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Crèdits 
 

Els continguts han estat creats per l’autora de la memòria utilitzant dos models antics de la joguina Pin 

y Pon de Famosa. 

La imatge del Puzzle utilitzat pertany a Anfer-Print SL. 

Per l’edició i confecció del material s’ha utilitzat el següent programari: 

- Adobe Photoshop 

- Adobe Premiere 

- Adobe After Efects 

  



Què fas tan sola?, Grau de Multimèdia 

 

3 / 46 
 

 

A tots els que mai perden la passió per aprendre a diari. 

  



Què fas tan sola?, Grau de Multimèdia 

 

4 / 46 
 

Abstract 
 

Després d’uns quants anys de muntatges de vídeo i fotografia bastant convencionals, ha arribat hora 

de combinar-los i donar un nou resultat. Mai havia fet una animació amb stop motion, però per un 

treball de fi de carrera val la pena el risc. 

Aquesta serà una animació curta per explicar com és possible que poc a poc, hi ha gent que ens ajuda 

a estar envoltats de persones que formaran part de la nostra vida i que seran petites peces en un grup 

molt més gran.  

A dia d’avui, pràcticament ningú sap separar la Blancaneus dels seu 7 estimadíssims nans ni que sigui 

en un Puzzle infantil.  

 

Paraules clau: Treball de Fi de Grau, stop motion, Blancaneus, 7 nans, Puzzle, pin i pon, animació, 

curt, història, treball en equip. 

 

 

  



Què fas tan sola?, Grau de Multimèdia 

 

5 / 46 
 

Índex 
 

 

1. Introducció........................................................................................................................................................... 7 
2. Descripció ........................................................................................................................................................... 8 
3. Objectius ............................................................................................................................................................. 9 

3.1 Principals ...................................................................................................................................................... 9 
3.2 Secundaris .................................................................................................................................................... 9 

4. Escenari ............................................................................................................................................................ 10 
5. Continguts ......................................................................................................................................................... 11 
6. Metodologia....................................................................................................................................................... 12 
7. Planificació ........................................................................................................................................................ 14 
8. Procés de treball ............................................................................................................................................... 16 
9. Guions ............................................................................................................................................................... 18 
10. Perfils dels usuaris .......................................................................................................................................... 18 
11. Usabilitat ......................................................................................................................................................... 19 
12. Tests ............................................................................................................................................................... 20 
13. Versions .......................................................................................................................................................... 20 
14. Requisits d’us .................................................................................................................................................. 21 
15. Instruccions d’ús ............................................................................................................................................. 21 
16. Projecció a futur .............................................................................................................................................. 21 
17. Pressupost ...................................................................................................................................................... 22 
18. Anàlisi de mercat ............................................................................................................................................. 23 
19. Marketing i vendes .......................................................................................................................................... 24 
20. Conclusions ..................................................................................................................................................... 25 

 

Annex 1. Lliuraments del projecte ......................................................................................................................... 27 
Annex 2. Versions dels guions .............................................................................................................................. 29 
Annex 3. Fotografies ............................................................................................................................................. 33 

3.1. Proves de llum, escenari i enfocament ...................................................................................................... 33 
3.2. Proves transport peces de Puzzle ............................................................................................................. 35 
3.3. Proves mobilitat ninots ............................................................................................................................... 36 
3.4. Proves il·luminació trenclacosques ............................................................................................................ 38 

Annex 4. Captures de pantalla .............................................................................................................................. 39 
Annex 5. Resum executiu ..................................................................................................................................... 43 
Annex 6. Glossari .................................................................................................................................................. 44 
Annex 7. Bibliografia/Webgrafia ............................................................................................................................ 45 
Annex 8. Vita ......................................................................................................................................................... 46 
 

 

  



Què fas tan sola?, Grau de Multimèdia 

 

6 / 46 
 

Figures i taules 
 

Índex de figures 

Figura 1: Fotograma de La casa encantada (1907) ................................................................................................ 7 

Figura 2: Imatge del trenclaclosques ...................................................................................................................... 8 

Figura 3: Wallace & Gromit.....................................................................................................................................10 

Figura 4: The Nightmare before Christmas.............................................................................................................10 

Figura 5: Proves amb llum natural...........................................................................................................................11 

Figura 6: El Pon cau abans de l'hora.......................................................................................................................11 

Figura 7: Fotografia original....................................................................................................................................12 

Figura 8: Edició de la fotografia en el muntatge......................................................................................................12 

Figura 9: Canvis en la velocitat dels fotogrames.....................................................................................................13 

Figura 10: Escenari inicial.......................................................................................................................................16 

Figura 11: Escenari final..........................................................................................................................................16 

Figura 12: Captura d'animatic.................................................................................................................................17 

Figura 13: Fotografies originals...............................................................................................................................17 

Figura 14: Eines bàsiques de reproducció del curt..................................................................................................19 

Figura 15:Diferents arxius amb canvis....................................................................................................................20 

Figura 16: Captura del primer muntatge..................................................................................................................28 

 

 

Índex de taules 

Taula 1: Diagrama de Gantt ............................................................................................................................. .....12 

Taula 2: Pressupost............................................................................................................................................ 23 

 

  



Què fas tan sola?, Grau de Multimèdia 

 

7 / 46 
 

1. Introducció 

Dintre de tot els tipus de narratives que hi trobem, la visual és la que sol cridar més l’atenció i 

només això sinó que quan una imatge està animada tenim tendència a quedar-nos mirant les 

peces que es mouen per saber quin tipus d’història ens vol explicar. 

 

La fotografia i el vídeo han unit forces des de la seva creació per crear efectes visuals d’objectes 

inanimats a través de l’stop motion, ja fos com a afegit a una història amb éssers mòbils o com a 

forma d’animació per si mateixa. 

D’aquesta manera, sense haver de recórrer al dibuix, la imatge estàtica passa a moure’s de mica 

en mica fotograma a fotograma perquè l’ull ho percebi com un moviment creïble i formi part de la 

pel·lícula. 

 

 

Figura 1: Fotograma de La casa encantada (1907) 

 

Avui dia aquests muntatges semblen molt més reals gràcies a la tecnologia que ens envolta i 

s’aconsegueixen resultats molt més creïbles. Per tant, l’aprofitarem per crear un petit vídeo que fa 

uns anys hagués estat impossible per una qüestió pressupostària i el temps hagués estat molt més 

elevat ja que amb el procés analògic, els fotogrames s’havien de tallar i enganxar un per un a mà. 

 

El programari actual permet que, sense tenir un gran laboratori, es puguin fer mini-històries dintre 

d’uns límits assequibles per tothom i que l’stop motion continuï tenint presència tot i el pas dels 

anys.   
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2. Descripció 

El treball de final de grau consisteix en la creació d’una stop motion. 

Dues joguines imaginàries (la Pin i el Pon) es troben un trencaclosques a mig fer. Quan s’hi fixen 

en el dibuix, veuen que és la Blancaneus i que es troba sola. Per tant, tots dos decideixen treballar 

en equip per anar muntant poc a poc el Puzzle. 

Tot i les dificultats que van trobant pel camí, ja que no és tan fàcil saber quin és el nan 

corresponent, la Pin i el Pon fan un bon treball i s’ajuden mútuament.  

La finalitat que tots dos persegueixen no és només acabar les coses que estan a mig fer, sinó no 

deixar sola un personatge com la Blancaneus que sempre està envoltada per 7 persones més. 

 

Tot això vol reflectir com, de vegades, persones que no tenen res a veure amb tu, t’ajuden d’una 

manera espontània per no sentir-te sola i trobar les persones a les que estimes. 

 

 

 

Figura 2: Imatge del trencaclosques 

 

  



Què fas tan sola?, Grau de Multimèdia 

 

9 / 46 
 

3. Objectius 

Els objectius que presenta Què fas tan sola? són: 

3.1 Principals 

Com a animació, el vídeo vol 

 Oferir una petita història. 

 Entretenir i emocionar l’espectador. 

 Fer reflexionar sobre l’ajuda desinteressada i el treball en equip  

3.2 Secundaris  

Com a Treball de fi de grau, els objectius són: 

 Aconseguir que sembli que objectes inanimats es mouen mitjançant l’stop motion. 

 Dominar i treure tot el profit possible al programari utilitzat durant tot el procés (tant en 

fotografia com en vídeo). 

 Optimitzar els efectes sonors per donar-li més credibilitat a la història. 

 Localitzar a quin públic ens estem adreçant quan fem un vídeo d’aquestes característiques. 

 Mirar de cara al futur com treure rendibilitat al producte. 
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4. Escenari 

Com hem comentat, l’stop motion no és nova, però sí que ha evolucionat durant els anys de manera 

que es poden distingir dos grans grups: 

- Les animacions fetes amb materials mal·leables com la plastilina, que permeten que les 

figures presentin expressivitat i variïn la seva cara amb gestos de sorpresa, disgust, confusió, 

etc. 

Dues pel·lícules que tothom coneix i que reflecteixen aquesta tècnica són Wallace & Gromit: The 

Curse of the Were-Rabbit (2005) de Nick Park o Mary and Max dirigida de Adam Elliot (2009)  

 

 

Figura 3 :Wallace & Gromit Font: http://goo.gl/jaaNCr 

 

- Les animacions fetes amb objectes rígids, que també presenten dues classes: els objectes 

rígids articulats, que poden tenir una armadura articulada interna, que s’assembla a la tècnica 

de la plastilina i els objectes que no presenten cap mena d’articulació. 

The Nightmare Before Christmas (1993) de Henry Selick i Panique au village de Stéphane Aubier i 

Vincent Patar (2009), són un exemple de cada tècnica. 

 

 

Figura 4: The Nightmare Before Christmas Font:http://goo.gl/4TexHl 

 

En el nostre cas, l’animació estarà feta amb objectes rígids articulats (tot i que no gaire) i que 

presenten limitacions de moviment i gens d’expressió a la cara, ja que no hi ha possibilitats de 

modificar-les.  

  

http://goo.gl/jaaNCr
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5. Continguts  

Tot i que al principi la idea estava bastant clara, la realització de les primeres fotografies va deixar 

clara una cosa: l’articulació dels protagonistes és molt reduïda i costa que mantinguin l’equilibri per 

una foto. Per tant, intentar replicar un moviment sencer és més que complicat. 

Així que durant la planificació del guio i de les fotos, ha quedat clar que, tot i que la idea general era 

fer la major part de plans generals, hem fet servir primers plans i plans de detall per compensar la 

falta d’equilibri de les figures. 

 

L’acció també ha d’estar ben il·luminada i ens trobem amb un altre problema ja que el pentinat 

tendeix a fer ombres quan cau de dalt i deixa fosca la cara. Sobretot, en el cas del Pon. 

 

 

Figura 5: Proves amb llum natural 

 

D’altra banda, ens trobem que la animació únicament es basi en posar les peces queda avorrit, així 

que han d’interactuar entre ells: llançar-se alguna, canviar el protagonista, equivocar-se quan la 

posen , etc. 

 

Per tant, tots els detalls de l’acció han de resultar fluïts perquè es puguin apreciar bé i tinguin un 

ritme adequat. El guió és l’eina bàsica per treballar tots aquests aspectes, tot i que no es van 

descartar petits ajustos si es veia la possibilitat de millorar el producte final. 

 

 

Figura 6: El Pon cau abans de l'hora 
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6. Metodologia 

En aquest cas, l’stop motion es realitza amb objectes rígids, però que presenten uns petits 

moviments articulatoris en braços, cames i cap. Tot i això, no tenen cap expressivitat a la cara, amb 

el que trobem un handicap en aquest sentit ja que no podenn representar gaires emocions, com 

podria passar amb les figures de plastilina. 

 

 

Figura 7: Fotografia original 

 

Per tant, en aquest cas treballem a partir de la història explicada en el guió per la realització de 

fotografies estàtiques. Preferentment, aquestes es prenen de forma lineal ja que formen part de la 

mateixa escena i no hi ha gaires salts temporals. A més, s’intenta respectar l’enquadrament de la 

fotografia ja que el moviment de càmera en aquests casos no ofereix gaire més informació i mareja 

l’espectador. 

L’excepció a aquesta regla són els canvis de plànols ja que, en principi, tot es fa amb la mateixa 

càmera fotogràfica. 

 

 

Figura 8: Edició de la fotografia en el muntatge 
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Posteriorment, s’editen les fotografies amb Adobe Photoshop perquè no hi hagin variacions en el 

color o en l’enquadrament i no apareguin problemes de racord.  

Una vegada acabat aquest procés es fa el muntatge en vídeo encara que hi van haver certs retocs 

a les fotografies. Aquí es combinen els canvis de plànol perquè es vegi una història més semblant 

a les pel·lícules animades. 

En aquest procés d’edició també han influït els efectes sonors, ja que condicionen la forma i el 

ritme de percebre el resultat final. 

 

 

Figura 9: Canvis en la velocitat dels fotogrames 

 

La velocitat dels fotogrames tampoc és la mateixa per tots els plànols ja que encara que la majoria 

segueixen els 5 fotogrames, s'ha de canviar quan volem veure detalls durant més temps, com sol 

ser el trencaclosques o la col·locació de determinades peces. 

I també ens passa en cas contrari. Tant en el llançament de la peça en el trajecte per l'aire com 

quan les joguines dubten, s'ha escurçat la duració perquè el moviment anés a una velocitat major.  
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7. Planificació 

El projecte passa per fases diferenciades. En la primera s’ha definit tot el projecte: l’abast, els 

objectius, els recursos, documentació, etc. Aquesta planificació serveix per tenir una visió clara i 

realista del que ens podem trobar durant la temporalització del treball i els inconvenients. 

Després ve una fase molt més laboriosa en quant a la realització formal del vídeo ja que es tracta 

de fer totes les fotografies. Aquest és un procés bastant lent ja que per fer una animació creïble 

hem d’utilitzar moltes i no podem comptar amb que surtin bé a la primera. 

Un cop realitzades les fotografies, les editem per una optimització i coherència en el projecte. Hem 

de ser pessimistes en aquesta fase ja que és un procés bastant artesanal i porta una gran quantitat 

d’hores quan volem un producte de qualitat. 

 

La darrera tasca que trobem és el muntatge en vídeo de les fotos amb la inclusió d’àudio i les 

característiques formals d’una pel·lícula (careta, crèdits, etc.). Aquí deixem tot el projecte enllestit, 

junt amb la memòria.   

 

Durant la realització tenim 3 dates clau a nivell de seguiment que són les 3 PAC’s anteriors a l’entrega 

del projecte final: 

 PAC1: 1/10/2013 

 PAC2: 21/10/2013 

 PAC3: 02/12/2013 

 

L’entrega final, tant del projecte com de la memòria, és per el dia 14 de gener de 2014. Tot i això, el 

diagrama de Gantt que s’ha pensat com si el dia final fos el 7 de gener i tenir marge d’una setmana 

per inconvenients o problemes d’última hora. 

 

  



 

Taula 1: Diagrama de Gantt 

 



8. Procés de treball 

Tot i que la teoria ens diu que el guió s’escriu abans de preparar l’escenari, la realitat és que per 

manca de recursos, s’han estudiat primer els que teníem a l’abast per saber amb els límits que 

comptava el guió. El que al principi semblava un treball bastant directe, s’ha hagut de tenir en 

compte certs aspectes abans de fer “el brut” de la feina i el guió que no estaven contemplats. 

La llum, per exemple, anava a ser natural, però perquè no hi hagin variants durant la producció es 

va optar perquè fos artificial. 

 

Figura 10: Escenari inicial 

 

L’escenari ha estat un factor que també ha canviat. En principi, es pensava utilitzar el terra, però al 

fer les fotografies de prova, s’ha vist que s’havia de pujar a certa altura per poder tirar fotos des 

d’angles més baixos i que era millor poder posar la càmera per sota el nivell dels ninots en certs 

plans. 

A més, s’ha d’utilitzar un trípode per poder variar l’angle de la càmera sense que es ressenti el 

moviment i ha d’estar el més fix possible perquè no hi hagin salts dintre de l’enquadrament.  

 

 

Figura 11: Escenari final 
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Tenim com a primera fase del procés tot el que té a veure amb l’estudi de l’escenari ja que hem de 

treballar amb els mínims riscos dintre les nostres possibilitats. 

 

La següent fase és l’elaboració del guió. L’hem de fer amb el suficient ritme com per a que ni sigui 

massa ràpid ni avorreixi al qui el veu. Per fer-ho més atractiu, hem d'afegir escenes amb una mica 

d’humor i que no sigui una història lineal. 

Un cop acabat el guió, és el moment de fer l’animatic amb les primeres fotografies per veure si el 

ritme és l’adequat. Abans, s’han buscat els efectes sonors que també s’inclouen en les primeres 

proves i veure si connecten bé amb les accions de l’stop motion. 

 

 

Figura 12: Captura d'animatic 

 

Si les decisions per les que hem optat són prou bones, es fan el seguit de fotografies adequat 

perquè les imatges sembli que tinguin moviment i que no saltin de manera exagerada. Després 

s’editen perquè hi hagi els mínims salts possibles i es munten finalment com a curtmetratge. 

 

 

Figura 13: Fotografies originals 
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9. Guions 

Tot i que es parteix d’un guió bastant sòlid, aquest ha patit modificacions per causes tècniques com 

la il·luminació, la dificultat de moviments dels ninots, etc. o que s'ha vist una falta o acceleració de 

ritme i que ha necessitat modificacions. Aquestes s’han afegint als annexos fins que ha quedat un 

únic guió final, que és el que es correspon amb el muntatge de la peça.   

Amb l'animatic ja s'ha vist que necessita alguns retocs i el primer muntatge també ha sofert algun 

canvi per facilitar la comprensió de la història, com la comprovació del mareig sofert pel Pon quan li 

tiren la peça al cap.   

 

 

10. Perfils dels usuaris 

Els usuaris que veuran l’stop motion es tractarà, sobretot, de persones que tinguin interès per les 

animacions per ordinador, normalment situats en grans concentracions de població, urbanites i 

amants de la tecnologia. 

Podem distingir dos grans grups: 

 

- Els que s’adrecin per l’interès de la peça. Normalment homes entre 20 i 40 anys amb tendència 

a passar bastants hores davant la tecnologia: PC, tablets, smartphones, etc. 

- Grups de nens més petits (entre 2 i 9 anys) que els interessi més la història en sí que el fet que 

sigui un curt animat per entretenir-se uns minuts. D’aquest grup d’usuaris sortirà un subgrup 

“involuntari” que són els pares, avis o cuidadors que estan amb les criatures i que controlen el 

que veuen. 
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11. Usabilitat  

En principi, la peça no presenta problemes d’usabilitat ja que els botons que s’utilitzaran són els 

habituals en les reproduccions de vídeos (play, pausa, stop, rebobinar cap endavant, rebobinar cap 

enrera) i els ajustos de volum. 

Com es pensa penjar en un format com el de YouTube, els usuaris habituals de la plataforma no 

haurien de tenir problemes pel visionat. 

A més, tal i com hem dit abans amb el perfil d’usuari, és gent que està acostumada a la tecnologia 

i la reproducció d’animacions. 

 

 

Figura 14: Eines bàsiques de reproducció del curt 
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12. Tests  

Es fan diversos tests partint de l’animatic per saber primer si el vídeo es veu bé i no hi ha problemes 

amb les imatges i després les relacionades amb el ritme i interès de l’acció. 

Aquest últim punt comporta més problemes que el primer en quant a muntatge tot i que les 

fotografies s’han de fer de tal forma que la lluminància i/o el contrast de les imatges no presentin 

problemes i no sembli que estiguin fetes de manera diferent. 

 

 

13. Versions 

A partir de la valoració dels tests, s'han fet diferents muntatges, encara que seguint el guió i sense 

gaires canvis per aconseguir un producte consolidat i de qualitat. 

Les versions no s’han esborrat, sinó que s'ha fet un històric per saber quins punts de guió i 

realització han estat millorats i quins no cal que es retoquin (o si s’han empitjorat).  

 

 

Figura 15:Diferents arxius amb canvis 

  



Què fas tan sola?, Grau de Multimèdia 

 

21 / 46 
 

14. Requisits d’us  

Les necessitats per reproduir l’stop motion seran les habituals pel vídeos multimèdia: 

- Dispositiu multimèdia sigui, ordinador, tablet, smartphone, etc 

- Un software adequat per la reproducció 

 

Sabem que el format més còmode per pujar i reproduir vídeos a Youtube és el .flv, però també 

comporta pèrdua de qualitat. Així que hem fet dues versions: una per la reproducció on es valori 

més la qualitat de la imatge i una altre on la prioritat sigui la rapidesa de reproducció. 

 

 

15. Instruccions d’ús  

El vídeo no incorpora cap novetat en relació als altres existents en el mercat multimèdia. Per tant, 

no hem creat cap manual específic per aquest producte ja que treballa amb els estàndards 

habituals de funcionament. 

 

 

16. Projecció a futur  

Si l’stop motion té prou qualitat no és descarta que es pugui fer una sèrie amb el Pin i Pon 

ajudant-se en diferents àmbits: cuina, educació... 

Si això passa, s’hauria de valorar l’aconseguir uns ninots més articulats i amb la possibilitat 

d’expressió a la cara ja que això els hi donaria més vida i moltes més opcions d’actuació que, en 

aquests moments, està molt limitada. 

A més, els escenaris serien molt més elaborats i podrien comptar amb la presència d’altres 

personatges i guions amb canvis de localitzacions i interactuacions més complexes. 
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17. Pressupost  

S'ha partit d'una base zero sense cap mena de cap material adquirit. Això vol dir que si volem 

aconseguir més productes similars, aquests productes no s'hauran de comprar una altra vegada i 

els costos es reduiran en gran manera. 

Com es també un producte acadèmic en aquest moment, no s'ha inclòs el sou de les persones que 

participen o participaran en l'elaboració si es vol fer de manera professional. En la mateixa línia i 

amb projecció a futur (en parlarem més endavant), s'hauria d'estudiar quina és la manera més 

rentable de produir futurs vídeos (empresa, societat limitada, cooperativa, etc). 

 

Producte Import (en euros) 

ASUS S551LB-CJ020H 1.035 

Càmera Panasonic DMC-TZ8 349,43 

Trípode DigiPro Mod. S032 18 

Adobe Photoshop CS6 292,74 

Adobe After Effects CS6 439,92 

Pin i pon  5 

Puzzle 3 

TOTAL 2143,09 

 

Taula 2: Pressupost 
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18. Anàlisi de mercat 

La creació d’una stop motion és un procés bastant lent que comporta moltes hores de dedicació 

perquè la qualitat sigui bona. És per aquest motiu que, encara que hi hagin curts d’aficionats, la 

majoria de productes de qualitat han sorgit de grans productores que es poden permetre tenir un 

equip complert de professionals dedicats, exclusivament, a l’stop motion. 

Aquesta cura no només es troba en les fases de rodatge i post-producció, sinó que comença amb 

la fase de creació dels personatges perquè presentin expressions adients a l’acció. El pressupost 

en aquests casos es dispara per comptar amb un producte de qualitat. 

 

En aquest mercat, encara que no existeixi una competència especialment gran, com poden ser 

amb les animacions de 2d, sí que existeix certa por a invertir en stop motions pel seu gran cost 

pressupostari, que no sempre surt rentable a les taquilles, encara que ja hem vist excepcions com 

a Wallace & Gromit o The Nightmare before Christmas. 

D’altra banda, els curtmetratges en stop motion s’està veient com una possibilitat de guanyar 

visibilitat en els entorns digitals ja que afavoreix la creació d’un perfil empresarial creatiu i diferent 

de la competència. No és,llavors, una manera que descartem de fer negoci. Per la temàtica 

d’aquesta stop motion també es pot considerar la vessant educativa i social per fer difusió de 

conceptes com l’amistat, l’ajuda als altres, etc.  
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19. Marketing i vendes 

El línia amb la vessant educativa de Què fas tan sola? la idea es distribuir el vídeo a través de webs 

o DVD's educatius pactant col·laboracions amb editorials pedagògiques com Teide, grupo Edebé o 

Santillana per tenir una base sòlida pel seu desenvolupament. 

 

Mentre es pacten aquests contractes, l'elaboració de vídeos no pararia, però si que som conscient 

que s'hauria de comptar en pèrdues i amb treballar sense salaris durant un període curt o mig. La 

idea és anar consolidant els personatges mitjançant les xarxes socials (especialment YouTube, 

Facebook i Instagram) perquè es facin coneguts de cara al públic infantil i es pugui negociar amb 

una consistència de producte.  

Abans d'això sabem que és necessària la construcció d'una pàgina web que serveixi de base a les 

xarxes socials i que contingui informació sobre qui som, la nostra filosofia, productes i oportunitats 

amb altres empreses. 

En realitat, és durant aquesta etapa que els beneficis que poden venir poden ser amb la inclusió a 

la web de Google adsense o publicitat d'editorials o webs educatives relacionades amb la nostra 

temàtica. Perquè els ingressos siguin realment consistents, el número de visites al site ha de ser 

molt elevat i s'hauran de pactar preus amb intermediaris, però ho veiem més com una fase de 

branding i Networking que com una etapa con aconseguir diners. 

 

La idea principal és convertir aquest vídeos en entregues quinzenals al principi, perquè sigui un 

producte amb continuïtat i que pugui passar a ser setmanal quan hi hagin recursos ja que si tenim 

un soci fort al costat podem optar a que la mini-sèrie sigui transmesa pels canals de televisió 

infantils i els ingressos s'elevin exponencialment.  

Ja no només pels drets de transmissió i la publicitat provinent d'aquest mitjà, sinó per tot el 

merchandising que es deriva de les sèries infantils amb èxit: ninots, material escolar, roba, 

pel·lícules, etc. 

 

Per tant el projecte ha de tenir una primera fase de branding en la que es generaran pèrdues. Una 

segona en la que es podrà negociar la col·laboració amb alguna editorial i començar a recuperar la 

inversió i la tercera, i més interessant, la venda de la sèrie als canals de televisió infantils que és on 

generaran els màxims beneficis, tant per la publicitat, com pel merchandising que suscita una sèrie 

entre els més petits de la casa.    
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20. Conclusions 

Tots els treballs passen per determinades fases d'entusiasme, de desesperació, de noves idees i 

de uns quants canvis en les estats d'ànim. Aquest treball no ha estat diferent. 

Durant la generació d'idees és una etapa en el que "tot és possible" i venen a la ment moltes idees 

perquè quedi una història, explicada, muntada i vista sense cap mena d'errada, però conforme es 

va veient amb quins recursos comptes i les possibilitats d'inversió d'hores, experiència pròpia, 

programari, maquinari, etc, et fas una idea molt més realista del que pot sortir. 

 

El primer contacte amb els recursos va ser determinant. L'articulació del ninots era menor de la que 

pensava i els moviments es veien limitats perquè no era fàcil que aguantessin una peça sense 

caure. Un cop superada la primera tensió, el secret va ser trobar el punt d'equilibri i que agafessin 

les peces amb els forats que tenien entre les mans, tot i que no encaixaven. 

L'expressió de la cara no es podia canviar, però per YouTube existeixen moltes animacions fetes 

amb stop motion que no la canvien i tenien una historia amb prou qualitat per no desanimar-me. 

 

L'etapa on es creava el moviment va ser molt divertida. Tot i que costa molt de temps que sembli 

fluït, quan vas veient el seguit de fotos a la càmera fotogràfica, t'animes perquè allà ja sembla que 

es belluguin. 

Vaig intentar fer les fotografies seguint el guió i ho vaig fer amb la majoria d'escenes. Era més fàcil, 

tant per anar veient com quedava la història, com per veure si s'havia d'afegir o treure alguna cosa 

del guió abans d'intentar muntar-les. Molta feina, però molt satisfactòria. 

 

La revisió de fotos comportava de vegades descartar escenes senceres per quedar un moviment 

absolutament artificial i poc real. De totes maneres, és millor que incloure imatges que ni tu mateix 

et pots creure, perquè si un mateix no s'ho creu, el públic tampoc hi estarà d'acord amb el que li 

posen davant. 

Els retocs fotogràfics van ser suaus per una qüestió més d'estil personal que d'una altra cosa. No 

m'agraden les fotografies massa tractades ni els filtres, per molt que es portin ara, perquè queden 

massa planes o massa carregades. 

 

El punt positiu del muntatge va ser el descobrir les possibilitats del CS6 en Adobe Effects que no 

havia vist fins ara i refrescar el que ja sabia perquè si deixes d'utilitzar determinat programari durant 

un temps hi ha certes coses que s'obliden. 

 

La recerca d'efectes sonors va ser un altre punt fosc, ja que les disponibles sense pagar són 

bastant pobres i l'efecte que tens al cap és difícil que encaixi en el que hi ha. Sort de la música de 

SoundCloud que, sense haver de pagar drets, està disponible per tothom. 
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La part dels crèdits és divertida. Tot i que és un treball formal no m'he pogut estar d'utilitzar un dels 

efectes que venia amb el software. La resta són bastant sobris perquè no deixa de ser un treball 

semi-professional i si afegeixes molts sembla la feina d'un nen petit que acaba de descobrir tots els 

efectes possibles. 

De cara a la professionalització del vídeo sí que seria interessant crear una animació pròpia que li 

donés el segell de firma i un look característic. 

 

Com a conclusió final extrauria que la realització d'un projecte comporta moltes fases a nivell no tan 

sols professional o acadèmic, sinó a nivell personal pel que has pogut fer dintre de les teves 

possibilitats. 

El meu projecte potser no serà perfecte, però si que tinc la sensació que he pogut corregir els 

errors que hi havien durant les primeres entregues i que entrego una feina que està prou ben feta 

perquè té moltes hores de dedicació i, a més, il·lusió per ser l'última entrega dins de tot el grau de 

multimèdia.  
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Annex 1. Lliuraments del projecte 

Durant el desenvolupament del projecte, s'han anat fent diverses entregues que ha permès veure 

com avançava el vídeo final. 

Les primeres tendien més sobre una base d'investigació i de planificació que d'execució. En 

aquesta fase es va descartar la idea original que era la de fer un currículum amb un format més 

visual del que estem acostumats, però les limitacions en quant a creativitat en un projecte de final 

de grau es van fer evidents. 

Per tant, es va optar pel muntatge d'un vídeo que expliqués una petita història. D'aquesta manera 

s'eliminaven les limitacions en quant a espai creatiu o recursos ja que, al ser una obra més 

informal, es podia jugar millor amb tots els elements de la narrativa. 

Una vegada que es va tenir clara la idea, es va fer la investigació respecte les stop motions 

existents i els recursos que teníem a l'abast. D'aquí va partir el primer lliurament que va tenir el 

vist-i-plau del consultor. 

Arxius adjunts: 

- Memòria 

 

A la segona fase es va passar de les idees abstractes al fet d'aconseguir els ninos, l'escenari i els 

recursos necessaris pel muntatge. Aquí es van començar a fer les primeres proves de moviments 

dels ninots i es van veure les limitacions existents.  

Els canvis de plànol i la llum eren factors a tenir en compte ja que, per exemple, el cabell feia 

ombres i existien fotografies que es veien fosques de partida. També es va observar que el fons de 

l'escenari i el de la paret del fons tenien un color bastant semblant i que ella millor optar per trencar 

amb un altre. Es va triar el blanc que li donava molt més contrast a l'escena i les figures. 

Arxius adjunts: 

- Memòria. Molt més completa i amb la majoria d'apartats desenvolupats. 

 

Pel tercer lliurament ja teníem fet l'animatic. Va servir per veure quin ritme tindria, més o menys, el 

vídeo final i, per tant, es va poder afinar molt més. 

A partir d'aquí es va fer el primer muntatge amb les fotografies i la música de fons. Hi havien unes 

quantes escenes que per qüestions de llum, ritme o moviments poc clars de les peces es va decidir 

canviar-les de cara al muntatge final. 

Arxius adjunts: 

- Memòria 

- Animatic 

- Muntatge inicial 
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Figura 16: Captura del primer muntatge 

 

L'última entrega és la més completa de totes ja que no només es tracta del treball en sí y la 

memòria, sinó que s'ha de presentar el producte, totalment acabat, fer una autoavaluació i 

penjar-ho tot a la xarxa. 

 

Arxius adjunts: 

- Memòria 

- Projecte 

- Presentació del projecte pel públic general 

- Presentació davant del tribunal d'avaluació 

- Autoinforme de competències 

- Arxius originals utilitzats durant el projecte  
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Annex 2. Versions dels guions 

Primera versió 

 

Es veu un trencaclosques a mig fer i es distingeix la figura de la Blancaneus, rodejada de figures 

sense cap. Al cap d’uns segons, entre la Pin i el Pon i es queden mirant les peces i el Puzzle. 

L’un mira a l’altre i comencen a fer el Puzzle. Al principi comença el Pon amb una peça, però no sap 

ben bé on va. La Pin li indica un cos i entre els dos col·loquen la peça. 

Ella agafa una altre i la posa just al costat. Encaixa bé. 

Tot dos agafen una cara i quan la posen s’adonen que estan intercanviades. Riuen i fan el canvi. 

El Pon es fixa que la peça que va en una de les cares, la té la Pin just al costat i li demana que li tiri. 

Ella li tira i li dóna al Pon just al cap. Cau estabornit. La Pin l’ajuda a aixecar-se i posa la peça. 

Com ell encara està marejat, entre els dos carreguen la peça i la posen. 

Només queden dues peces. Se les reparteixen i les posen per separat.  

Al final es reuneixen i miren com els hi ha quedat la seva obra d’art. Es feliciten per la feina feta. 
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Segona versió (animatic) 

 

Es veu un trencaclosques a mig fer i es distingeix la figura de la Blancaneus, rodejada de figures 

sense cap. Al cap d’uns segons, entre la Pin i el Pon i es queden mirant les peces i el Puzzle. 

L’un mira a l’altre i comencen a fer el Puzzle. Al principi comença el Pon amb una peça, però no sap 

ben bé on va. La Pin li indica un cos i entre els dos col·loquen la peça. 

Ella agafa una altre i la posa just al costat. Encaixa bé. 

Tot dos agafen una cara i quan la posen s’adonen que estan intercanviades. Riuen i fan el canvi. 

El Pon es fixa que la peça que va en una de les cares, la té la Pin just al costat i li demana que li tiri. 

Ella li tira i li dóna al Pon just al cap. Cau estabornit. La Pin va a veure com es troba i posen la peça 

entre els dos. 

Com ell encara està marejat, seu a terra i la Pin posa la següent peça. 

Només queden dues peces. Se les reparteixen i ballem amb elles al cap. Primer ho fa la Pin perquè 

no està marejada. Després ho proba el Pon per veure que ja està bé. Posen cada peça.  

Al final es reuneixen i miren com els hi ha quedat la seva obra d’art.  
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Tercera versió (muntatge inicial) 

 

Es veu un trencaclosques a mig fer i es distingeix la figura de la Blancaneus, rodejada de figures 

sense cap. Al cap d’uns segons, entre la Pin i el Pon i es queden mirant les peces i el Puzzle. 

L’un mira a l’altre i comencen a fer el Puzzle. Al principi comença el Pon amb una peça, però no sap 

ben bé on va. La Pin li indica un cos i entre els dos col·loquen la peça. 

Ella agafa una altre i la posa just al costat. Encaixa bé. 

Tot dos agafen una cara i quan la posen s’adonen que estan intercanviades. Riuen i fan el canvi. 

El Pon es fixa que la peça que va en una de les cares, la té la Pin just al costat i li demana que li tiri. 

Ella li tira i li dóna al Pon just al cap. Cau estabornit. La Pin va a veure com es troba i posen la peça 

entre els dos. S’abracen com a disculpa. 

Com ell encara està marejat, seu a terra i la Pin posa la següent peça. 

Només queden dues peces. Se les reparteixen i ballem amb elles al cap. Primer ho fa la Pin perquè 

no està marejada. Després ho proba el Pon per veure que ja està bé. Posen cada peça.  

Al final es reuneixen i miren com els hi ha quedat la seva obra d’art.  
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Versió final 

 

Es veu un trencaclosques a mig fer i es distingeix la figura de la Blancaneus, rodejada de figures 

sense cap. Al cap d’uns segons, entre la Pin i el Pon i es queden mirant les peces i el Puzzle. 

L’un mira a l’altre i comencen a fer el Puzzle. Al principi comença el Pon amb una peça, però no sap 

ben bé on va. La Pin li indica un cos i entre els dos col·loquen la peça. 

Ella agafa una altre i la posa just al costat. Encaixa bé. 

Tot dos agafen una cara i com a la Pin li cau la peça es despisten. Quan la posen s’adonen que 

estan intercanviades i neguen pel seu error. Les mouen de lloc i les col·loquen on correspon. 

El Pon es fixa que la peça que va en una de les cares, la té la Pin just al costat i li demana que li tiri. 

Ella li tira i li dóna al Pon just al cap. Cau estabornit. La Pin va a veure com es troba i posen la peça 

entre els dos. El Pon no és capaç de mantenir-la amb fermesa pel mareig. S’abracen com a 

disculpa i la Pin li fa un petó. 

Com ell encara està marejat, seu a terra i la Pin posa la següent peça. 

Només queden dues peces. Se les reparteixen i ballem amb elles al cap. Primer ho fa la Pin perquè 

no està marejada. Després ho proba el Pon per veure que ja està bé. Posen cada peça.  

Al final es reuneixen i miren com els hi ha quedat la seva obra d’art.   
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Annex 3. Fotografies 

3. 1. Proves de llum, escenari i enfocament 
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3.2. Proves transport peces de Puzzle 
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3.3. Proves mobilitat ninots 
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3.4. Proves il·luminació trenclacosques 
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Annex 4. Captures de pantalla 
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Annex 5. Resum executiu 

Què fas tan sola? és un vídeo que formarà part d'una sèrie d'entregues destinades a l'educació 

entre els més petits que té com a objectiu a llarg termini, acabant una sèrie de televisió i un referent 

per les famílies per poder treure rendiment econòmic tant de la publicitat com del merchandising. 

Es parteix de la idea de col·laborar amb altres socis per donar impuls a la sèrie i tenir una seguretat 

econòmica a mig termini per passar finalment a la televisió. 

 

Partim de la base que els vídeos d'aquest tipus solen ser de dibuixos animats, com la Peppa Pig o 

Pocoyó, o, els més seriosos, consisteixen en la típica representació del mestre donant 

coneixements a través de la càmera, com a EducaTube. 

Per tant, estem parlant d'un mercat que funciona, ja que els vídeos (i la imatge en general) sol 

atreure i entretenir els més petits de la casa i crea un públic fidel. 

El nostre model de negoci s'assimila al que segueixen els anteriors exemples, ja que és un 

producte d'entreteniment amb imatge animada i no pretén donar cap discurs teòric. 

 

La inversió inicial està previst en un 2.200€, sense comptar sous personals, ja que durant la 

primera fase es preveu que no serà una feina a temps complert i no hi hauran despeses en aquest 

sentit. El que sí és primordial durant aquest temps és donar-nos a conèixer i crear una marca prou 

potent com per poder negociar en un futur amb possibles inversors. Comptarem amb un pla de 

publicacions a les xarxes socials perquè no es dispari tant el pressupost com ho faria a través de la 

publicitat convencional ja que no disposem dels recursos necessaris. 

Un cop passada la inversió inicial, que inclouen materials com ordinador i càmera, que es poden 

utilitzar per la resta de filmacions, la major despesa estarà, aquesta vegada sí, en els sous, ja que 

a mig termini l'associació amb altres socis, ja permet una dedicació a temps complet i sí 

necessitem una partida de pressupost en aquest sentit. 

Com ja hem dit, a llarg termini, l'empresa vol ser rentable a través de la venda del producte a la 

televisió, la publicitat i el merchandising associat. 

 

La debilitat més gran amb la que compta ara per ara Què fas tan sola? és la falta de seguidors 

perquè encara no s'ha posat al mercat i no té un branding potent. A més, l'amenaça són les 

corporacions potents que poden fer fortes inversions en publicitat si llencen un producte similar 

durant el període d'entrada al mercat. 

Per contra, tenim un producte en un format relativament poc freqüent per animacions curtes, ja que 

solen ser dibuixos o animacions fetes per ordinador i aquest és un fet diferencial evident. Tampoc 

necessitem una gran plantilla de dibuixants o despeses grans en quant a efectes especials dintre 

del muntatge. 

L'oportunitat més gran és poder entrar al mercat sense que hi hagi una gran despesa darrera i 

aprofitar per fer associacions que facin una marca i un producte forts davant la futura competència, 

ja que si tenim èxit acabaran sortint imitadors. 



Què fas tan sola?, Grau de Multimèdia 

 

44 / 46 
 

Annex 6. Glossari  

 

- Adsense. Programa gratuït que permet inserir publicitat al teu lloc web, tant el vist des del 

pc, com el que es veu des de dispositius mòbils.  

- After Effects. Programari d'Adobe per editar, principalment, vídeo. 

- Animatic. Muntatge de vídeo, sobre la base d'un guió, sense polir per veure errors de ritme 

o per escollir entre diverses possibilitats.  

- Blancaneus. Protagonista d'un conte infantil que s'ha de amagar de la seva madrastra 

perquè no la mati i acaba vivint amb 7 nans. 

- Branding. Nom d'una marca i totes les associacions intangibles que es perceben. 

- Efectes sonors. Sons afegits en post-producció a un vídeo per donar dramatisme a la 

història. 

- Escena. Cada una de les parts en les que es divideix una pel·lícula. 

- Frame. Fotograma mínim en el que es divideix una escena. 

- Merchandising. Productes amb la imatge o relacionats amb una marca concreta. 

- Muntatge. Tractament de material audiovisual. 

- Nan. Persona o personatge de dimensions reduïdes respecte la resta. 

- Networking. Xarxa de contacte professional que pot generar oportunitats de negoci. 

- Ninos. Ninots o joguines. 

- Photoshop. Programari d'Adobe utilitzat, principalment, per l'edició de fotografies. 

- Pin. Personatge principal femení del vídeo. 

- Plans. Classificació que es fa de les imatges segons el que es veu dintre d'elles (pla 

general, de detall, primer pla, etc). 

- Pon. Personatge principal masculí del vídeo. 

- Puzzle. Anglicisme per designar trencaclosques. 

- Stop motion. Animació feta a partir d'imatges fixes que dóna sensació de moviment a 

objectes inanimats. 

- Usabilitat. Facilitat de navegació o ús d'una pàgina o producte. 
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Annex 7. Bibliografia/Webgrafia 

Recerca sobre stop motion: 

- http://fielalcine.blogspot.com.es/2012/05/las-mejores-peliculas-con-la-tecnica.html 

- http://canalstopmotion.blogspot.com.es/2012/12/metodos-y-variantes.html 

- http://blog.adtriboo.com/tag/ventajas-stop-motion/ 

 

Manuals: 

- After Effects 

- Photoshop 

 

Diccionaris 

- Diccionari de l'enciclopèdia Catalana 

- Termcat 

En anglès:  

- Cambridge 

- Wordreference   

http://fielalcine.blogspot.com.es/2012/05/las-mejores-peliculas-con-la-tecnica.html
http://canalstopmotion.blogspot.com.es/2012/12/metodos-y-variantes.html
http://blog.adtriboo.com/tag/ventajas-stop-motion/
http://tv.adobe.com/show/learn-after-effects-cs6/
http://tv.adobe.com/product/photoshop/
http://www.diccionari.cat/
http://www.termcat.cat/es/Cercaterm/Fitxes/
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-spanish/
http://www.wordreference.com/es/translation.asp
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Annex 8. Vita 

Després d'acabar la carrera de periodisme al 2003, vaig veure que el futur estava en el món digital, 

però que no ens havien format en aquest aspecte. Així, que vaig decidir encaminar-me en aquest 

sector i vaig acabar a Multimèdia (en gran part per la meva afició per la animació). 

La meva vida professional ha estat sempre lligada al sector web (tant web com les intranets 

departamentals), i crec que si les coses no canvien molt, continuaré per aquesta via, ja que és on més 

còmoda em sento, m'agrada i ja tonc prou experiència. 

 

Si acabés a alguna empresa relacionada amb la animació o els jocs d'ordinador ja seria la persona més 

feliç del món. De moment, ja tinc una bona base en multimèdia per anar fent camí i perfeccionant 

moltes coses en les que, per falta de temps, no he pogut aprofundir com m'hagués agradat. 

 


