entre nens de 3 a 18 anys que eren persones que no 
s’adaptaven a l’escola ordinaria perque tenien algun tipu de retard o 
discapacitat i va haverhi un grup de pares que juntament amb el 
doctor Josep Toro, que era una psiquiatra infantil de molta de molta 
enamo ai de molta anumenada on psiquiatra infantil molt reconegut 
a barcelona, doncs li van demanar de montar una escola de 
educacio especial per a aquestes persones. 
 
01:06 Una mica el que es tractava quets nens que feien sesions 
individuals per poder-se adaptar a lescola ordinaria poguessin tenir un 
grup mes mes mes reduit i que el professor es  poguer dedicar mes 
directament amb cada un dels nanos, fer un treball mes individualitzat 
perque poguessin anar avansant amb el programa en lo que era 
aquell moment la EGB. 
 
01:34 La idea era que tots els que poguessin daquets nens un cop feta 
lescolaritat o a mitja escolaritat poguessin passar passar a una escola 
ordinaria, es a dir que sempre la visio que que em tingut nosaltres com 
a institucio, com a fundacio xamfra ha sigut ajudar donar eines an 
aquets nens i despres nois a integrarse per poguerse integrar en el mon 
ordinari, sigui lescola, sigui el treball, o el que sigui, aleshores aquesta 
escola va durar uns quans anys fins que va sortir la llei de integracio de 
les persones amb discapacitat  i aquestets nens i nenes que teniam en 
aquell moment van anar a lescoles ordinaries una altra vegada. 
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02:26 aleshores alguns daquets nens i nenes a ledat de 16, 17 anys 
vam poguerlos colocar amb escoles de formacio profesional ordinaria 
com per exemple el bla bla bla, tenien un grup de persones que 
potser no eren tan brillants com els altres i dins daquest grup hi vam 
incloure alguns dels nostres nois.  
Despres el que vam fer, aquestes persones que no podien entrar a dins 
lescola ordinaries i que ja era el seu temps de fer formacio professional, 
de fer un ofici els hi vam fer aquesta escola que es la que actualment 
esta en funcionament, i vam començar lany 82 amb tres especialitats 
que eren jardinera, fusteria i confecció. 
 
03:27 La idea dels pares era que ja que els altres fills tenien lopcio de 
anarse formant fins als vintipico danys, perque a aquets nois i noies 
que els hi costaba mes no sels hi donava lopcio de estar mes anys 
formantse, escolaitzats, amb donantlos eines, ajuda, per poguer 
despres entrar en el mon lavoral. Perquqe lobjectiu,  
perque una persona realment sinsereixi en el mon es aixo, el treball, el 
treball per lo que significa de ser una persona util i valorada per el que 
tu fas fas, perque pots guanyar uns diners amb el teu treball, perque et 
relaciones amb altra gent en el mon de l’empresa.  
 
04:23 Es a dir que  lobjectiu mes important per a nosaltres com a 
fundacio es que aquets nois poguessin valdre per ells mateixos a traves 
del treball, evidenment no per tots hi arrivem pero el que es lobjectiu 
maxim, el maxim numero de persones, de nois i noies que venen a 
lescola pugui anar despres a treballar, aquet moment es realment 
dificil perque amb la crisi tampoc les empreses estan massa obertes a 
donar aquestes opcions als nostres nois.  
 
05:06 Aleshores vam fer aquesta escola lany 83, tambe ens vam trobar 
com a lescola primera de petits, que alguns dels nostres nois els vam 
integrar a na la empresa ordinaria i altres no va poguer ser. i aleshores 
vam fer el primer CET, el primer CET que va funcionar durant en el que 
nosaltres vam estar implicats durant uns anys i despres vam fer el nostre 
CET, que jo no recordo a quin any es va fer pero suposo que lany 2000 
o aixi no?  
 
05:45 En aquest CET es va continuar fent jardineria, perque hi havien 
nois que sortien formats en jardineria, es va fer confeccio i es va 
treballar tambe amb manipulats. En aquest moment tenim seixanta i 
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pico, gairebe setanta persones amb discapacitat treballanthi, amb 
edats entre els 20 i els 50 i algo, 52, 53 i la veritat ens ha costat 
arrancarlo pero en aquest moments esta funcionant i esta funcionant 
la mar de be.  
 
06:23 Dins el centre especial de treball tambe una cosa es els nois que 
estan treballant ben be a dins del centre especial de treball, per una 
altra oportunitat molt bona per aquets nois es el poguer a treballar 
han apres a ordinaria, dins a lo que sen diu enclavaments, es a dir que 
un monitor amb varios nois sen va a una empresa i treballen a dins de 
lempresa 
 
06:50 Clar aixo fa que la integracio de aquestes persones sigui mes 
interessant, mes ben feta, el fet de que puguin sortir fora a treballar 
doncs els hi dona mes realitzacio personal per dirho dalguna manera. 
 
07:25 Tenim aquets nois treballant a Pepe Jeans per exemple o a com 
es diu aquesta empresa, es igual, no, aquets son un altre grup, fas be 
de recordarmho, que es a dir, despres de lescola hi ha un equip que 
es, en diem itineraris lavorals que amb ajudes de la generalitat, del 
departament de treballa, doncs acaben de fer una formacio, jo dic 
que acaben de fer un barnis a, sobretot treballant amb el tema dels 
habits, que sobretot es una cosa que lo que mes ens demanen a les 
empreses, potser no ens demanen que aquets nois tinguin un, unes 
habilitats molt afinades amb segons quines eines o amb segons quines 
manipulacions per si lo que les emrpeses demanen es que tinguin uns 
habits de treball bons i ben arrelats. aleshoresaquesta es la feina que 
fa itineraris lavorals i a desde lequip de itineraris lavorals es deidquen a 
buscar empreses que puguin contractar aquets nois, començant per 
fer unes practiques, durant les practiques leppresari pot adonarse de 
la capacitat i de les qualitats daquest noi i amb moltes ocasiones 
despres de les practiques sels hi fa un contracte, conseguim que els hi 
fassin un contracte.  
09:10 I tant a les practiques com despres hi han unes persones que van 
fer el seguiment per aconseguir ladaptacio daquets nois a na 
lempresa, i la veritat es que hi ha hagut molts exits, sobretot anys 
enradera, perque es lo que deiam avans, que les empreses potser 
estaven mes obertes, les coses funcionaven mes be desde el punt de 
vista economic i tenien mes posiblitats de trobar espectes on  aquestes 
persones poguessin doncs desenvolupar la seva feina. En aquest 
moment es una mica mes complicat i pero tot i aixo hem dintentarho. 
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09:51 Aleshores hi han perosnes que treballen a lempresa ordinaria, hi 
han persones que treballen en el CET, be en el nostru, o avegades 
doncs es busca CET mes adequats a les qualitats dels nostres nois o 
mes adequats perque estan mes propers en la residencia daquestes 
persones.  
 
10:16 Finalment doncs clar, la la fundacio ha anat creixent i sha anat 
desenvolupant i desenvolupant serveis a mesura que les persones que 
tenia en e lescola, que shan anat fent grans, que tenien unes 
necessitats diferents. Primer han tingut la necessitat de formacio, 
despres han tingut la necessitat de insercio lavoral i treball i en aquest 
moment que els nanus son grans i els pares encara mes doncs es 
plantegen com sera el futur quan ells no hi siguin, aleshores lany 2001 
vam començar a fer a un treball de formacio dels nois a dins de un pis. 
11:03 es va fer un pis amb 7 persones, amb uns monitos que els ajuden, 
els ajudaven i encara els ajuden a valdres per ells mateixos en lo que 
es aa el dia a dia, en una casa, la cura personal, la neteja de la casa, 
el menjar, la compra, ladministracio de diners setmanals, (telefon) 
 
12:41 bueno, doncs lany 2001 vam començar el servei dhabitatge 
(porta sonant). de set nois i noies vivnt en un pis gran de leixample i el 
que es tractava es nar preparant aquets nois per a que tambe 
poguessin viure amb mes independencia. El primer pas dhabitatge 
doncs ha esta tambe de formacio mm, aquets nois i noies tenien un 
monitor que arribava, arriba a lhora que els nois tornen de la feina o 
del taller ocupacional i aleshotes conjuntament fan les feienes de la 
casa, es a dir que el monitor els hi ensenya a fer tot el que cal perque 
una casa funcioni. La neteja(porta), la vugada, el menjar, les compres, 
de totes maneres el que mes ens interessa daquest pis es la 
convivencia  entre les persones, es a dir, que aquesta gent es trobin 
agust entre ells i que arribin a establir com una relacio diguemne 
familiar. Ila verita es  que ha funcionat molt aixins perque les perosnes 
que van començar aquets pisos, doncs feia molts anys que estaven 
junts en una escola o una altra o en el CET, es coneixeien, les families 
tambe es coneixeien i aixo ha permes que sestableixi una gran amistat 
entre ells. Una amistat vol dir que alguna vegada tambe hi ha algun rifi 
rafe perque igual que una familia nrmal i corrent, que pot haverhi 
algun mal entes entre els germans, entre ells tambe, pero bueno forma 
part de lo que es la relacio, que ens interessa molt que sigui una 
relacio a on aquestes persones es trobin a gust.  
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14:55 a part daquets pisos de formacio doncs tenim altres persones 
que que els pares doncs han desaparegunt i els hi han deixat un pis 
per ells. aleshores aquestes persones que estan soles en un pis tenim un 
equip de monitors que van i els hi fan el mateix recolzament que en el 
pis que he descrit abans, es a dir que, a traves del servei de suport per 
la propia llar, tambe subvencionat pel departament de serveis socials, 
aquestes persones tenen lasistencia duns monitors, unes hores cada 
tarda segurament, per animarlo, per ajudarlos, per ensenyarlos a fer 
totes les feiens que depenen del funcionament duna casa i a part per 
engrescarlos a participar en activitats de lleure.  
 
16:00 nosaltres en  aquest moment no tenim activitats de lleure, ens 
interessa molt començarles segurament que les comensarem ja aviat, 
pero aquest es tambe un aspecte molt important de que perque 
aquestes persones surtin de casa, es relacionin entre ells, o es 
relacionin amb altra gent si organitzen activitats que uneixen amb 
diferents colectius, per exemple alguna vegada han fet algun viatge a 
dintre de lo que es una urbanitzacio normal de viatges, agafant un 
autocar i anant a visitar doncs els llacs dels alps o algunes ciutats de 
europa i aio ho han fet en relacio o junts amb persones que no tenen 
cap mena de problema, es a dir que els que nosaltres ens interessa es 
que aquestes persones doncs siguin siguin part de la societat igual que 
ho son les altres persones. 
 
17:12 Moltes vegades els hi dic, es que els que ens diem normals doncs 
tambe hi ha un moment que som petits som dependents, despres 
tenim mes autonomia i quan ens anem fent grans anem perdent 
aquesta autonomia, es a dir que, inclus les persones que ens diem 
normals tambe tenim una epoca restringida dautonomia i una altra 
epoca gran, o dos epoques grans on depenem de altres persones, es 
a dir que, sha de demanar o es que hauriem danarnosen educant tots 
plegats en que bueno, sent mes obert, ser mes comprensius, mirar de 
esborrar diferencies, perque tots tenim les nostres qualitats i els nostres 
defectes, es a dir que mmm ens hem de sapiguer relacionar uns amb 
els altres sense posarnos etiquetes. 
18:21 aquet es una mica el que hauriem daconseguir. penso que sha 
fet bastant cami perque clar estem dins de federacions que ens 
agrupen a les diferents agrupacions i associacions que estem 
treballant en aquest mon i sesta fent un treball improtant en aquest 
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sentit. jo crec que no estem encara prou madurs totsp legats per 
aquet es el una mica la via i lobjectiu que hauriam daconseguir. 
 
20:00 jo crec que les families sels ha de dir o sels ha de concienciar 
que no tota la feina es fa dins les institucions, que es molt important el 
paper de la familia en relacio a aquestes persones, en relacio a 
qualsevol persona, la familia pot recolzar, la familia pot exigir, la familia 
pot formar tot lo que son habits de treball son molt important que sigui 
la familia que els reforci, es molt important que la familia estigui al 
costat de lescola i que escola i familia vagin a una 
 
Es una cosa importantissima i per altra banda jo tambe crec que les 
families tenen un paper de lobby, dapretar a ladministracio per 
aconseguir mes ajuda, que no sempre ha de ser ajuda economica, 
que pot ser doncs pues aixo, forativa, o de facilitar lentrada en el mon 
del treball , hi han, les families poden i estant fent, perque tots aquets 
centres que shan anat fent dunrants aquets anys hi han uns pares al 
radere, tots eh, molt poquets han estat organitzat duna manera 
diferent, es a dir, que les families han fet molt bon  paper. sels hi ha 
dagrair. Hi han families que es podien haver solucionat el problema 
per elles mateixes i han cregut que el problema del seu fill shavia de 
resoldre a traves dajudar a altres families a resoldre el seu, es a dir, que 
aqui hi ha hagut molta solidaritat per part de families que han tingut 
les idees clares. 
 
22:00 Jo crec que sha de valorar el paper que sha de fer pero no esta 
tot fet, vul ldir que, han de continuar, han de continuar apretant. 
Que mes els hi diria? Que tambe que confiin que, hem de poguer 
sortir, que tots plegats els professionals tambe tenim molta ilusio en que 
aquets nois donguin resultats positius en el mon del treball, que estiguin 
mes contents, que siguin mes felissos, que entenguin les seves 
dificultats i tambe les qualitats 
 
o mes les qualitats que les dificultats que tenen, es a dir, crec que sels 
hi ha de donar un un missatge doptimisme.Ells han fet molta feina, han 
de continuar fent feina pero han de valorar i han de reforçar la feina 
dels professionals que tambe estimem aquets nens, jo crec que estem 
treballant desde molt afecta per aquets nois i per les seves families. 
 
23:05 Han de sapiguer que aixo es aixins, i que tambe per nosaltres es 
una gran ilusio que aquets nois tiren endavant.  
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Respecte els alumnes doncs be... 
 
23:17 jo crec que els alumnes ens donen lliçons a nosaltres, que val la 
pena que ens els escoltem perque de avegades pensem que que 
estan en un altre mon i sen adeonen molt de de moltes coses i tambe 
molt agradable veure com valoren el, lo que estem fent per ells i amb 
quines actituds positives estem nosaltres treballant per ells, es a dir, que 
desde aqui jo crec que he de donar gracies en els alumnes i en tots els 
usuaris per dirho dalguna manera que no magrada gaire, totes les 
persones que tenim a la fundacio realment ens animen i ens 
engresquen a continuar treballant per ells. 
 
24:49 que els recomanaria als alumnes? no desanimarse, crec que 
totes les persones, totes hem de mirar de continuar furmantnos, 
continuar millorant al llarg de la nostra vida i ells igual que nosaltres, 
tothom eh, es a dir, que en aquest sentit jo els animaria a mantenirse 
amb ganes de millorar, de progressar, de no quedarse i de participar 
activament en la projeccio de futur. en ferse la seva propia vida, en 
estudiar queines son les seves possiblitats i els desitjos que ells poden 
tenir respecte a la seva, al seu desenvolupament de la seva vida i que 
ens demanin, que ens demanin escolta tingueu atencio en aquets 
aspectes que jo voldria realitzar i que necessito la vostra ajuda per 
anar fent. jo crec que aniria per aqui en relacio amb els alumnes i en 
relació amb el professorat, en la societat. 
 
26:21 a mi em sembla que la societat ha de obrirse molt mes encar a 
totes les persones que tenen necessitat de un tipu o un altre, desde el 
punt de vista de les administracions actual i tot hi han mes facilitats per 
atendre les persones que tenen necessitats de tot tipu.aleshores el que 
fa es que una mica diem com que ja sen encarragara la generalitat 
de fer aixo, ja sen encarregara el gobern aleshores ens desentenem o 
podem tenir el perill de desentendrens, pro jo crec que es molt 
improtant la relacio amb aquestes persones, amb totes les persones 
que tenen una necessitats al llarg de cada moment de la vida, quan 
tel trobes en el autobus, en el deplaçament cap a lescola o la feina, 
quan estas en un restaurant, quan participes en un viatge amb 
aquesta perosna, quan esteu treballant junts, es important sapiguer 
com relacionarse amb aquestes persones com qualsevol persona 
mirant les ecessitats que pugui tenir, valorant els aspectes positius que 
ens podem aprofitar tots i donarli oportunitats de inserirse, de participar 



 Jordi Argilés Casaseca  - Vídeo Documental 
 

96 

, de ser presents en el mon, jo crec que les coses haurien danar una 
mica per aqui. 
 
29:55 la fundacio vol ser un paraigua, un lloc, unes persones que estan 
disposades a donar un reforç en les families i en les persones que es 
troben en unes dificultats de insercio en el mon. Jo crec que es 
important valorar que sha fet desde el punt de vista de families que 
han tingut aquesta dificultat i que lo que vol precisament es pel fet de 
ser les families que ho han fet doncs potser hi ha un bolcall mes calid 
eh, es a dir que  nosaltres pretenem com sent una gran familia per 
totes aquestes families i per totes aquestes persones que venen 
demanant que els hi donguem un reforç un suport una ajuda per tirar 
endavant a la vida.  
 
 

• Cal tenir en compte que totes les transcripcions han estat 
realitzades segons la conveniencia d’escritura rápida, d’aquesta 
manera s’ha pogut adelantar les transcripcions, sense tenir en 
compte les faltes gramaticals o sintàxiques.  

 
 


