
OBJECTIUS

P r o f e s s i o n a l AMÉLIE
Pel·lícula proposada 
per tractar l’atenció 
als treballadors i als clients

• Direcció: Jean-Pierre Jeunet • Països: França, Alemanya 

• Any: 2001 • Durada: 122 minuts • Gèneres: Romanç, Comèdia 

• Repartiment: Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz, Rufus, Lorella

Cravotta, Serge Merlin, Jamel Debbouze, Clotilde Mollet, Claire

Maurier, Isabelle Nanty, Dominique Pinon

VISIONAT DE LA SEQÜÈNCIA A L’AULA

Els alumnes hauran d’identificar els diferents estils d’atenció al personal de l’em-
presa i al client, així com els diferents tipus de comunicació existents.

I, d’altra banda, hauran de detectar els errors més comuns que es cometen en
el contacte amb els clients i el personal que forma part del negoci, per elaborar
un llistat de recursos que permetran reconduir els possibles desajustos entre amb-
dues parts.

Es tracta d’una seqüència on es reflecteixen les tres formes d’atendre els tre-
balladors i els clients per part dels responsables de tres negocis. Aquestes formes
d’atenció al client i als col·laboradors són molt variades, i van des de la falta de
respecte envers el receptor fins a considerar-los com a part de la família.

CONCLUSIONS FINALS

En finalitzar les activitats, els alumnes realitzaran un resum sobre diferents es-
tils d’atenció a les persones que es troben al voltant de l’activitat de l’empresa.

A més, seleccionaran les barreres de comunicació trobades en aquesta escena
i hi proposaran solucions.

Per últim, faran una posada en comú de les experiències personals, tant positi-
ves com i negatives, en aquest sentit.

CURIOSITATS

París és una ciutat plena de grafits,
i van haver de netejar i restaurar
les àrees en què es va rodar la
pel·lícula. La cafeteria on treballa
l’Amélie existeix exactament igual
a com surt a la pel·lícula i està ubi-
cada al carrer Lepic, prop del Mou-
lain Rouge.

Al barri de Montmarte, algunes fle-
ques han creat un tipus de barra
de pa que s’anomena Amélie.



ARGUMENT DE LA PEL·LÍCULA

L’Amélie (Audrey Tautou) és una persona que s’ha creat la seva pròpia vida. Nascuda en un entorn hostil a la fe-
licitat, ha suplert faltes d’afecte i d’abundància amb una imaginació desbordant que converteix la seva existència
en una faula d’encontres i desencontres, en què ella s’assigna el paper de fada bona, que facilita les vides dels
altres amb un toc de vareta màgica. Però una fada humana que, al cap i a la fi, s’adonarà que també ella necessita
dels seus poders.

De sobte, als vint-i-dos anys, descobreix el seu objectiu a la vida: arreglar la vida dels altres. A partir d’aleshores,
inventa tota classe d’estratègies per intervenir, sense que se n’adonin, en l’existència de diverses persones del
seu entorn. Entre altres hi ha la portera, que passa els dies bevent vi de Porto; la Georgette, una quiosquera hi-
pocondríaca, o l’home de vidre, un veí que només veu el món a través de la reproducció d’un quadre de Renoir.

ACTIVITATS

.: RELACIONADES AMB LA PEL·LÍCULA :.

1·· Fixa’t en els tres tipus de negocis i indica com influeixen els diferents tipus
de comunicació en l’atenció de la resta de personatges.

2·· Té alguna relació la personalitat dels encarregats dels negocis en la forma
d’atendre els clients i els treballadors?

3·· En quin negoci es transmet ironia, humanitat i contundència en la forma de
tractar les persones presents?

4·· Són negocis en què els clients tenen molt en compte l’atenció rebuda o també
es valoren altres aspectes?

.: RELACIONADES AMB LA VIDA REAL :.

5·· Creus que les activitats que apareixen en escena són habituals al nostre en-
torn proper on vivim?

6·· Quin tipus d’habilitats intueixes que poden requerir les empreses del teu sec-
tor, pel que fa al contacte directe amb els clients, per tal que formis part de la
seva plantilla?

7·· Esmenta les tècniques i estratègies concretes que coneguis per millorar la
disposició dels treballadors amb els seus clients.

8·· En quin tipus d’empreses ja serà necessari crear un departament de Màrque-
ting, de Vendes, de Promoció o similar?

.: RELACIONADES AMB L’ALUMNE :.

9·· Consideres que el tracte personal és quelcom innat propi de cada individu o
bé es pot modificar per l’adquisició de noves habilitats que permetin una millor
atenció a tot tipus de persones?

10·· Què és el que més valores com a client i com a futur treballador dins d’una
organització en relació amb l’atenció personal?

11·· Esmenta les actituds que creus que són les adequades per garantir una ade-
quada relació amb la clientela.

12·· Recorda escenes de la teva vida quotidiana que has viscut recentment com
a client que t’han sorprès de forma positiva i altres a millorar pel que fa a l’atenció
rebuda.


