
SAMATAN 2014 

Valoració i conclusió final de l’estada. 

 

 

 

Crec que  ha sigut una experiència  única on hem  après què és treballar en 

altura. 

Quan ets  allà dalt has de  deixar de pensar en altres coses... 

M’hauria agradat haver estat al 100% de forma física ja que els tres últims 

dies no podia fer servir les grimpetes de formigó perquè tenia un esquinç al 

lligament del peu i havia d´ agafar escales per treballar.  

He trobat a faltar com a  mínim una setmana més per acabar d’acostumar-

nos a l’altura i poder realitzar els treballs de forma correcta i guanyar en 

rapidesa.... 

 



 

La meva valoració d'aquesta experiència és que ha estat molt bé  malgrat  

que al principi no em va agradar  gens ja que no suportava l'alçada. Ara, fins 

i tot m'hi he arribat a acostumar! 



Com he dit al principi no m'agradava però he volgut aprofitar-ho tot  ja que 

aquesta oportunitat no la tornaré a tenir mai més i trobo que he après 

moltes coses... 

Ha estat una experiència molt bona! 

 

 

 

La meva valoració de la primer setmana a SAMATAN va ser una 

mica negativa. Era  el primer cop que pujava en un pal d’aquest tipus i pujava 

amb molta tensió i amb més  por encara. A finals de la setmana ja vaig 

començar a agafar confiança en mi mateix a l’hora de pujar, i ja em va 

començar a agradar molt més. 

La segona setmana a SAMATAN ja va començar a ser molt millor, ja 

que pujava els pals amb molta mes confiança i tranquil·litat. Ja es començava 

a notar el canvi a l’hora de treballar en altura. 

La valoració en general de les pràctiques que hem realitzat és molt bona, ja 

que hem après molt amb només dues setmanes gràcies al gran professor que 

hem tingut i gràcies a la seva gran experiència en aquest tipus de treball! 



En conclusió, a l'hora de marxar cap a casa és quan et comença a agradar 

això de treballar en altura. Jo crec que hauria de durar 2 setmanes més per 

poder començar a fer pràctiques de més nivell. 

Les pràctiques a SAMATAN  m’han agradat moltíssim i si pogués repetiria. 

 

 



La primera setmana va ser dura perquè personalment tenia por a les altures 

Pujar i baixar,  així com treballar durant tant de temps en aquesta situació. 

No era gens fàcil. Al final, però , vas agafant-hi el  gust  i te’n adones que un 

cop a dalt no has de pensar en  l’altura que estàs , sinó en la feina i com la 

pots fer senzilla i ràpidament. D´ aquesta manera poc a poc et vas oblidant 

de l’altura. A mi m’ha anat molt bé anar allà perquè m’ha fet treure una mica 

la por i sinó no pensar quan estàs a dalt treballant,   conèixer la  feina de 

AT i BT ,  el país   perquè es diferent de com es fan aquí les coses , i si em 

diguessin d´ anar-hi un altre any  hi aniria encantat. 

 M ‘ ha agradat molt... 

 

 

 

LES ESTADES FORMATIVES DE PRÀCTIQUES SÓN UN ELEMENT 

IMPRESCINDIBLE PER LA NOSTRA FORMACIÓ. 

GRÀCIES A TOTES LES PERSONES QUE HO HAN FET POSSIBLE! 
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