
„Treballant amb mi“

Resum de la tasca
En aquest exercici caldrà descriure una situació laboral mitjançant un relat en 
imatges.  La idea és posar de manifest els potencials problemes que poden 
trobar-se en un lloc de treball, il•lustrant situacions concretes a les que s’han 
d’afrontar les persones amb dèficit auditiu. Combinarà fotografies i text, i el 
resultat ha de ser engrescador. Els grups més avançats també poden incloure 
petites seqüències de vídeo en la seva proposta.

Referència

Resoluc ió  creat iva  de problemes v idus ign 05:  re lat  fotogràf ic

Gènere Relat fotogràfic
Objectius 
d’aprenentatge

Aprendre a relatar una història visual personal

Nivell de producció Intermig
Temps estimat 2 hores mínim
Equip necessari Càmera de fotos, programa d’edició de vídeo
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Passes a seguir
1. Pensa en la teva idea: quina situació laboral vols mostrar? Pot  
 tractar sobre

 • Transicions del món educatiu al laboral
 •  Cerca d’un lloc de treball / sol•licituds / entrevistes de treball
 • Necessitats  especials i problemes específics en l’entorn labo 
  ral i formatiu
 • Històries amb èxit
 • Atur i agències de col•locació / burocràcia

2.  Prepara la història: es pot crear un storyboard per preparar el  
 relat.

3. Enregistra les teves idees: pren una desena d’imatges (o seqüèn 
 cies de vídeo curtes) que expressin clarament el que vols dir.   
 Comprova que la càmera ha enregistrat el que volies. 

4. Acaba la creació: importa totes les imatges al programa d’edició  
 (com  per exemple el Movie Maker). Col•loca les imatges o se  
 qüències en l’ordre correcte. Afegeix textos, gràfics, el títol i ex 
 porta la teva creació. El vídeo final haurà de tenir una durada   
 d’entre un i dos minuts. 

5. Comparteix la teva pel•lícula!

Exemples
 Exemples: “Vídeo Pilot Proposta 05”
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