
 

 

 

 

 

 

El projecte iPhone!  
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L’any 2010 vam iniciar una línia de treball i tallers dins la programació del servei de Prelaboral, 

pertanyent a l’Àrea de Salut Mental, per posar en pràctica les noves tecnologies i tècniques de 

comunicació. 

El grup de Prelaboral està format per una quinzena de persones amb diverses malalties o 

trastorns mentals. L’objectiu del servei és treballar amb tots ells les habilitats necessàries, tant 

personals com a nivell de coneixements per a desenvolupar-se i afrontar el món laboral. 

Les persones amb alguna malaltia mental acostumen a tenir mancances en l’àmbit social, tenen 

dificultats per a socialitzar-se i expressar els seus sentiments. La comunicació és, per tant, un 

àmbit fonamental a treballar i les noves tecnologies són eines o mitjans que ens poden ajudar a 

practicar aquestes habilitats. 

Per treballar la comunicació calia buscar una tecnologia fàcil de fer servir, gairebé intuïtiva, ja 

que el nivell formatiu a nivell de noves tecnologies era gairebé nul en tots ells. Quina eina 

tecnològica ens podria ajudar a posar en pràctica aquest treball i que a més a més estigués al 

nostre abast a nivell de recursos econòmics? 

"L'iPhone!" 

Els telèfons intel·ligents (smartphones) són actualment una eina tecnològica que ens permet fer 

gairebé de tot i, el més important és que són aparells fàcils de fer servir. Lʼ iPhone és 

especialment pràctic i intuïtiu i de seguida vam veure que havia de ser l’eina principal del nostre 

treball. Vam començar fent ús dʼ un iPhone privat del monitor que realitzava el taller i 

posteriorment vam aconseguir dos iPhones dʼ empresa. Per poder realitzar les gravacions i veu 

en off vam adquirir un adaptador per al trípode i també un micròfon que funciona per iPhone. 

 
www.aalba.cat 

  

http://www.aalba.cat/
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Vam començar fent formació estrictament de lʼ ús de lʼ aparell a nivell de fotografia i vídeo, però 

paral·lelament també vam treballar els conceptes audiovisuals i narratius més bàsics: els tipus de 

plans, les durades d’un vídeo, les perspectives, etc. Però també les diferents persones que 

intervenen en la gravació d’un vídeo com el càmera, el realitzador, el periodista, el reporter, la 

veu en off, etc. 

Sorprenentment la majoria de les persones del grup van aprendre a fer servir l’iPhone amb 1 o 2 

sessions. Aquesta rapidesa d’aprenentatge els va motivar moltíssim, ja que estan acostumats a 

necessitar força temps i esforços per assimilar nous coneixements. 

A través del joc i, sobretot, la immediatesa que et dóna una tecnologia com aquesta va enganxar 

a tot el grup per afrontar nous reptes més difícils. 

Ens vam marcar com a primer objectiu elaborar diferents reportatges sobre serveis de 

l’Associació. Cada grup va decidir la temàtica, va elaborar un petit guió que seria la veu en off, 

van organitzar-se amb el servei per anar a gravar un dia i finalment van decidir l’ordre dels plans. 

La part d’edició la va realitzar el monitor del taller. 

Per poder portar a terme tot aquest treball es va treballar en equip, cadascú va decidir la tasca 

que més li agradava i la va adaptar a les seves capacitats. Les persones amb més habilitats per a 

redactar van fer la veu en off, la persona que li agradava gravar va fer de càmera, la persona amb 

capacitat de visualitzar plans va fer de realitzador, etc. 

Finalment es van realitzar diferents tallers per treballar tot el tema de l’expressió oral. Calia 

posar la veu en off al vídeo, però abans era necessari treballar tots els elements que intervenen 

en la comunicació oral: l’entonació, la vocalització, la intensitat, etc. 

Lʼ iPhone va permetre en tot moment gravar i reproduir el que s’havia gravat en aquell moment i 

analitzar-ho, debatre-ho i fer les correccions necessàries. La possibilitat de veure el resultat 

immediat ha estat la clau de l’ús d’aquesta tecnologia. 

Després del reportatge es van realitzar també un projecte d’entrevistes a personatges famosos o 

notoris de la població i actualment s’està realitzant un telenotícies amb informacions 

relacionades amb la nostra entitat. Un treball en equip que permet en tot moment que cadascú 

faci el que més li agrada o el que se li dóna millor i practicar la comunicació oral i la oratòria. 

L’ús de l’iPhone també va permetre acostar una tecnologia que quan vam començar encara tenia 

un punt elitista, només el feien servir els executius, els empresaris, les persones importants. El 

fet de saber fer-lo servir, de conèixer el seu funcionament i ús els feia sentir bé i integrats en un 

món cada vegada més tecnològic.  
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El treball amb lʼ iPhone va provocar que molts d’ells es veiessin sovint en una pantalla, 

s’escoltessin i coneguessin la seva veu, que fossin conscients de les postures que fan, de la 

manera com parlen o es comuniquen i, en definitiva, ser més conscients de la capacitats de 

comunicació verbal i no verbal de cadascú d’ells. Ser conscients de la imatge que donem, del que 

transmetem i com ho fem amb les nostres paraules és un primer pas per corregir els errors i 

guanyar en seguretat. 

EEn aquest vídeo, realitzat 

evidentment amb un iPhone, 

expliquem una mica el treball 

que hem realitzat en els 

diferents tallers i les habilitats 

que paral·lelament hem estat 

treballant: 

https://www.youtube.com/watch?v=uzFITMTzSdg 

 

Aquests són els reportatges realitzats per alguns dels 

grups: 

Més que una galeta! 

https://www.youtube.com/watch?v=y8J4TYG-R9Q 

ARTIS, detalls amb valor: 

https://www.youtube.com/watch?v=tgZ2Dy4KEds 

El Gat del Rosal, més que un restaurant: 

https://www.youtube.com/watch?v=3qTMofFsirM 
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