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Abstract 
 

Aquest Treball de Final de Grau tracta d’una presentació de diverses 

experiències en Realitat Virtual pensades per ser aplicades en teràpies 

psicològiques pel tractament de les fòbies. La idea és permetre que un pacient 

amb aquest tipus de trastorn pugui exposar-se a les seves pors de manera 

progressiva i guiada sense moure’s de la consulta. 

Com que l’extensió d’un producte final d’aquestes característiques pot ser 

molt gran per la quantitat de nivells necessaris, el present projecte presenta, a 

mode de producte promocional, diverses escenes dividides en 3 fòbies, cadascuna 

de les quals té 3 nivells d’intensitat (suau, mitja, alta). 

La realització del projecte ha requerit treballar exercint els diferents rols que 

trobem a qualsevol creació audiovisual d’animació 3D com la elaboració d’un guió, 

el disseny d’escenaris, el modelatge 3D, el texturat, la il·luminació, l’animació, el 

renderitzat i l’edició avançada d’àudio. Per dur a terme aquestes tasques s’ha 

utilitzat Blender, Affinity Photo, Final Cut, Apple Motion, Logic Pro i FFmpeg, 

El resultat final és un producte promocional en format vídeo de 360º 

estereoscòpic amb una estètica realista que permetrà l’espectador sentir un grau 

d’immersió i de realitat elevat, capaç de fer aflorar sentiments d’angoixa què, en 

una teràpia completa, farien possible una reorientació conductual davant 

situacions estressants. 

 

Paraules clau: Realitat Virtual, Vídeo 360º, 3D, Estereoscòpia, Experiència VR, Món 

Virtual, Fòbia, Trastorn. 
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Abstract (English version) 

 

This Final Degree Project is about a presentation of various experiences in 

Virtual Reality designed to be applied in psychological therapies for the treatment 

of phobias. The idea is to allow a patient with this type of disorder to be exposed to 

their fears in a progressive and guided way without leaving the consultation. 

Since the extension of a final product of these characteristics can be very large 

due to the number of levels required, the present project presents, as a 

promotional product, several scenes divided into 3 phobias, each of which has 3 

levels of intensity (low, medium, high). 

The completion of the project has required working on the different roles that 

we find in any audio-visual creation of 3D animation such as the development of a 

script, the design of scenarios, 3D modeling, texturing, lighting, animation, 

rendering and advanced audio editing. Blender, Affinity Photo, Final Cut, Apple 

Motion, Logic Pro and FFmpeg have been used to carry out these tasks. 

The result is a promotional product in stereoscopic 360º video format with a 

realistic aesthetic that will allow the viewer to feel a high degree of immersion and 

reality, capable of bringing out feelings of distress that, in a complete therapy, 

would make possible behavioural reorientation in stressful situations. 

 

Keywords: Virtual Reality, 360º Video, 3D, Stereoscopy, VR Experience, Virtual 

World, Phobia, Disorder.  
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Notacions i Convencions 
 

En el present treball he treballat únicament amb la família tipogràfica 

Montserrat i les seves variants. A continuació es mostra una llista de les variants 

utilitzades: 

 

• Títol 1:  Montserrat negreta 20  

• Capçaleres altres seccions: Montserrat negreta 16 

• Secció: Montserrat negreta 14  

• Subsecció: Montserrat negreta cursiva 12 

• Cos del text: Montserrat Regular 11 

• Peu d’imatges: Montserrat Regular 9 

• Text taules: Montserrat 9 

• Notes a peu de pàgina: Montserrat Cursiva 9 i Montserrat Regular 9 

• Diagrama de Gantt: Montserrat 8 
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1. Introducció/Prefaci 

Actualment vivim en un món envoltat de tecnologia que ens permet consumir 

infinitat de productes audiovisuals. Com ja sabem, aquest tipus de contingut és 

molt efectiu ja que és capaç de difondre un missatge a través d’imatges i so 

arribant de manera directa al públic amb un grau d’acceptació molt alt. En els 

últims anys hem pogut observar com la Realitat Virtual està oferint noves maneres 

d’explicar aquests missatges, afegint a les imatges i al so una altra dimensió en la 

qual l’espectador passa a formar part. El grau d’immersió depèn de molts factors, 

sent els principals la qualitat de les imatges (reals o no reals) o la interacció amb 

l’entorn. 

 

 

 

D’altra banda, se sap que una part important de la població ha patit, pateix o 

patirà algun trastorn psicològic al llarg de la seva vida. Un dels tipus més comuns 

de trastorn psicològic són les fòbies, que poden tenir un grau d’impacte diferent 

en cada persona, sent totalment incapacitant en els casos extrems. Una de les 

tècniques existents més exitoses a l’hora de tractar aquest tipus d’alteració és la 

teràpia d’exposició, que es centra en canviar la manera de reaccionar d’un individu 

quan s’enfronta a l’objecte o situació que li fa por. L’exposició gradual i controlada 

a la font que provoca la fòbia pot ajudar al pacient a controlar l’ansietat. 

 

Figura 1: Experiència en Realitat Virtual 
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Durant el meu desenvolupament com a creador multimèdia he treballat 

diverses matèries, però vull destacar-ne la part d’Animació 3D, la qual ha estat 

orientada principalment a l’animació d’objectes i/o persones i m’ha fet gaudir 

d’una manera més especial. En el present Treball  de Final de Grau he decidit posar 

el focus en aquest camp d’estudi però més orientat al modelatge i la creació 

d’escenaris. Com que sempre havia pensat en elaborar un projecte que es pogués 

aplicar en un àmbit terapèutic, em va sorgir la idea de crear aquests entorns 

virtuals per tal d’aconseguir que les teràpies d’exposició, de les quals acabo de 

parlar, es puguin dur a terme sense necessitat de moure’s de la consulta.  
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2. Descripció/Definició/Hipòtesi 

El propòsit d’aquest projecte és el de crear una sèrie d’escenaris o situacions, 

el més realistes possible, on es puguin dur a terme teràpies d’exposició. El 

contingut no serà interactiu, així que estarà composat per vídeo en 360º amb 

estereoscòpia1, per tal d’aconseguir un grau d’immersió elevat. Atès que una sessió 

d’aquest tipus de teràpia sol tenir una durada d’entre 45 minuts i 1 hora, presentaré 

una mostra de 3 teràpies amb una durada d’aproximadament 1 minut cadascuna, 

on hi haurà 3 nivells d’exposició a cada situació, és a dir, un nivell d’intensitat suau, 

un de mitja i un d’alta.  

Com que es crearan 3 atmosferes diferents, vull tractar el producte final com a 

un vídeo promocional que permeti a un hipotètic client (professional de la 

psicologia) comprovar el potencial que té aquesta tecnologia per a les sessions 

amb pacients. Per dur a terme aquesta tasca, el plantejament serà el d’enllaçar 

cadascun dels entorns de manera dinàmica i amb elements textuals, formant així 

una seqüència contínua. 

El flux de treball serà primerament investigar sobre les necessitats del 

producte així com conèixer d’altres creacions similars i el seu acolliment. 

Posteriorment crearé un guió il·lustrat amb una breu descripció de cada escena, 

on quedarà plasmada la estructura del clip. Després vindrà la fase de producció, on 

es modelaran tots els escenaris i s’afegiran els models d’estoc necessaris. Per dur a 

terme aquesta tasca he triat el software Blender, ja que com a programari lliure i 

gratuït és el que tinc pensat d’utilitzar en un futur. A continuació, passaré a aplicar 

textures i il·luminació, sent aquest apartat on intentaré donar el màxim de realisme 

a les escenes. La següent tasca serà la d’animar objectes com arbres, pluja, 

elevador, etc. Finalment s’efectuarà el renderitzat, que ja em permetrà treballar 

amb la seqüència d’imatges a Final Cut Pro X, on afegiré efectes visuals i textos. 

Vull destacar també que per mi l’àudio és molt important, així que el treballaré 

bé per garantir que vagi acord amb la qualitat estètica. Per tal d’obtenir uns bons 

resultats, la part visual estarà complementada amb so ambisònic, un so envoltant 

amb 4 canals que queda orientat en la mateixa direcció encara que l’espectador 

giri el cap. Per aplicar aquesta tècnica, realitzaré l’edició d’àudio amb Lògic Pro en 

mode binaural per tal de crear volum, i l’exportaré en 4 canals mono utilitzant el 

plug-in Soundfield de Rode. Aquests 4 canals projecten l’àudio en 4 eixos diferents 

que són:  

 

1  Estereoscòpia—Viquipèdia, l’enciclopèdia lliure. (s.d.). Recuperat 10 octubre 2022, de 
https://ca.wikipedia.org/wiki/Estereosc%C3%B2pia 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Estereosc%C3%B2pia
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- W: Omnidireccional 

- X: Esquerra i dreta 

- Y: A dalt i a baix  

- Z: Davant i darrere 

Finalment només quedarà enllaçar el vídeo amb l’àudio amb Ffmpeg i afegir 

les metadades utilitzant l’aplicació Spatial Media Metadata Injector. 
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3. Objectius 

3.1 Principals 

Els objectius principals d’aquest TFG són: 

• Posar en pràctica els coneixements adquirits al grau en Multimèdia. 

• Ser capaç de gestionar un projecte audiovisual de principi a fi. 

• Oferir una solució real a un problema social que afecta una part important 

de la població. 

• Mostrar el gran potencial que pot tenir la Realitat Virtual en aplicacions 

terapèutiques. 

• Crear contingut de qualitat per tal que la immersió de l’usuari final sigui alta. 

 

3.2 Secundaris  

Els objectius secundaris d’aquest treball són: 

• Millorar els coneixements sobre el programari utilitzat, principalment 

Blender.  

• Construir una base d’estil tant visual con auditiva comú a tots els escenaris 

com a punt de partida per a futures creacions. 

• Conèixer noves formes de tractar l’àudio a través de la investigació i la 

posada en pràctica. 

• Fer que el producte arribi a una gran quantitat d’usuaris a través de la seva 

publicació a plataformes com Youtube o DeoVr, de manera que pugui ser 

visualitzat com a experiència immersiva per qualsevol persona que utilitzi 

unes ulleres de Realitat Virtual.  
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4. Marc teòric/Escenari 

Podem definir la Realitat Virtual com una representació d’escenes i objectes 

reals simulada per un ordinador. Aquesta representació s’ha de contemplar per 

l’usuari amb un visor (també anomenat  casc o ulleres) específic , el qual projecta 

una sèrie d’imatges mentre acompanya el moviment del cap de l’espectador 

permetent-li experimentar la sensació de formar part de l’escenari. Tot i que el 

contingut en Realitat Virtual es pot dividir en diferents tipus tenint en compte 

diverses característiques, vull destacar-ne 2 que són les principals quan parlem 

d’experiències d’animació no interactiva: la imatge monoscòpica i la 

estereoscòpica. 

 

 

 

El contingut monoscòpic permet experimentar una immersió mitja/baixa, ja 

que tracta d’una escena que projecta imatges planes en els 360º envoltant 

completament el camp de visió de l’usuari. En aquest cas, la persona que viu 

l’experiència té la sensació d’estar dins l’escena tot i que no percep el camp de 

profunditat, és a dir, es troba davant d’imatges en 2D. 

 

Figura 2: Visor Oculus Quest 
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D’altra banda, les imatges estereoscòpiques estan formades per 2 imatges , 

que es diferencien per una petita desviació de perspectiva, les quals s’envien 

cadascuna a un ull oferint així una visió tridimensional i permetent percebre la 

profunditat, és a dir, el volum dels elements. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Imatge estereoscòpica 

Figura 3: Imatge monoscòpica 
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4.1 Antecedents 

Sense entrar en la discussió de qui va ser l’autèntic creador de la Realitat Virtual 

per la controvèrsia que hi ha al respecte, si que m’agradaria esmentar diversos 

projectes històrics que han marcat el camí cap l’actual creació d’entorns virtuals , el 

hardware necessari per a la seva visualització i els diferents usos. 

Un dels precursors de la Realitat Virtual va ser Morton Heilig  amb el seu 

projecte Sensorama, creat al 1957. Aquesta màquina oferia una experiència 

cinematogràfica immersiva multi sensorial on l’usuari experimentava la sensació 

de conduir una moto. A més d’imatges, l’espectador podia sentir el vent a la cara 

així com la olor de l’entorn, fet que encara a dia d’avui no s’ha arribat a implantar. 

 

Com es pot veure a la imatge, Sensorama tenia aspecte de màquina recreativa i 

anava equipada amb un visor on l’usuari introduïa el cap per aconseguir una 

experiència immersiva. Aquest visor oferia imatges tridimensionals a color, fent 

sentir l’espectador estar dins de la pel·lícula. 

L’aparell també estava equipat amb ventiladors, emissor d’olors i so estèreo. 

 

 

 

Figura 5: Alpoma. (6 de juny, 2009). Sensorama. Tecnología Obsoleta.  Recuperat 14 d’octubre 
2022 de https://alpoma.net/tecob/?p=1141 

 

https://alpoma.net/tecob/?p=1141
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Al 1967, Ivan Sutherland va crear el precursor de les actuals ulleres de Realitat 

Virtual anomenat The sword of Damacles. Es tractava d’unes ulleres connectades 

a un ordinador que baixaven del sostre per acoblar-se al cap de l’usuari, el qual 

podia veure imatges d’estructures bàsiques sobre l’entorn real on es trobava. Al 

moure’s, les imatges també es movien. 

Un altre fet molt important va ser l’estrena de la pel·lícula The Lawnmower 

Man al 1992, dirigida per Brett Leonard i considerat el primer film en abordar el 

tema de la Realitat Virtual, on un científic aconsegueix incrementar notablement 

la intel·ligència d’un deficient mental a través d’una combinació de drogues i 

Realitat Virtual. 

Figura 6: El primer casco de realidad virtual (1968) – NeoTeo. (s.d.). Recuperat 14 d’octubre 2022, de 

https://www.neoteo.com/el-primer-casco-de-realidad-virtual// 

https://www.neoteo.com/el-primer-casco-de-realidad-virtual/
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Als anys 1993 i 1995, Sega i Nintendo respectivament van intentar aprofitar 

l’èxit de la pel·lícula de Brett Leonard creant consoles amb un visor de Realitat 

Virtual. Ambdós casos van fracassar. 

La revolució actual va arribar de la mà de Palmer Luckey al construir “Oculus”, 

un prototip d’ulleres finançat a través de la plataforma crowdfunding  Kickstarter 

al 2012, on s’unien per primera vegada volumetria 3D i entorns de 360º. Oculus va 

ser comprat per Facebook al 2014 i, des d’aleshores, han sorgit diversos productes 

gràcies a multinacionals com Samsung, Google, HTC, Microsoft, Sony, etc., que han 

apostat per aquesta tecnologia. 

 

4.2 Estat de l’art 

Actualment la Realitat Virtual està tenint un bon acolliment gràcies a una 

tendència a la millora en quant a interacció que ofereix una immersió gairebé total. 

Veiem com el Metavers2 està permetent construir nous escenaris mai vistos abans 

com la virtualització de negocis, els comerços virtuals o el sorgiment de noves 

formes de valor com els NFT3 (token no fungible). 

Observem una extensió de la VR4 cada cop més evident en diverses àrees com 

l’arquitectura, l’aprenentatge, la intel·ligència artificial, la salut, etc., fet que està 

 

2 Qué es el Metaverso, qué posibilidades ofrece y cuándo será real. (s.d.). Recuperat 11 octubre 
2022, de https://www.xataka.com/basics/que-metaverso-que-posibilidades-ofrece-cuando-sera-
real 

3 Criptovalor no fungible. (2022). En Viquipèdia, l’enciclopèdia lliure. 
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Criptovalor_no_fungible&oldid=30950484 

4 VR són les sigles de Realitat Virtual (Virtual Reality en anglès)  

 

Figura 7: El cortador de césped (1992). (s.d.). Recuperat 15 d’octubre 2022, de 

https://www.filmaffinity.com/es/film565150.html 

 

https://www.xataka.com/basics/que-metaverso-que-posibilidades-ofrece-cuando-sera-real
https://www.xataka.com/basics/que-metaverso-que-posibilidades-ofrece-cuando-sera-real
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Criptovalor_no_fungible&oldid=30950484
https://www.filmaffinity.com/es/film565150.html
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provocant un interès més gran per part de moltes empreses de creació de 

continguts. Gràcies també als avenços en els equips informàtics, especialment en 

processadors  i targetes gràfiques, la qualitat dels continguts ha millorat 

considerablement podent gaudir a dia d’avui d’experiències amb un grau de 

realisme molt alt. No obstant, l’elaboració d’aquest contingut hiperrealista queda 

moltes vegades limitada a empreses amb un alt pressupost, per la gran quantitat 

de mitjans requerits. És per això que trobem jocs, animacions, aplicacions, etc., 

amb una interacció i unes físiques molt ben aconseguides i en canvi amb un estalvi 

de recursos gràfics evident, tot i què agradables per l’espectador. 

 

4.3 Altres productes relacionats 

Com a usuari d’unes ulleres Oculus Quest 2, puc dir que m’he inspirat en una 

gran varietat d’animacions i vídeos que ofereix aquesta plataforma en la seva 

aplicació VR Animation Player, DeoVR o Oculus TV. Cal esmentar que a Youtube 

trobem bastant contingut en VR del qual em considero consumidor però, a 

diferència de la plataforma Oculus Quest, no està optimitzat per a aquesta 

plataforma. 

Alguna de les meves fonts d’inspiració, tot i què no tenen el mateix objectiu, 

han estat: 

- Lunch Break, de DanielPeixe (2020). En aquesta animació es pot observar 

des de diferents punts de vista (càmeres) a 2 treballadors d’obra esmorzant 

asseguts a una biga a gran alçada en un edifici en construcció. Tot i tenir un 

estil d’imatge de tipus cartoon, pot provocar en l’espectador la sensació 

d’estar a gran alçada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: VR Animation Player Figura 9: Lunch Break 1 
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- Spider Cocoon, de Goro Fujita Art (2020). Aquesta animació és de l’estil de 

l’anterior. En aquest cas veiem una aranya a la seva teranyina la qual es pot 

veure des de diverses càmeres. Amb una textura no realista és capaç de 

provocar repulsa sobretot si ets aracnofòbic (com és el meu cas).  

 

 

 

- Richie’s Plank Experience. Aquest és un dels productes VR més coneguts 

per la comunitat, ja que es tracta d’una experiència extrema molt utilitzada 

per impressionar a gent que mai ha experimentat amb aquesta tecnologia. 

Es tracta d’una aplicació on el principal objectiu és caminar per un tauló de 

fusta col·locat en un edifici a gran alçada mantenint l’equilibri per intentar 

no caure. Un dels atractius de Richie’s Plank Experience és que es pot fer 

servir un taulo real i simular les seves mides a l’aplicació, augmentant així la 

 

Figura 11: Lunch Break 3 

Figura 12: Spider Cocoon 1 Figura 13: Spider Cocoon 2 

Figura 10: Lunch Break 2 
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immersió sobre l’espectador. A més d’això, permet viure d’altres 

experiències intenses com volar per la ciutat o estar envoltat d’aranyes. 

 

- Surviving 9/11. 27 hours under the ruble, de TARGO5  . En aquest cas vull 

destacar aquest gran documental que narra la història de Genelle Guzman-

McMillan, que treballava a una de les torres bessones durant els atacs de l’11 

de setembre de 2001 a Nova York. El vídeo, en format estereoscòpic de 360º, 

ofereix una gran qualitat d’imatge i una acurada edició, amb uns plans 

congelats que mostren objectes animats, com la captura d’una plaça plena 

de gent on els únics elements amb moviment són les banderes i l’aigua o 

els moments immediatament posteriors a l’impacte del primer avió, on es 

presenta la imatge estàtica d’una de les oficines mentre que a l’exterior 

observem centenars de papers volant. També podem observar alguna 

escena d’entre les runes la qual produeix, entre moltes d’altres sensacions, 

un efecte claustrofòbic. 

         

 

 

 

 

 

 

5 Targo [en línia][consulta: 6 d’octubre de 2022]. Disponible a https://www.targostories.com 

Figura 14: Surviving 9/11 Figura 15: Surviving 9/11 (Entre les runes) 

https://www.targostories.com/
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5. Continguts 

Els espais que trobem en aquest projecte estan construïts per a tractar la 

brontofòbia6, la claustrofòbia7 i l’acrofòbia8. La decisió de treballar aquestes 3 fòbies 

ve determinada per la capacitat de poder ser tractades sense la necessitat de què 

el pacient interactuï directament amb els elements de l’escena, és a dir, que és un 

producte purament audiovisual sobre el qual no és necessari crear interaccions 

més complexes com serien la possibilitat d’agafar coses amb la mà, entre d’altres.  

Totes 3 experiències estan orientades a recrear situacions que difícilment es 

podrien donar a una consulta en moments concertats. A mode d’exemple, 

l’exposició a una tempesta depèn d’un factor incontrolable, així com la seva 

intensitat. Amb aquests escenaris es pot dur a terme la teràpia a qualsevol moment 

i adaptat a les necessitats de cada pacient. 

 

5.1 Escenaris 

El primer escenari que apareix és el que tracta la brontofòbia, i consisteix en 

un entorn natural en el qual trobem una casa al mig del bosc, envoltada de 

vegetació i amb un gran llac al davant. A dins del llac, podem observar també una 

barca atracada a un moll de fusta. Com he comentat a l’apartat Descripció, hi ha 

tres nivells d’intensitat. Al primer nivell, el pacient es troba dins la casa en un 

ambient relaxat, equipada amb mobiliari i objectes comuns i una televisió encesa 

en la qual es pot visualitzar contingut relaxant, esdevenint a l’exterior algun tro 

llunyà. Al segon nivell, l’usuari es troba igualment dins la casa davant de la finestra, 

però en aquest cas apareix la pluja, i la intensitat dels llamps i els trons augmenta 

considerablement. Finalment, s’efectua una exposició a l’exterior de la casa (sota 

un porxo) amb una tempesta d’un nivell alt.  

L’accés al segon escenari, que és el de la craustofòbia, és de nou el saló de la 

casa, però aquest cop s’han tancat els porticons de les finestres. Hi apareix un text 

que indica el tipus de fòbia a la qual farà referència la seqüència que comença. El 

segon nivell està disposat al soterrani, al qual s’accedeix a través d’una trapa 

situada al terra del saló i en el qual trobem un ambient tancat, amb poca 

il·luminació, un escalfador d’aigua que va gotejant i una sèrie d’objectes que 

podem trobar a qualsevol traster (un prestatge amb pots de pintura, llaunes de 

benzina, caixa d’eines, caixes de cartró, mobiliari trencat, etc.) . Finalment, dins el 

 

6 Brontofòbia: Por a les tempestes 
7 Claustrofòbia: Por als espais tancats 
8 Acrofòbia: Por a les alçades 
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soterrani hi ha una altra habitació més petita on s’observa un petit prestatge amb 

algun objecte i el muntacàrregues que dona accés a la tercera experiència. En 

aquesta escena hi ha un moviment de parets que encara faran més petita 

l’estància. 

L’última experiència, l’Acrofòbia, comença en aquest muntacàrregues 

metàl·lic amb parets de barrots, on la persona pujarà a 3 nivells d’alçada d’un edifici 

en obres (base de formigó) impulsada pel cable d’una grua d’obra. La primera 

parada és en un segon pis, amb accés al balcó amb baranes de fusta. La segona, a 

un desè pis amb un balcó inacabat que es protegeix mitjançant dues tanques 

d’obra. L’últim dels nivells es troba en un vintè pis amb un balcó sense baranes. 

 

5.2 Animacions 

Les animacions que veurem són: 

- Escenari 1: En aquest escenari s’animaran la pluja i els llamps en quant a 

intensitat i freqüència respectivament. L’aigua del llac també tindrà un petit 

moviment que serà acompanyat per la barca que hi ha al moll i la presència 

del vent serà percebuda gràcies al moviment dels arbres. A més d’això, la 

porta d’entrada, els porticons de les finestres i la trapa d’accés al soterrani 

seran animades en apertura i/o tancament. La càmera també serà animada 

en forma d’escombrats per situar l’usuari als diferents punts de l’escena. 

- Escenari 2: En aquesta part trobarem l’animació a l’aigua que cau de 

l’escalfador, la de la porta del muntacàrregues, la de les parets, la de la 

intensitat de la llum i la de la càmera. 

- Escenari 3: L’animació d’aquesta tercera experiència serà l’obertura de la 

trapa que dona accés a la ciutat, la pujada dins la gàbia, el moviment d’una 

tanca i una cinta de plàstic trencada en moviment per l’efecte del vent a 

l’últim pis. 
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6. Metodologia 

6.1. Fase de preproducció 

Aquesta primera fase del projecte està destinada a la recerca d’informació i a 

la construcció de la idea, la qual establirà la base del producte final. 

6.1.1. Idea 

En el cas del present treball, la idea més primitiva ve de mesos enrere quan 

vaig tenir la oportunitat de provar i adquirir uns cascs de Realitat Virtual per 

primera vegada. Conforme m’anava endinsant en aquest món vaig ser conscient 

del potencial que tenia aquesta tecnologia, de manera que vaig començar a pensar 

que el TFG estaria orientat a aquest camp de l’audiovisual. Pràcticament al mateix 

moment, vaig començar un projecte teòric on s’havia d’obtenir un benefici social a 

través de l’ús de la tecnologia, així que d’aquí va sorgir la idea d’Imphobia. 

Una cosa innegociable era que els escenaris havien de ser el més realistes 

possible, ja que gran part del material de qualitat en VR està creat amb una estètica 

Cartoon degut a la quantitat de recursos i temps de render necessaris per 

presentar escenes complexes. 

6.1.2. Cerca d’informació 

Un cop clara la idea, vaig començar a cercar informació sobre com crear aquest 

tipus de contingut, és a dir, quin software havia de fer servir, quines limitacions hi 

havia, en quin punt es trobava la Realitat Virtual en quant a qualitat i consum de 

recursos, etc. De seguida vaig observar que el grau de realisme va directament 

relacionat amb tots aquests factors, així que el següent pas era saber com treure 

el màxim de profit als recursos propis, sabent que hi havia coses que hauria de 

sacrificar, com baixar una mica la qualitat per poder dur a terme renders a un cost 

no gaire elevat i un temps assequible. 

En aquesta fase vaig estar fent proves amb el software Blender, fent desenes 

d’exportacions amb diferents característiques i tècniques i informant-me a través 

de diverses pàgines web i xarxes socials especialitzades. 

També vaig investigar sobre el tipus d’àudio utilitzat en aquestes experiències, 

l’ambisònic9, per poder oferir un producte treballat amb detall en la seva totalitat. 

He de confessar que hi ha poquíssima informació al respecte, tant de creació de 

material estereoscòpic com d’edició d’àudio 360º, així que aquest projecte servirà 

 

9  Sonido ambisónico, binaural, ASMR para videos VR / 360 y más allá. (8 de juny, 2020). 
Producción de Videos. https://www.videoyfotobucaramanga.com/sonido-ambisonico-binaural-
asmr-para-videos-vr-360-y-mas-alla/ 

https://www.videoyfotobucaramanga.com/sonido-ambisonico-binaural-asmr-para-videos-vr-360-y-mas-alla/
https://www.videoyfotobucaramanga.com/sonido-ambisonico-binaural-asmr-para-videos-vr-360-y-mas-alla/
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també per facilitar els recursos necessaris a les persones interessades en la creació 

de contingut per a visors VR. 

6.1.3. Creació d’escenaris i guió 

Amb tota la informació, el primer pas ha estat confeccionar els escenaris sobre 

paper com un esbós de baixa qualitat, tenint clar el que hi hauria d’haver en 

cadascun dels escenaris, tot i sabent que podien sorgir canvis a mesura que 

avançava el treball. 

Posteriorment he procedit a elaborar una escaleta o guió tècnic on s’explica 

detalladament cada escena. M’agradaria puntualitzar que no he concretat el tipus 

de pla ja què, durant tota la seqüència, la càmera està col·locada a l’alçada del que 

serien els ulls d’una persona d’uns 1,7 metres d’alçada, per tal d’oferir una 

experiència el més similar a la realitat possible. El que sí queda constant a l’escaleta 

és la orientació inicial de la càmera (tot i que l’usuari pot girar lliurement 360º), per 

guiar l’espectador a la part de l’escena més important, és a dir, on s’estan produint 

els fenòmens més rellevants d’aquest projecte. 

 

6.2. Fase de desenvolupament 

6.2.1. Modelatge, animació i texturat 

Tota la part de modelatge, animació, texturat i il·luminació serà duta a terme 

amb Blender, en el qual utilitzaré els següents addons específics que m’ajudaran 

a aconseguir un millor resultat: 

- Vegetació: Botaniq Lite 

- Pluja i llamps: Thunder Storm  

Com què aquests addons consumeixen una quantitat de recursos important, 

les parts llunyanes seran afegides com a textures. També utilitzaré algun material 

d’estoc amb llicències que m’ho permetin i textures de bancs gratuïts seguint el 

mateix criteri. 

6.2.2. Àudio 

En l’apartat d’àudio aprofitaré de la mateixa manera pistes de bancs de sons 

sense descartar poder realitzar enregistraments propis. La barreja final estarà 

editada amb orientació binaural i exportada com a àudio ambisònic, el qual 

permetrà mantenir els sons en la mateixa orientació encara que l’espectador giri 

el cap. Aquest procés el duré a terme amb Logic Pro en la seva totalitat. 
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6.2.3. Càmera i Renderitzat 

Com he exposat en apartats anteriors, el projecte serà exportat en 360º i 

estereoscòpic, és a dir, amb una imatge lleugerament diferent a cada ull que 

permet l’usuari tenir una referència de l’entorn en el pla de la profunditat. Per dur 

a terme aquesta tasca, hem de configurar la càmera com a Panoràmica de tipus 

Equirectangular. També, hem de configurar la distància Interocular a 0.065m (és 

amb la que he obtingut millor resultat) i activar la opció Spherical Stereo, que 

oferirà una bona qualitat de píxels sigui quina sigui la direcció de la mirada de 

l’espectador. 

Per tal d’aconseguir un render de qualitat, s’utilitzarà el motor Cycles amb una 

resolució final de 4096 x 4096 píxels (al ser estèreo s’exporten 2 imatges d’aquesta 

mida, una per a cada ull), resultant en arxius Jpeg de 8192x4096 píxels i amb una 

quantitat de samples molt baixa (8 samples), ja què el temps de renderitzat amb 

imatges tan grans és molt elevat. Per solucionar el problema de la gran quantitat 

de soroll que apareix a les imatges amb poques pesades de render, aplicaré un 

denoiser que ofereix uns resultats impressionants. 

    Figura 16: Sense Denoiser 



Pàgina 31 de 98 
 

 

 

Finalment, les imatges seran exportades com a estereoscòpiques top-bottom (una 

a sobre de l’altra) per ser agrupades com a seqüència de vídeo a Final Cut Pro. 

 

6.3. Fase de postproducció  

Els efectes i alguns títols seran creats amb Apple Motion i exportats com a 

plantilla de Final Cut Pro. El muntatge final, l’addició dels títols i els ajustos de colors 

i il·luminacions seran treballats amb Final Cut Pro. 

Cadascuna de les experiències tindrà una durada d’aproximadament 1 minut, 

amb una freqüència de fotogrames de 30 fps. 

El clip serà distribuït a la plataforma de distribució Youtube amb una resolució 

de 4k i, tot i que l’experiència òptima s’aconseguirà amb visors VR tipus Oculus 

Quest 2 (amb el qual faré totes les proves),  també podrà ser visualitzat amb visors 

més econòmics com és el cas del Cardboard, que funciona introduint un telèfon 

mòbil a dins. A més d’aquestes opcions, el vídeo estarà disponible per ser visualitzat 

amb dispositius mòbils en format monoscòpic de 360º, tot i què és un recurs 

secundari el qual no es pot considerar com a experiència immersiva. 

Figura 17: Amb Denoiser 
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7. Plataforma de desenvolupament 

7.1. Software 

• Modelatge 3D i animacions 

Blender 3.3 

• Creació de títols i efectes 

Apple Motion 

• Edició de vídeo 

Final Cut Pro X 

• Edició d’imatges 

Affinity Photo 2 

• Edició d’àudio 

Logic Pro X 

 

7.2. Hardware 

• Ordinador 

Imac Retina 4K de 21,5” 2017 

-  Processador 3,4GHz Intel Core i5 de 4 nuclis 

-  Memoria RAM 32GB 2400 MHz DDR4 

-  Tarjeta gráfica Radeon Pro 560 4GB 

-  Disc dur SSD 1TB 

-  Disc dur extern WD my Passport for Mac 4TB 
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8. Planificació 

8.1 Dates clau 

 

ACTIVITAT INICI FINAL 

PAC 1 28/09/2022 17/10/2022 

PAC 2 18/10/2022 14/11/2022 

PAC 3 15/11/2022 19/12/2022 

Lliurament final del TFG 20/12/2022 23/01/2023 

Videopresentació 24/01/2023 30/01/2023 

Defensa virtual 30/01/2023 05/02/2023 

Presentació divulgativa 31/01/2023 01/02/2023 

Autoinforme d’avaluació 02/02/2023 02/02/2023 

Dipòsit de la documentació al 
repositori O2 

06/02/2023 10/02/2023 

Taula 1: Dates clau 
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8.2 Taula de fites 

Activitat Durada (dies) Inici Final 

PAC1 20 28/09/2022 17/10/2022 

Fase de Preproducció 14 3/10/2022 16/10/2022 

Investigació i recopilació 
d’informació 

21 3/10/2022 23/10/2022 

Elaboració del storyboard 3 10/10/2022 12/10/2022 

Disseny d’entorns 4 13/10/2022 16/10/2022 

Fase de Producció 63 17/10/2022 18/12/2022 

PAC2 28 18/10/2022 14/11/2022 

Modelatge escenari 1 21 17/10/2022 06/11/2022 

Casa 7 17/10/2022 23/10/2022 

Moll, barca I llac 4 24/10/2022 27/10/2022 

Paisatge exterior 3 28/10/2022 30/10/2022 

Creació de pluja i llamps 7 31/10/2022 06/11/2022 

Modelatge escenari 2 10 07/11/2022 16/11/2022 

Soterrani 8 07/11/2022 14/11/2022 

Muntacàrregues 2 15/11/2022 16/11/2022 

PAC3 35 15/11/2022 19/12/2022 

Modelatge escenari 3 14 17/11/2022 01/12/2022 

Grua 4 17/11/2022 20/11/2022 

Edifici principal  4 21/11/2022 24/11/2022 

Edificis voltant/entorn 7 25/11/2022 01/12/2022 

Texturat 7 02/12/2022 08/12/2022 

Il·luminació 3 09/12/2022 11/12/2022 

Animacions 7 12/12/2022 18/12/2022 

Render 7 19/12/2022 25/12/2022 

Lliurament Final TFG 35 20/12/2022 23/01/2023 

Fase de Postproducció 17 26/12/2022 11/01/2023 

Muntatge vídeo 4 26/12/2022 29/12/2022 

Addició de textos 4 30/12/2022 02/01/2023 

Efectes i ajustos de color 3 03/01/2023 05/01/2023 

Edició d’àudio i sons 7 06/01/2023 12/01/2023 
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Taula 2: Fites

Temps marge de seguretat 10 13/01/2022 22/01/2023 

Videopresentació 7 24/01/2023 30/01/2023 

Defensa virtual 7 30/01/2023 05/02/2023 

Presentació divulgativa 2 31/01/2023 01/02/2023 

Autoinforme d’avaluació 1 02/02/2023 02/02/2023 

Dipòsit de la documentació al 
repositori O2 

5 06/02/2023 10/02/2023 
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8.3 Diagrama de Gantt 

Taula 3: Diagrama de Gantt

 Octubre 2022 Novembre 2022 Desembre 2022 Gener 2023 Febrer 2023 
 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 
Fase de Preproducció                    
PAC1                    
Investigació i recopilació d’informació                    
Elaboració del storyboard                     
Disseny d’entorns                     
Fase de Producció                    
PAC2                    
Modelatge escenari 1                    
Casa                    
Moll, barca I llac                     
Paisatge exterior                     
Creació de pluja i llamps                    
Modelatge escenari 2                      
Soterrani                    
Muntacàrregues                     
PAC3                    
Modelatge escenari 3                      
Grua                     
Edifici principal                      
Edificis voltant/entorn                      
Texturat                      
Il·luminació                     
Animacions                    
Render                    
Lliurament Final TFG                    
Fase de Postproducció                     
Muntatge vídeo                     
Addició de textos                     
Efectes i ajustos de color                     
Edició d’àudio i sons                      
Temps marge de seguretat                     
Videopresentació                    
Defensa virtual                    
Presentació divulgativa                     
Autoinforme d’avaluació                     
Dipòsit de la documentació al 
repositori O2 
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9. Procés de treball/desenvolupament 

El procés de desenvolupament el podem dividir en 3 fases tal com mostra el 

diagrama de Gantt: la Preproducció, la Producció i la Postproducció. La primera 

d’elles és la que recopila el procés dut a terme durant les primeres setmanes de 

projecte, a les quals les tasques estan focalitzades a la investigació, recopilació de 

materials i fonts, disseny/elaboració d’esborranys i guió. La segona fase, és en la 

qual es porta a terme a la pràctica tota la idea a través del modelatge, texturat, 

il·luminació, animacions i render, i és  la part amb una càrrega de feina més elevada. 

Finalment, la fase de Postproducció és aquella a la qual s’importa el projecte a 

l’editor de vídeo i s’afegeixen efectes, títols, etalonatge i edició d’àudio. Aquesta 

última, l’edició d’àudio, podria tenir una part dins la fase de Producció, com seria 

l’enregistrament d’efectes o gravació de música o veus. En el meu cas, com he 

comentat en apartats anteriors, intentaré aprofitar els recursos que ofereixen els 

bancs de sons, ja què en cas contrari, el projecte es podria estendre en el temps de 

manera considerable. No obstant, tinc les eines necessàries per fer captures de so 

o crear-les si així ho crec convenient. 

9.1. Fase de Preproducció 

En aquesta primera fase, el repte més gran ha estat definir què volia fer i com 

ho volia fer. La idea, que venia d’uns mesos enrere, s’havia de madurar de manera 

que tingués cabuda en aquest projecte, ja què inicialment es tractava d’un 

producte interactiu de gran envergadura sense cap tipus de restricció de recursos 

o temps, sent una idea purament teòrica  que no s’havia de materialitzar. 

Un cop consensuada amb l’equip docent, he hagut de començar a investigar 

sobre els recursos tècnics dels quals disposava per poder preveure l’abast final, ja 

que aquest està molt condicionat per factors com el software i el hardware utilitzat. 

També he tingut una activitat activa a xarxes socials com Youtube o Telegram per 

tal d’esbrinar quina era la millor manera d’afrontar diferents aspectes tècnics per 

optimitzar els meus recursos. La primera, Youtube, m’ha permès visualitzar una 

gran quantitat de tutorials, mentre que la segona, m’ha fet possible rebre ajuda 

d’experts en matèries com la del present TFG. 

Una vegada amb la idea més clara de com podia ser el projecte, he començat 

a elaborar la part de gestió on he deixat plasmat el calendari ben organitzat i un 

diagrama de Gantt dividit per tasques que em facilitarà el control i la gestió del 

temps, tenint en compte que el meu horari em permet dedicar 2-3 hores cada dia 

de dilluns a divendres, i entre 8-10 hores diàries els festius i caps de setmana. 
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Amb el planning establert, he passat a dissenyar els escenaris sobre paper i 

amb un grau de detall baix. Dibuixar no és una de les meves virtuts, així que 

únicament he plasmat la idea principal que, en algun cas, ha estat modificada a 

posteriori per necessitats del projecte.  

Amb els escenaris definits, he procedit a construir l’escaleta, un recurs que 

m’ha permès detallar una mica més cadascuna de les escenes del vídeo. En aquest 

apartat, m’agradaria deixar clar què és molt difícil detallar o dibuixar els plans de 

l’escena ja que es tracta d’un entorn 360º, així que he creat exclusivament els 

detalls del focus principal de la càmera. També he deixat constància dels elements 

d’àudio integrats i la seva orientació a l’espai. 

Podeu veure aquests documents a l’apartat “Guions”. 

 

9.2. Fase de Producció 

9.2.1. Escenari 1 

En aquest primer escenari he començat modelant la casa amb Blender. Per 

dur a terme aquesta tasca he creat una caixa que he escalat fins a obtenir la mida 

desitjada. En mode edició i amb les eines Knife i Loop Cut he anat afegint edges 

per donar forma i crear els forats de les finestres. Amb un tall al mig i estirant amunt 

l’edge central, he creat la teulada, la qual he separat de les parets i he aplicat un 

modificador Solidify per donar volum. Extrudint la teulada i el terra de la casa he 

aconseguit la terrassa i el porxo. 

També he creat els marcs de les finestres i la porta i he extrudit la cara 

d’aquestes per donar profunditat. La finestra rodona ha estat generada restant un 

cilindre amb una operació booleana. Un cop fet això, he dissolt els diferents vèrtexs 

deixant els necessaris per tal de minimitzar la quantitat de polígons. 

El següent pas ha estat crear la barana de la terrassa, afegint un cub, escalant-

lo i aplicant un modificador Array en l’eix X. 
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Afegint un altre cub a sobre i copiant els barrots de la barana, he creat la part 

superior d’aquesta amb el resultat d’una forma en L. Després d’aplicar el 

modificador i agrupar barrots i barana, he posat el seu punt de pivot al mig de la 

terrassa i he afegit un Mirror en Y per tal de replicar aquesta barana a l’altra banda. 

 

 

 

A l’interior de la casa he creat un altell amb un cub escalat, i una barana seguint 

el mateix procediment que amb l’anterior. Utilitzant 2 cubs escalats i un cilindre 

amb un modificador Array en Z, he creat l’escala que puja a l’altell. 

Figura 19: Barana exterior 

Figura 18: Casa i barana exterior 
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A través de l’ús de formes primitives he anat modelant tots els elements de la 

casa. No obstant, he importat 2 sofàs d’un banc de models 3D gratuïts que em 

permetien centrar-me en altres elements. 

El mobiliari modelat per mi és el que es mostra a continuació: 

Per crear la taula he partit d’un cub 

escalat al qual he afegit un altre cub just a 

sota per crear el sota marc. Després, amb un 

altre cub he creat una pota a la qual he 

canviat el punt de pivot al centre de la taula 

i he afegit un Mirror en Y i un altre en X per 

obtenir les 4 potes. 

Per modelar la cadira també he partit 

d’un cub, al qual he aplicat Loop Cuts varis 

per fer els 2 nivells de seient. Les potes 

davanteres també són simples cubs escalats. Les potes darreres són cubs als quals 

he aplicat un modificador Simple Deform per corbar-les. De la mateixa manera, els 

Figura 20: Altell i escala 

Figura 21: Taula i cadires 
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respatllers són cubs escalats, amb una gran quantitat de subdivisions i amb el 

modificador Simple Deform aplicat. 

          

  

El modelat de la porta l’he realitzat també amb un 

cub. Per fer la maneta he creat un cub rectangular amb 

diversos Loop Cuts i he arrodonit amb Bevel. Després 

he creat un Lattice (una caixa invisible per modificar tot 

el que hi ha dins, és a dir, la maneta) i l’he escalat d’un 

extrem, donant forma de cunya al mànec. 

Posteriorment, he anat pujant i baixant verticalment 

els diferents Loop Cuts amb Proportional Edition 

activada per tal de crear aquesta forma d’”ona” de la 

maneta. 

A la següent imatge es pot observar el Lattice, la caixa buida que envolta la maneta. 

Escalant un dels extrems d’aquest modificador, la maneta es va aprimant de la 

punta. 

 

Tant a les portes com als porticons se li ha posicionat el punt de pivot a les 

frontisses, de manera que la rotació es faci sobre aquest element a l’hora d’animar. 

També he emparentat tots els elements per tal que sigui la porta la que exerceixi 

la seva jerarquia sobre la resta (maneta, tirador, pany, etc.) 

Figura 24: Porta i maneta 

Figura 26: maneta Edge Loop seleccionat Figura 25: Modificador Lattice 

Figura 22: Modelatge respatller Figura 23: Modelatge potes cadira 
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Els següents models han estat creats començant amb un cub, afegint Loop 

Cut i extrudint cares. Els calaixos i portes s’han elaborat copiant cares, separant-les 

i extrudint-les. Finalment, els estibadors son plans amb edges extrudits en forma 

de L, amb els cantons arrodonits amb Bevel i el modificador solidify aplicat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: TV Figura 28: Moble menjador 

Figura 29: Moble TV Figura 30: Moble penjat 

Figura 31: Porticó Figura 32: Penjador 
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A continuació es mostren la resta d’elements de la casa modelats a partir de 

formes bàsiques i utilitzant les mateixes eines que en els objectes anteriors: 

 

 

 

A l’exterior de la casa podem observar una taula de fusta amb banquetes, un 

moll per accedir a una barca, un llac i diferents arbres. 

El modelatge de la taula també comença amb un cub, el qual es va escalant i 

instanciant per crear els llistons. A sota, el suport dels llistons, també és un cub al 

qual se li han fet Loop Cut i s’ha extrudit 1 cara per a crear la pota, que en la seva 

part inferior s’ha desplaçat per tal donar-li una orientació diagonal. S’han utilitzat 

també dos modificadors Mirror per tal de treballar solament amb 1 quarta part de 

la taula. Finalment s’ha afegit la part superior d’una esfera per a simular els cargols 

de cap rodó que subjecten els llistons. 

 

Figura 37: Taula sense modificadors 
Figura 38: Taula amb modificadors 

Figura 33: Frontissa porticons Figura 34: Interruptor llum 

Figura 35: Làmpada menjador Figura 36: Làmpada Ull de bou 
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Per tal de construir el terreny s’ha creat un pla al qual se li han afegit diversos 

Subdivide en mode edició. Posteriorment, amb l’eina Proportional Editing Object 

activada s’han anat movent els vèrtexs en l’eix Z trencant la uniformitat i creant així 

un terreny amb pujades i baixades. De la mateixa manera s’ha creat la base del llac. 

Com es pot apreciar a la següent captura, hi ha zones com la del moll on s’han creat 

més subdivisions per detallar una mica més el terreny. 

 

 

L’elaboració del moll parteix d’una plataforma cúbica a la qual s’han afegit els 

pals, que són cilindres amb una argolla metàl·lica que subjecta la corda. Aquesta 

argolla s’ha creat partint d’un Torus al qual se li ha afegit un cilindre a un lateral. 

Amb un pal complet, s’ha creat un Mirror amb el pivot de l’objecte al centre del 

moll per construir l’altra banda i un Array per fer totes les còpies. 

 

Figura 40: Pal de moll Figura 41: Moll 

Figura 39: Terreny 
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Als pals del moll se li han afegit dues cordes. Per dur a terme aquesta tasca he creat 

dos corbes Nurb que he anat editant afegint punts d’àncora extrudint els vèrtexs i 

posicionant-los en l’espai. Un cop creada la corba, he creat un cilindre del diàmetre 

de la mateixa al qual he aplicat un modificador Array, fet que m’ha permès allargar 

la seva mida en seccions petites. També he afegit un modificador Curve per 

adaptar aquest Array a la corba que tenia. 

     

Les escales que donen accés al moll tenen l’inici amb un cub al qual se li ha 

aplicat Bevel per suavitzar les cantonades i un Array en X i Z per fer la instància dels 

objectes. 

 

Figura 42: Corba Nurbs Figura 43: Cilindre base corda 

Figura 44: Corda amb modificadors 
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Per construir la barca s’ha partit d’un cub al qual se li ha fet un Loop Cut 

longitudinal i diversos de transversals. Amb la opció Merge at last, s’han 

seleccionat els vèrtexs dels extrems i s’han unificat amb els centrals, per fer la forma 

de punta. 

       

 

Figura 45: Escales motllo 

Figura 48: Modelatge barca 3 

Figura 46: Modelatge barca 1 Figura 47: Modelatge barca 2 
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S’han anat acomodant els vèrtexs amb l’eina Proportional Editing Object 

utilitzant tant amb la vista superior com la lateral per tal d’obtenir la forma i, 

seleccionant tots els edges inferiors, s’ha aplicat un Bevel amb diverses divisions 

per arrodonir la base.  

El pas següent ha estat el d’eliminar les cares superiors i aplicar un modificador 

Solidify per donar gruix a la fusta i afegir 2 cubs escalats per tal de crear les 

banquetes. A la fase de texturat he aplicat també Shade Auto Smooth als objectes 

que he considerat per tal de suavitzar les cares. 

 

Per a crear l’aigua he partit d’un pla al qual he afegit al material diferents nodes 

que proporcionen un aspecte realista en quant a textura i ones o moviment. 

 

Figura 49: Barca finalitzada 

Figura 50: Aigua amb textura 
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La creació de la pluja i els llamps ha estat duta a terme utilitzant l’addon 

Thunderstorm, que permet infinitat de canvis i animacions. 

 

Per afegir la vegetació he utilitzat l’addon Botaniq Lite, el qual ofereix uns 

resultats molt realistes. A l’escena hi ha diversos tipus d’arbre i, a la part més 

propera a la casa s’ha generat terra amb gespa i diversos elements de bosc com 

alguna flor i branques. 

 

 

Com que l’accés a l’escenari 2 (al soterrani) es fa a través d’una trapa del saló 

de la casa, l’he creat darrera el sofà fent talls a la malla de terra i donant forma 

extrudint cares a l’encaix de la trapa, la qual he construït amb un cub, he afegit una 

maneta creada seguint el procediment de la corda del motllo (cilindre i corba 

nurbs) i he posat el punt de pivot a la part on estarien les frontisses. La maneta l’he 

duplicat i l’he escalat per restar-li a la trapa amb una operació booleana. Finalment 

he emparentat la maneta a la trapa per facilitar l’animació posterior. 

Figura 51: Pluja Thunderstorm Figura 52: Llamp Thunderstorm 

Figura 53: Vegetació generada amb Botaniq 
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9.2.2. Escenari 2 

Aquest segon escenari s’ha creat a un nou arxiu Blender amb la intenció 

d’alleugerir recursos. 

Primerament he creat el terra partint de plans als quals he aplicat talls i he 

extrudit edges per a construir les parets, les quals he separat per fer-les individuals 

i poder ocultar-les durant el treball. 

Seguidament he creat la trapa d’accés replicant les mides de l’escena anterior.  

Posteriorment ja he començat a modelar els objectes del soterrani que són: 2 

estants de ferro, diversos pots de pintura, 2 llaunes de benzina, 2 cadires trencades, 

2 rems per la barca, un interruptor de llum, una ràdio antiga, una caixa d’eines, una 

escala d’accés al soterrani, una escala de fusta plegable, un escalfador d’aigua amb 

la seva canonada, una galleda que acumula les pèrdues d’aigua de l’escalfador, 

diverses caixes de cartró, 2 llums penjants, el muntacàrregues o gàbia d’accés al 

tercer escenari i la porta de l’habitació petita (amb maneta i frontisses). 

El modelatge de l’escalfador (figura 56) comença seleccionant totes les cares 

de la meitat inferior i movent-les en l’eix Z. La canonada s’ha creat partint d’un 

cilindre al qual se li ha aplicat l’eina Spin (eina que he descobert en aquesta fase 

del projecte) per fer les corbes (figura 55). La seva utilització implica seleccionar el 

vèrtex sobre el qual pivotarà la corba i centrar el cursor 3D sobre ell. A continuació 

s’ha de seleccionar la cara o tots els vèrtexs de l’àrea a corbar (el cercle de la 

canonada). Finalment s’ha de triar l’eix sobre el qual volem fer la rotació, l’angle de 

Figura 54: Trapa d'entrada al soterrani 
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curvatura i les seccions que s’afegiran per obtenir un resultat més o menys suau. 

Un cop fet això, es van extrudint les cares per fer les parts rectes i es repeteix tot el 

procediment per a cada corba. 

     

 

L’escala d’accés al soterrani i les cadires 

(figura 57) s’han exportat de l’escenari 1 en 

format fbx i s’han importat a aquesta 

escena. Les cadires han estat modificades 

per simular que estan trencades movent 

alguns elements i eliminant-ne d’altres. 

 

 

 

 

Les caixes de cartró no són més que cubs amb els cantons arrodonits amb 

l’eina Bevel amb els quals, aplicant únicament una textura d’imatge, he obtingut 

bons resultats. 

     

 

Figura 56: Escalfador aigua Figura 55: Eina Spin 

Figura 57: Escala d'accés al soterrani 

Figura 58: Caixes de cartró Figura 59: caixes amb textura 
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Per afegir aleatorietat he adaptat la textura per no repetir patrons a les parts 

visibles. 

Les prestatgeries han estat creades utilitzant plans als quals se’ls han extrudit 

edges en l’eix perpendicular per fer els plecs de la planxa, tant a les potes com als 

taulers. A l’hora de modelar les potes i per tal de no haver d’anar fent còpies, se n’ha 

creat una i s’ha aplicat un Mirror en l’eix X y un altre en l’eix Y. D’aquesta manera es 

van elaborant els 4 elements a l’hora treballant sobre un únic objecte . Les còpies 

dels taulers metàl·lics han estat creades amb el modificador Array.  

A ambdós elements se’ls ha afegit gruix a través de l’ús del modificador Solidify. 

 

 

En aquesta escena trobem uns quants elements més que s’han modelat 

partint de formes primitives i seguint algun dels procediments que ja s’han explicat 

en aquest treball, així que mostraré una imatge sense entrar en la explicació del 

seu desenvolupament. 

Figura 60: Prestatgeria metàl·lica 
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Figura 61: Llaunes de pintura 

Figura 62: Ràdio antiga 

Figura 63: Galleda d'aigua 
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Un dels objectes amb més importància en aquesta escena és la gàbia, la qual 

també serà protagonista a l’escena següent, ja que és l’encarregada de desplaçar 

verticalment l’usuari en la mostra de l’Acrofòbia. Tot i no ser un objecte 

excessivament complicat, reuneix gran varietat de tècniques i eines tant de 

modelatge i jerarquies (necessàries per animar) com de texturat. És per això que 

vull explicar detalladament el procediment de treball seguit per tal que aquest es 

pugui extrapolar a la creació d’altres objectes. 

El primer pas per a construir la gàbia ha estat el de crear una base amb un 

simple cub escalat en l’eix Z. 

El següent pas ha estat el de crear un cilindre i escalar-lo per a crear el primer 

barrot. Al qual se li ha afegit el modificador Array per fer les còpies de la resta de 

barrots.  

Figura 64: Rems 

Figura 65: Porta, escala i bombeta 
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Un cop fet això, s’ha posat el punt d’origen d’aquests elements al centre de la 

base quadrada i s’ha afegit un modificador Mirror per crear les còpies de la banda 

oposada. 

 

 

Amb els barrots creats, només queda duplicar-los i copiar-los de manera 

perpendicular per obtenir els 4 laterals. Un cop fet això, s’han aplicat els 

modificadors per eliminar individualment els barrots sobrants (els que es solapen 

a les cantonades. Seguidament he creat la barana amb un cub escalat, al qual he 

fet talls amb l’eina Loop Cut als extrems per extrudir cares perpendicularment i 

crear així els 4 passamans. 

Figura 66: Barrots gàbia modificador Array 

Figura 67: Barrots gàbia modificador Mirror 
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El següent pas ha estat el d’eliminar els barrots i la part de barana on anirà la 

porta i afegir 2 cubs escalats que faran de frontissa. La porta també ha estat creada 

seguint el procediment de la gàbia. També se li han afegit les peces de tancament 

a la part superior (un suport quadrat, un cilindre de frontissa i una peça en forma 

de U que bascula i s’adapta a la barana principal. 

 

Per fer els barrots de la cantonada he separat un del que ja he creat i li he donat 

forma extrudint en Z i utilitzant de nou l’eina Spin (explicada en apartats anteriors). 

A aquest barrot he afegit un modificador Mirror en X i un altre en Y per a crear així 

els 4 elements. 

Figura 68: Passamà barana gàbia 

Figura 69: Porta gàbia Figura 70: Tancament porta gàbia 
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Finalment, he modelat la part 

superior de l’estructura partint d’un 

cilindre al qual he anat afegint cares 

i extrudint-les fins aconseguir el 

resultat final. Les cantonades també 

han estat arrodonides utilitzant 

l’eina Bevel amb diverses divisions. 

 

 

 

A l’apartat 9.2.4. Texturat podeu veure el resultat de la gàbia sense textura i 

amb textura. 

 

 

 

Figura 71: Barrots principals 

Figura 72: Suport superior gàbia 
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9.2.3. Escenari 3 

El tercer i últim escenari és el que treballa l’Acrofòbia. En aquesta escena ens 

trobem al centre d’una ciutat a la qual podem observar diferents edificis de gran 

alçada, cotxes estacionats, carrers de vianants, una calçada, arbres i d’altres 

elements típics d’aquest tipus d’entorn. No obstant, els elements principals són les 

bases d’un edifici en construcció i una grua que permet portar l’usuari a diferents 

alçades dins una gàbia metàl·lica. 

Per tal de construir aquest escenari he començat creant la base amb un pla 

que he anat tallant amb l’eina Loop Cut i extrudint cares per donar forma a les 

voreres i la carretera. 

Seguidament he procedit a crear els edificis a partir de formes bàsiques com 

el cub i l’esfera. Aquests edificis també han estat treballats creant talls amb Loop 

Cut i extrudint cares a través de les normals per treballar les diferents superfícies 

com la base, la façana i el terrat.  

L’edifici amb forma cilíndrica parteix d’una esfera superior que s’ha tallat per la 

meitat i s’ha extrudit de forma vertical fins a la base. Després s’ha ajustat la escala 

fins aconseguir la forma final. 

Tots els edificis de forma rectangular tenen en comú la textura de la base i el 

terrat i, de forma individual, una textura de façana amb finestres amb gran varietat 

de dissenys. Posteriorment he editat la textura d’Emissió de cadascuna d’elles amb 

Affinity Photo per tal d’adaptar-les a la il·luminació del projecte. 

 

 Figura 73: Modificació de l'Emissor d'una textura 
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A les bases dels edificis també s’han modelat uns espais als quals s’han afegit 

textures de reixes i algun aparador per simular botigues tancades, donant així una 

mica més de dinamisme a l’espai. 

 

 

Figura 74: textura de reixa 

 

 

Figura 75: Textura aparador 

 

 A excepció del cotxe i la furgoneta, he creat tots els objectes per utilitzar-los 

al present projecte. A continuació veiem quins elements apareixen a la ciutat a més 

dels edificis i la grua: 
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Figura 76: Vista de tota la ciutat 

Figura 77: Fanal i banc de formigó 

Figura 78: Senyals de trànsit 
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Figura 79: Elements edifici hotel amb textura 

Figura 80: Elements edifici hotel sense textura 
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L’edifici principal ha estat modelat partint d’una base a la qual se li ha donat 

forma utilitzant Loop Cut i extrudint. També s’han afegit les parets i les finestres de 

la mateixa manera, és a dir, realitzant talls i extrudint les cares. Un cop feta aquesta 

base s’ha utilitzat un modificador Array per tal de generar totes les plantes de 

l’edifici. 

 

Figura 81: Terrat edifici hotel 

Figura 82: Modelatge d'una planta de l'edifici 
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Les parets laterals i central s’han creat amb simples plans, ja que només 

necessitava que els laterals quedessin tapats i que, vist des del davant, no es veiés 

què hi ha a l’altra banda (al darrere de l’edifici). 

Finalment se li ha aplicat una textura de formigó per simular un edifici en 

construcció. 

A l’edifici trobem també una cinta de plàstic trencada, una barrera feta amb tubs 

metàl·lics i llistons de fusta i 2 tanques metàl·liques d’obra. 

 

 

 

 

 

 

Figura 83: Utilització del modificador Array per replicar plantes 

Figura 84: Cinta i barrera 
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A banda d’aquests dissenys, trobem una grua d’obra que ha estat potser 

l’element més elaborat de l’escena. Aquesta grua s’ha modelat partint de cubs als 

quals s’ha afegit modificadors Array i Mirror per a crear tant l’estructura de base 

com la superior.  

 

 

 

 

 

 

Figura 85: Tanca metàl·lica 

Figura 86. Procés de creació de la grua 
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Entre les dues parts s’han afegit cilindres on s’ha situat el pivot per tal de que 

la grua tingui el centre de rotació en aquest punt. Per poder situar aquí el pivot, 

primer hem de seleccionar la superfície d’un dels cilindres i posar el Cursor 3D 

centrat a ella amb la opció Cursor to selected. Seguidament triem tota la estructura 

superior i li diem que posi l’origen sobre aquest punt amb la opció Set Origin to 3D 

Cursor. De fet, anar canviant el Cursor 3D i col·locant els punts d’origen sobre ell, ha 

estat la clau durant tot el procediment de construcció d’aquesta estructura. També 

he creat unes baranes a la part superior amb el mateix procediment de la gàbia de 

l’escena 2 i utilitzant l’eina Spin per a les corbes superiors. A més d’això trobem una 

base de formigó i un contrapès superior del mateix material. 

 

 

 

Finalment s’ha aplicat una textura de pintura blava oxidada a tota la part metàl·lica 

i una altra de formigó a la base i al contrapès. 

 

Figura 87: Imatges grua sense textura 

Figura 88: Imatge grua amb textura 
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Els arbres han estat creats de nou amb l’Addon Botaniq Lite, però en aquest 

cas no s’han afegit animacions. 

 

 

9.2.4. Texturat 

El primer que he fet abans de començar el texturat ha estat anar al menú Edit- 

Preferences- Addons i activar l’addon Node Wrangler, que facilita molt el treball 

amb nodes. A partir d’aquí, bona part del texturat d’elements ha tingut el mateix 

procediment, que ha estat seleccionar l’objecte, obrir el Shader Editor i clicar 

Shift+Control+T (en mac) per tal que s’obri una finestra que ens permet cercar les 

textures prèviament descarregades. Un cop localitzades, cal seleccionar tots els 

elements de la textura triada (albedo, metallic, normal, etc.) i aplicar-les a l’objecte. 

 

 

Figura 90: Procediment texturat 

Figura 89: Vegetació creada amb l'addon Botaniq 
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Posteriorment he procedit a acomodar les textures utilitzant, a bona part del 

casos, la projecció Smart UV Project i fent ajustaments de la malla a l’editor de UV, 

desplegant també les malles amb la opció Unwrap i mirant que la malla no tingués 

deformacions. Degut a la quantitat d’objectes modelats en aquest treball, vull 

presentar el procediment complet de l’element més complex , la gàbia,  en el qual 

s’han utilitzat una tècnica molt efectiva aplicable a qualsevol objecte. El texturat 

d’aquesta ha estat més difícil que el dels altres elements per la varietat de formes i 

inclinacions de les seves parts.  

Les textures dels elements rectangulars han quedat ben aplicades 

seleccionant Smart UV Project i adaptant la seva escala. D’altra banda, els barrots 

han hagut de seguir un procediment més acurat. Per això, he creat una textura 

base anomenada UV Grid que permet visualitzar si el material queda deformat o si 

està ben aplicat. Aquest UV Grid es genera en el visor UV Editor, creant una nova 

imatge i triant UV Grid a la opció Generated Type, com podem observar a la 

següent captura. 

 

Figura 92: Creació d'un UV Grid 

Figura 91: Arbre de nodes textures 
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Quan apliquem aquesta textura al nostre model, podem observar si els mapes 

estan ben creats. 

 

 

A la imatge anterior veiem com els quadrats de la textura patró queden 

deformats, sobretot a les barres superiors diagonals, on haurien d’envoltar l’objecte 

de manera totalment perpendicular. Per solucionar això, he triat una cara de la part 

vertical del barrot amb el mode Edit i l’he desplegat amb UV Unwrap. 

Seguidament he seleccionat la resta de cares del barrot amb la tecla L i, clicant U 

he triat la opció Follow active Quads, per tal de que no deformi les cares al mapa 

UV i totes aquestes siguin rectangulars. Un cop totes les cares han estat 

completament rectangulars, ja he pogut veure que el texturat estava 

correctament aplicat. 

Figura 93: Gàbia amb UV Grid deformat 
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El procediment d’ajustament del suport superior ha estat exactament el 

mateix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 94: Procediment de correcció de UV Maps 

Figura 95: Gàbia amb UV Grid i amb textura 

Figura 96: Gàbia sense textura i amb textura 
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També he utilitzat un altre tipus de texturat com és el cas de les textures 

d’imatge. Aquest recurs m’ha permès treballar amb una textura base i editar-la 

amb Affinity Photo per tal d’afegir elements com un pas de vianants o la pintura 

de la zona blava. Així doncs, un cop editades les imatges he seleccionat les cares 

en mode Edit i les hi he afegit un material Principled BSDF amb el color de base 

Image Texture. Després únicament quedava adaptar la mida utilitzant l’editor UV. 

 

 

 

Finalment, també he utilitzat un Mix Shader per barrejar 2 textures, una 

d’asfalt i una creada per mi amb Affinity Photo amb un cercle i una H  al centre 

(Heliport). Aquesta aplicació de material uneix les 2 textures al node Mix Shader, el 

qual permet balancejar la quantitat que es mostrarà de cadascuna a través de 

l’atribut Factor. 

Figura 98: Senyalització de trànsit a la calçada 

Figura 97: 2 Image texture a l’editor UV 
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9.2.5. Animacions 

Gran part de les animacions són moviments de càmera que s’han realitzat 

afegint keyframes al Timeline als moviments en els eixos X, Y i Z així com en la 

rotació també sobre els 3 eixos. Per afegir aquests keyframes ens hem de situar 

sobre els paràmetres i teclejar la tecla I (Insert keyframe).  

Un altre element animat és la barca que té un moviment de rotació que fa 

efecte de balanceig dins l’aigua. Aquest és un moviment cíclic que m’ha permès 

reproduir-lo en bucle. L’aigua, també està animada però és una animació del 

paràmetre Location en l’atribut Y del node Mapping de la textura, la qual fa l’efecte 

de moviment. 

D’altra banda, l’animació dels arbres està realitzada amb el mateix addon 

Botaniq, que permet fer un moviment cíclic de 120 frames (en aquest cas són 4 

segons ja que la freqüència de frames utilitzada és de 30 fps) i amb començament 

al frame 1, és a dir, que la única manera de fer un bucle és renderitzant els frames 

de l’1 al 119, on l’1 i el 120 coincidiran. De moment, Botaniq no permet animacions 

cícliques en un altre rang com per exemple del 120 al 239. És per aquest motiu que 

comparteixo només un arxiu Blender on hi ha una petita part de l’animació total, 

ja que vaig haver de fragmentar el projecte en diverses parts per renderitzar 

diferents escenes que requerien el moviment dels arbres sincronitzat i en bucle, 

obligant-me a fer bona part d’animacions en el rang 1-120 encara que fossin 

consecutives. 

L’animació de la pluja i els llamps també formen part de l’addon 

Thunderstorm, que permet ajustar desenes de paràmetres per crear tempestes 

personalitzades. Els paràmetres que s’han ajustat principalment són la intensitat 

dels llamps, la quantitat de branques o llamps secundaris i el seu gruix, la quantitat 

de partícules i mida de les gotes en la pluja i la direcció de la mateixa. Aquest addon 

també permet seleccionar objectes amb els que impactaran les gotes per tal 

d’afegir un node a la textura i simular el xoc de l’aigua amb les superfícies. 

L’animació de portes, porticons, trapes i la reixa de la gàbia ha seguit un 

procediment comú. El primer pas ha estat situar el pivot a la part que ha de fer de 

frontissa per poder rotar sobre aquest eix. Posteriorment, al Timeline, es van afegint 

keyframes en l’eix de rotació al qual he posat el pivot tot tenint en compte la 

direcció d’apertura. 

L’escenari 2 té l’animació d’un modificador Waves a l’aigua de la galleda. 

Inicialment s’havia creat amb partícules , però per un problema que no vaig poder 

solucionar vaig decidir triar aquesta opció, amb un resultat molt acceptable. 

Aquesta animació representa una gota que va caient del calefactor i l’aigua es va 

acumulant dins el recipient. 
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A l’escenari 3 s’ha afegit una animació de físiques a la cinta de plàstic del pis 

20, a la qual se li ha afegit un modificador de tipus Cloth i s’han seleccionat diversos 

vèrtexs de la part que toca al tub metàl·lic per a col·locar el Pin, és a dir, un punt 

fixat que  evita que l’objecte caigui completament i el vent actuï exclusivament 

sobre la resta de vèrtexs. En aquest cas és molt important dividir l’objecte diverses 

vegades per aconseguir un moviment més natural i elàstic. Finalment s’ha afegit 

un Force Field de tipus Wind al qual se li han modificat els paràmetres fins 

aconseguir el resultat de l’animació. 

M’agradaria destacar que en aquest procediment, el de la cinta de plàstic, 

abans de renderitzar hem de realitzar un Bake de l’animació per emmagatzemar 

a la memòria tots els frames de la simulació, com si es tractés d’una animació 

manual. Aquesta opció la trobem a l’apartat Caché  de la pestanya Physics 

Properties. Un cop definim el frame d’inici i el de final al projecte, activem Bake All 

Dynamics. Fet això, ja podrem procedir a renderitzar. 

Per acabar, s’ha animat l’imant de la grua de la mateix manera amb keyframes, 

sent la part excepcional d’aquest sistema el fet que s’ha emparentat la gàbia 

utilitzant un Constraint Child Of, on s’ha canviat el paràmetre Influence a 0 en el 

moment que la gàbia estava al soterrani i a 1 a partir del moment en que 

suposadament la grua agafa la gàbia. No obstant, aquesta acció no ha tingut 

importància ja que el disseny de la gàbia no permet veure com s’apropa la grua. 

9.2.5. Il·luminació 

La il·luminació dels escenaris la podríem dividir en 3 tipus: 

• Exteriors: Tant a la primera escena com a la tercera, la il·luminació 

d’exteriors s’ha dut a terme utilitzant l’Addon Dynamic Sky, que ja ve per 

defecte a Blender tot i que s’ha d’activar. Aquest complement ens 

permet recrear el cel i la il·luminació del Sol amb paràmetres com el 

color del cel, dels núvols, de l’horitzó, intensitat del Sol, duresa de les 

ombres, etc. 

El resultat és molt realista i he modificat el valor dels paràmetres 

disponibles per a recrear els ambients que necessitava. 
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• Interiors: Als interiors s’han utilitzat llums de tipus Point  i Ambient amb 

tons càlids amb els quals he mirat de afegir realisme a les escenes 

situant-los directament sobre els models de làmpades i bombetes 

creats. A l’escenari 1 trobem una làmpada a sobre la taula que utilitza 

una il·luminació de tipus Ambient, 3 ulls de bou a sota  l’altell i una altra 

làmpada a sobre d’aquest que utilitzen el tipus Point.  

Al soterrani trobem 2 punts de llum de tipus Point agrupats amb les 

bombetes de les dues habitacions. A la segona d’elles, s’ha animat la 

intensitat en el moment en que les parets es mouen, simulant 

parpelleigs pel moviment de les parets i tenint una potència més baixa 

al final d’aquest moviment.  

 

Figura 99: Il·luminació Dynamic Sky 

Figura 100: Llum de tipus Point 
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• Material emissor: Aquest tipus d’il·luminació el trobem al televisor, on 

s’ha aplicat un material blau emissor per tal de simular la llum emesa 

per aquest aparell. A més, aquest blau m’ha servit per fer el Chroma Key 

a la part de postproducció. 

 

 

9.2.6. Render 

Per realitzar el renderitzat s’han anat seleccionant els rangs de frames 

necessaris i s'han configurat amb diferents resolucions (depenia del meu equip i 

els temps eren molt extensos), tenint totes en comú la sortida a Jpeg estereoscòpic 

Top-Bottom, a 8 samples i amb un denoiser activat. Aquests detalls estan explicats 

més detalladament a l’apartat 6.2.3. 

Per tal d’accelerar una mica el procés de renderitzat he utilitzat una granja de 

render, concretament Rebusfarm. Tot i que és una solució molt bona, m’ha donat 

molts problemes i errors sobretot als escenaris 1 i 3, fet que ha evitat que pogués 

renderitzar aquesta part del projecte de manera online i també m’ha obligat a 

baixar una mica la resolució del primer i últim escenari degut a les limitacions del 

meu equip. Així doncs, els renders fets amb el meu ordinador han estat al voltant 

de 1200, sense comptar les desenes o centenars d’ells que he hagut de repetir per 

errors o millores. El temps de render d’aquests 1200 fotogrames ha estat d’uns 10 

minuts cadascun, acumulant un temps aproximat de 8,3 dies amb l’ordinador 

treballant 24 hores. Per sort, a mesura que anava obtenint imatges podia anar 

treballant a Final Cut i avançar feina. 

 

Figura 101: Material emissor 
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9.3. Fase de Postproducció 

9.3.1. Vídeo 

El muntatge del vídeo s’ha executat amb el software Final Cut Pro, a partir 

d’ara FCP. Per dur a terme aquesta tasca, el primer que he fet ha estat crear un 

projecte de 360º estereoscòpic amb una resolució de 4096x4096px i una 

freqüència de 30fps (frames per segon). El següent pas ha estat importar tots els 

renders i organitzar-los dins el projecte utilitzant l’eina Palabras clave, per poder 

accedir ràpidament als arxius sense haver de recórrer una llista amb centenars 

d’imatges.  

 

 

Un cop tot ben organitzat he procedit a portar les imatges al Timeline, on he 

hagut d’ajustar el temps de cada imatge a 1 frame per tal que la freqüència de 

fotogrames coincidís amb la triada a Blender, és a dir, 30 fps. 

Posteriorment he procedit a agrupar les imatges de les diferents escenes com 

a Nuevo Clip Compuesto, fet que permet tenir clips de vídeo ordenats en lloc de 

tenir tot el Timeline amb fotogrames independents. 

D’altra banda, amb el software Apple Motion he creat els títols com a plantilla 

per a Final Cut. Aquesta opció permet crear efectes, transicions i títols i utilitzar-los 

de manera completament editable a Final Cut, com si fossin els que venen 

integrats per defecte. Aquests títols s’han animat i se’ls ha afegit comportaments 

preprogramats. 

Un cop organitzats tots els clips al Timeline, he importat el vídeo que es 

visualitza a la TV i he afegit un efecte Incrustador (Chroma key) a la mateixa, 

aprofitant el color sòlid blau que ja havia aplicat al material dins de Blender. 

Aquesta decisió la vaig prendre ja què, amb un únic fotograma renderitzat a 

Blender (el del saló, on l’usuari està assegut al sofà) podia allargar diversos segons 

l’escena de la TV reproduint el vídeo.  

Figura 102: Organització utilitzant paraules clau a FCP 
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Per tal d’adaptar aquest vídeo als moviments de càmera he animat els 

paràmetres d’escala i rotació manualment. 

A les transicions de càmera, els escombrats, he afegit un desenfocament per 

accentuar l’efecte de moviment. 

Un cop acabat el muntatge del clip, he afegit a sobre una capa d’ajustament 

per millorar l’enfoc, ja que el fet de que tota la imatge hagi de cobrir els 360º 

provoca un desenfocament per la “manca” de resolució (la qualitat és molt bona a 

partir dels 8K, resolució que precisa equips amb una bona targeta gràfica per 

renderitzar en temps assequibles). 

A més d’això, he afegit una altra capa d’ajust que millora la il·luminació de 

l’escenari 1 pujant una mica l’exposició, ja que en certs dispositius es veia massa 

fosca. 

Finalment, el Master de vídeo s’ha exportat amb una resolució de 4096x4096 

en un contenidor .mov amb el còdec sense compressió Apple ProRess 422. 

 

9.3.2. Àudio 

Per a crear la pista d’àudio he utilitzat el software Logic Pro. Tots els efectes de 

so utilitzats son lliures de drets i els he descarregat de Pixabay i Recursostic. Les 

pistes d’àudio les he obtingut de Jamendo, i podem trobar les referències a la 

Bibliografia.  

El procediment de treball ha estat el de construir la pista sonora sobre una 

pista de vídeo de referència, el qual he exportat a una resolució baixa amb l’editor 

FCP. He decidit seguir aquest ordre perquè era més fàcil adaptar les pistes sonores 

al vídeo que no fer-ho a l’inrevés, ja que gran part dels elements representen 

música ambiental o efectes de so. 

Com que es tracta d’un projecte en 360º, he fet l’edició en ambisònic de primer 

ordre, és a dir, amb una configuració surround de 4 canals. Cal destacar però que 

el format ambisònic no és un surround comú, ja que els 4 canals no es distribueixen 

al voltant d’un eix sinó que formen una esfera composada pels següents eixos: 

W: Aquest seria el centre, on es recullen tots els sons a mode micròfon 

omnidireccional. 

X: Aquest canal és l’encarregat de col·locar els sons en l’eix de la profunditat 

(darrere-davant). 

Y: El canal Y és el que situa els sons en l’eix de l’amplitud (esquerra-dreta). 

Z: Per acabar, el canal Z conté la informació de l’eix de l’alçada (a baix- a dalt). 
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Sumant tots quatre eixos (canals) aconseguim situar el so a qualsevol part de 

l’espai tridimensional. 

Per poder treballar amb aquest tipus de sortida he hagut d’instal·lar 2 plugins 

específics que permeten col·locar els elements a l’espai com si es tractés d’un 

panorama10 clàssic, però amb la peculiaritat que apareix una esfera on posicionar 

cada element. Vull destacar però que he tingut bastants problemes amb ambdós 

recursos havent de deshabilitar-los a moltes pistes per rebre comportaments no 

desitjats. És per això que finalment he utilitzat el plugin Waves B360 Ambisonic 

Encoder per posicionar el so d’alguns canals i el Soundfield by Rode pel canal del 

Master, el qual permet l’exportació en 4 canals en format Ambix11, necessari per 

tenir compatibilitat a Youtube.  

A continuació veiem com treballen aquests 2 plugins. A l’esquerra tenim el 

Waves B360 que s’ha inserit en el canal de la cinta de plàstic. Com s’observa a la 

figura, he situat el so de la cinta a la dreta de l’espai sonor. D’altra banda, a la figura 

de la dreta podem veure el canal Master i a quina part de l’espai està arribant el so. 

 

El problema de treballar amb aquest format és que per fer correctament la 

mescla, hauríem d’utilitzar uns auriculars especials que permetessin processar so 

en 4 pistes i no ha estat el cas. Així doncs, utilitzant uns auriculars convencionals 

 

10 El panorama és una propietat que s’utilitza per distribuir una senyal d’àudio mono o estèreo a 
través dels canals esquerre i dret 

11 Ambisonic data exchange formats. (2022). En Wikipedia. 
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ambisonic_data_exchange_formats&oldid=1111843893#A
mbiX 

Figura 103: Waves B360 a la pista Cinta Figura 104: Soundfield by Rode inserit al Master 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ambisonic_data_exchange_formats&oldid=1111843893#AmbiX
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ambisonic_data_exchange_formats&oldid=1111843893#AmbiX
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(estèreo) m’ha costat molt situar tots els elements a l’espai, havent d’exportar la 

pista sonora i compartir-la a Youtube diverses vegades per comprovar si cada so 

estava allà on tocava. El plugin Soundfield by Rode es pot configurar amb una 

sortida estèreo, i això permet fer-se una idea de com s’escoltarà, però hi havia 

diverses pistes que sortien invertides en quan a posicionament, fent que el flux de 

treball es tornés feixuc. Per sort, a base de prova error he pogut ordenar tots els 

efectes allà on volia. 

Un dels recursos clau per a la obtenció del resultat de la pista sonora és el de 

l’ús de les automatitzacions, present a gran part de les pistes i a molts dels 

paràmetres de les mateixes com volum, angle surround, enviaments a reverb o 

equalització, etc. A la següent captura es mostra una pista amb 3 automatitzacions 

de diferents paràmetres: 

 

 

Aquest exemple és de la pista d’àudio de la porta d’entrada a la casa al primer 

escenari. El primer so s’escolta a la oïda dreta mentre l’usuari mira per la finestra. 

Els següents talls d’àudio són els sons que emet la porta quan es tanca, moment 

en què l’usuari està d’esquena a la finestra (el so ha de sonar doncs a la oïda 

esquerra i s’aconsegueix canviant l’angle de surround), una mica més allunyat 

(amb la diversitat de surround) i una mica més fluix (amb el volum).  

També han tingut un paper molt important els efectes, sobretot les reverb que 

m’han permès recrear les reflexions sonores (eco) de les estàncies on he situat els 

diferents elements. 

La melodia de la introducció és una creació pròpia que s’ha dut a terme fent 

servir la biblioteca d’instruments que ofereix Logic Pro i programant els sons en 

pistes MIDI. És una intro amb la que buscava acompanyar el logotip i la seva 

animació utilitzant elements profunds i sintètics per endinsar l’espectador a 

aquesta experiència virtual. 

Figura 105: Pista amb l'automatització de diversos paràmetres 
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La tria de la resta de melodies ve determinada per l’ambientació que volia 

transmetre, així que a continuació explicaré el resultat que he intentat aconseguir 

amb cadascuna d’elles: 

• Escena 1- Lockdown Blues by Lonely Piano12: Aquesta pista de piano és 

un tema molt tranquil que pot contrarestar la tensió de la tempesta. A 

més, representa que està sonant a la TV, fet que permet integrar-la al 

saló on es troba l’espectador i oferir una millor experiència. 

• Escena 2- Terre de Couleurs by Law13: Aquest tema és un Blues, estil ideal 

per fer-lo sonar en una ràdio antiga com és el cas de l’aparell que trobem 

al soterrani. Pensat per a tal efecte, a més vaig voler escollir una cançó 

amb una lletra que parla de foscor, de colors, de problemes i de ganes 

de superació. 

• Escena 3 títol- Another World part 2 by Ambientium 14 : Aquest és un 

tema amb molta profunditat, gràcies a la llarga reverb, que denota un 

espai obert i digital. Vaig considerar que era perfecte per obrir l’escena 

de l’Acrofòbia, on tot es desenvolupa a l’exterior. 

• Escena 3 HipHoping by Avant-Beats 15 : El tema de HipHop que es 

comença a escoltar just abans de sortir del soterrani, representa la 

música a un alt volum que s’està reproduint a dins el cotxe que hi ha 

 

12 Lockdown Blues by Lonely Piano amb llicència CC BY-NC-ND 

13 Terre de Couleurs by Law amb llicència CC BY-SA 
14 Another World part 2 by Ambientium amb llicència CC BY-NC-SA 

15 HipHoping by Avant-beats amb llicència CC BY-NC-ND 

Figura 106: Pista MIDI amb instrument virtual 
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aparcat just davant l’espectador, a la calçada. Vaig considerar que era 

un bon estil per aquesta finalitat i he intentat que la sonorització simuli 

en tot moment que el so ve d’aquesta direcció, mirant d’aconseguir 

amb equalització la sensació que el cotxe té les finestres tancades. 

• Crèdits- Digital World by Newtone16: Aquest últim tema ha estat triat ja 

que també té una bona atmosfera que envolta l’oient de sons digitals i 

amb un to que es percep com a positiu. 

 

L’àudio s’ha exportat com a únic arxiu Master en format Wav amb una 

freqüència de mostreig de 48KHz i 4 canals. 

 

9.3.3. Arxiu final 

L’últim pas per preparar els arxius ha estat importar els Masters de vídeo i 

àudio a FFmpeg i exportar el clip final en un contenidor .mov amb el còdec de vídeo 

H265 per poder compartir-lo amb una bona relació qualitat-pes. 

Aquest Master també s’ha convertit a .mkv per a tenir una millor qualitat a 

DeoVR. 

D’altra banda, per tal que Youtube reconegui el clip com a vídeo 360º 

estereoscòpic Top-Bottom i àudio ambisònic, també he injectat les metadades 

corresponents amb l’eina Spatial Media Metadata Injector. 

 

 

 

16 Digital World by Newtone amb llicència CC BY-NC-ND 
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10. Prototips 

10.1 Esbossos escenaris Lo-Fi 

10.1.1. Escenari 1 

 

 

 

Figura 107: Esbós escenari 1 
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10.1.2. Escenari 2 

 

 

 

10.1.3. Escenari 3 

 

 

 

Figura 108: Esbós escenari 2 

Figura 109: Esbós escenari 3-1 
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Figura 110: Esbós escenari 3-2 
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11. Guions 

Escena Ambient Dibuix Descripció So (Orientació 
respecte el focus de 

la càmera) 

Durada 

 

1 Foscor  Escena totalment fosca on apareix el logotip  
d’Imphobia davant l’usuari. 

La lletra B volta 90 graus per simular unes 
ulleres. 

S’esvaeix i obre pas a la segona escena 

Sona la música 
relaxant que 
acompanyarà la resta 
de vídeo (envoltant) 

30 segons 

2 Interior de la 
casa (saló) 

 La posició de la càmera (focus) es troba al 
sofà mirant el televisor. 

Apareix el títol Brontofòbia a sobre del 
televisor amb uns flaixos interns atenuant la 
il·luminació de la casa. 

El text desapareix i s’engega la TV que 
mostra un vídeo relaxant. 

Per les finestres es pot observar la brillantor 
d’un llamp. 

Es produeix una transició d’escombratge 
ràpida per enllaçar amb la següent escena. 

S’escolta la música de 
la televisió (davant) i 
algun tro llunyà 
(darrere). 

 

20 segons 

3 Interior de la 
casa (saló) 

 L’espectador es troba mirant per la finestra 
en direcció al llac i es pot observar una pluja 
suau i algun llamp a l’horitzó. 

La televisió continua amb el mateix vídeo. 

S’obre la porta i hi ha una nova transició 
d’escombratge cap a l’exterior de la casa. 

A més del so de la TV 
(darrere), es poden 
escoltar la pluja i els 
trons (davant). 

També s’escolta el so 
d’obertura de la porta. 

20 segons 
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4 Exterior de la 
casa 

 Ara la càmera es troba a l’exterior, sota el 
porxo de la casa. 

La pluja és intensa i es poden observar 
diversos llamps d’intensitat alta. 

L’aigua del llac, la barca i els arbres més 
propers tenen moviment. 

La càmera torna a l’interior de la casa 
utilitzant una transició d’escombratge. 

Tant els trons com el 
so de la pluja (davant) 
tenen una intensitat 
alta.  

20 segons 

5 Interior de la 
casa (saló) 

 El focus torna a estar a l’interior de la casa. 

Tant les portes com els porticons es tanquen 
i es va fonent a negre. Apareix el títol 
Claustrofòbia. 

Torna a aparèixer la imatge del saló i s’obre 
la trapa d’accés al soterrani. 

La càmera entra dins amb un escombrat 
ràpid. 

Sona la música de la 
ràdio del soterrani i 
s’escolta l’apertura de 
la trapa (davant- 
inferior). A l’obrir 
l’entrada, la música 
sona més forta 

20 segons 

6 Soterrani – 
Habitació gran 

 La il·luminació de la sala es tènue i s’observa 
material divers el qual podríem trobar a 
qualsevol traster (prestatge amb pots de 
pintura, llaunes de benzina, caixes de cartró, 
mobiliari trencat, caixa d’eines, etc.) 

De la caldera van caient gotes a una galleda 
que està plena d’aigua. 

Una transició d’escombratge porta la 
càmera a la següent escena. 

Escoltem el so de la 
gota d’aigua que va 
caient de l’escalfador 
(davant-esquerra) i 
també la música que 
surt de la ràdio 
(esquerra) 

20 segons 
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7 Soterrani – 
Habitació petita  

 Ara el subjecte es situa a una habitació 
bastant més petita, a la qual hi ha una gàbia 
metàl·lica (muntacàrregues).  

Una porta es tanca separant així l’habitació 
del passadís. 

De cop, les parets laterals i frontal 
comencen a apropar-se fent més petit 
encara l’espai i la llum parpelleja. 

S’obre la trapa superior i la gàbia és 
enganxada per una grua. 

Es continua escoltant 
la ràdio fins el 
tancament de la porta 
(darrera), on 
s’escoltarà molt 
lleument.  

El moviment de les 
parets també emetrà 
un so. 

S’escolta també 
l’apertura de la trapa 
superior i de l’imant 
de la grua enganxant 
la gàbia (a sobre). 

30 segons 

8 Ciutat – pis 3  La gàbia comença a pujar sortint a l’exterior 
per situar-se al tercer pis d’un edifici en 
construcció. Apareix el títol Acrofòbia. 

S’obre la gàbia i l’usuari passa a un balcó 
amb barana de fusta. 

Després d’uns segons, la càmera/vista torna 
a la gàbia. 

Es pot escoltar la 
mateixa música 
relaxant que surt de 
l’interior del cotxe 
(davant- a sota) 

20 segons 

9 Ciutat – pis 10  El muntacàrregues torna a pujar cap al desè 
pis, on es situarà l’espectador a un balcó 
amb una tanca d’obra que es mourà 
lleument quedant a punt de caure. 

La càmera torna a la gàbia. 

S’escolta el so de la 
gàbia grinyolant i una 
mica d vent (davant- a 
sobre). La música del 
cotxe s’escolta més 
fluixa (davant- a baix). 

S’escolta el so del 
moviment de la tanca. 

20 segons 
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10 Ciutat – pis 20  Ara la pujada portarà l’usuari a un vintè pis, 
on es situarà en un balco sense barana i 
amb una cinta de plàstic trencada movent-
se per l’efecte del vent 

El so que es pot 
escoltar en aquesta 
escena és el de la 
gàbia, el del vent 
(davant) i el de la cinta 
de plàstic (dreta) 

20 segons 

11 Escena blanca En aquesta última escena es mostraran els 
títols de crèdit davant l’espectador 

L’escena es va fonent completament a 
negre i torna a aparèixer el logotip. 

També s’observen els crèdits que van 
apareixent 

Música relaxant 
(envoltant) 

30 segons 

Taula 4: Escaleta
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12. Perfils d’usuari 

Tot i què el contingut d’aquest treball és apte per a qualsevol edat, està pensat 

per a servir com a mostra o producte promocional orientat a ser utilitzat per 

terapeutes del sector de la psicologia. El clip mostra, de manera condensada, 

diverses situacions que es podrien donar en una teràpia real. Així doncs, la finalitat 

seria la d’exposar aquest tipus de recurs terapèutic a diferents consultes que 

tractin fòbies, per tal que els professionals puguin valorar els beneficis de la Realitat 

Virtual per al tractament i la correcció conductual dels seus pacients.  

Per tant, el target objectiu del producte és un adult de 21 a 65 (tenint en 

compte l’edat de finalització d’un grau universitari i l’edat de vida laboral actual) 

que imparteixi teràpies contra les fòbies. 

En el cas que el producte es materialitzés com a teràpia completa, el rang 

d’edat seria molt extens, sent majoritari el públic infantil però tenint en compte 

que les fòbies afecten a persones de qualsevol edat. 
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13. Instruccions per a la correcta 

visualització 

Al tractar-se de material audiovisual en format estereoscòpic de 360º, s’han de 

tenir en compte una sèrie d’elements per a la correcta visualització, ja que el 

resultat pot variar depenent del dispositiu des del qual es reprodueixi. 

És per això que aquest apartat servirà com a guia per tal d’oferir la millor 

experiència possible, llistant els principals dispositius amb els quals serà visualitzat 

el treball.  

- Meta Quest 2 

Aquest és el dispositiu de referència en el qual s’ha testejat el material, 

concretament utilitzant l’aplicació DeoVR, a la qual podem gaudir d’una 

bona qualitat d’imatge 3D 360º i àudio. No obstant, no s’ha pogut codificar 

el so en format ambisònic degut a la manca de recursos disponibles 

actualment. L’arxiu optimitzat per aquesta aplicació és el 

Imphobia_DeoVR.mkv. 

Amb les meta Quest 2 també podem accedir a l’app Youtube a la qual sí que 

trobem l’àudio ambisònic. No obstant, la qualitat a 2160p és notablement 

inferior que la que ofereix DeoVr. 

- Dispositius mòbils amb sistema operatiu iOS 

El usuaris que utilitzin telèfons mòbils o tablets amb sistema operatiu iOS 

poden accedir al contingut a través de Youtube on podran reproduir el vídeo 

en format 360º. Actualment la plataforma no permet la visualització 

estereoscòpica així com tampoc l’àudio ambisònic. 

Per poder reproduir el clip en estereoscòpic i veure’l a través d’unes ulleres 

VR amb adaptador pel telèfon mòbil (tipus Cardboard), l’usuari haurà de 

descarregar l’aplicació VRPlayer de la App Store de Apple a la qual, un cop 

importat el vídeo, es podrà configurar fàcilment la reproducció 360º amb el 

tipus de 3D Top-Botom (3D HOU). Aquesta opció però, tampoc suporta 

àudio ambisònic. L’arxiu que s’ha de carregar  a l’app és el 

Imphobia_Master_H265.mov. 

- Dispositius mòbils amb sistema operatiu Android 

Per a dispositius amb sistema Android, l’aplicació Youtube ofereix una 

compatibilitat absoluta tant amb vídeo 360º com amb àudio ambisònic. En 

smartphones també és possible visualitzar en mode estereoscòpic activant 

la icona de les ulleres situada a la cantonada inferior dreta de la pantalla i 

utilitzant unes ulleres VR amb adaptador pel mòbil (tipus Cardboard). 
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L’enllaç a Youtube està disponible al document de lliurament del Treball de 

Final de Grau. 

- PC Windows, Mac o Linux 

Es recomana utilitzar el navegador Chrome per accedir a Youtube, ja que és 

compatible amb l’àudio ambisònic (a diferència de Safari). També permet 

l’usuari activar el mode 3D anàglif, per ser visualitzat amb unes ulleres 

passives de dues bandes (vermell y blau). L’enllaç a Youtube està disponible 

al document de lliurament del Treball de Final de Grau. 

Una cosa important a tenir en compte és que amb els dispositius mòbils pot 

aparèixer el vídeo una mica fosc. Aquest fet és provocat per l’ajust automàtic de la 

il·luminació, així que és possible que s’hagi de desactivar aquesta opció i/o pujar la 

brillantor de manera manual. 

També aconsello comprovar el màxim de resolució que permet Youtube a 

l’hora de reproduir el vídeo i activar-lo (amb dispositius moderns hauríeu de poder 

reproduir a 2160p 4K). A més d’això, és molt recomanable utilitzar auriculars per 

treure el màxim de profit a l’experiència. 

Tot i haver provat totes aquestes solucions, existeixen diverses aplicacions que 

permeten la reproducció de material en 3D estereoscòpic, i moltes d’elles 

respecten la resolució, a diferència de Youtube, que baixa la qualitat una mica 

degut al redimensionament a la baixa i la compressió de l’arxiu.  
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14. Projecció a futur 

L’actual projecte presenta un marge de millora important, així que llistaré els 

aspectes que crec que poden ser més rellevants. 

• Renderitzat amb millor qualitat: Una de les limitacions amb les que 

m’he trobat és el temps de render. Aquest ha condicionat molt el 

resultat final. Crec que exportant amb més resolució o amb un nivell de 

samples de l’ordre de 256 en amunt podem aconseguir un resultat molt 

més realista. Això s’aconsegueix amb un equip amb millors prestacions ,  

sobretot gràfiques. 

• Ampliació de temps per escena: Al projecte he exposat una mostra del 

que serien els escenaris en una aplicació real. Així doncs, una millora 

seria adaptar els nivells per a tenir una durada d’uns 45 minuts cadascun 

(temps mitjà d’una sessió de teràpia). Això es podria aconseguir fent 

bucles més llargs o afegint elements que evitessin repetir patrons 

(llamps diferents, etc.).  

• Ampliació de nivells: Una altra cosa a tenir en compte seria afegir 

nivells intermedis i fins i tot algun de més intensitat. 

• Nous escenaris: Existeixen centenars de fòbies, així que el producte té 

un gran marge d’expansió responent a les necessitats de la societat amb 

la creació de nous escenaris. 

• Compatibilitat de l’àudio amb qualsevol sistema operatiu: Gràcies a 

la importància que està guanyant la Realitat Virtual degut a l’aparició de 

nous visors amb preus assequibles, segurament s’acabarà 

estandarditzant el sistema d’àudio ambisònic i sorgiran noves eines que 

facilitaran la tasca dels creadors de continguts. Això permetrà que el 

contingut d’Imphobia sigui compatible amb qualsevol dispositiu. 

• Millores tècniques: Com no, hi ha moltes millores que es poden realitzar 

tant al modelatge dels objectes com al seu texturat. De la mateixa 

manera, les animacions, l’edició de vídeo i l’edició d’àudio també 

permeten una millora important que va de la mà del coneixement de 

les eines implicades. Tot i què durant el grau havia treballat amb Maya i 

3D Studio Max, es pot dir que m’he iniciat amb Blender i he pogut 

conèixer el potencial d'aquest programa, el qual dominar-lo és cosa de 

temps i de molta pràctica. El mateix passa amb l’àudio, camp en el qual 

havia treballat anteriorment però que m’ha fet descobrir un món – el de 

l’àudio ambisònic- que m’ha presentat problemes i m’ha fet veure que 

dominar aquest sistema és molt difícil a l’hora de requerir molta 

experiència. 
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15. Pressupost  

Els següents costos s’han calculat tenint en compte els meus coneixements 

previs o experiència. 

 

EQUIP HUMÀ 

Tasca Preu/hora € Temps 

(en hores) 

Preu total € 

Guionista 

(Guió i il·lustracions) 

10 6 60 

Dissenyador 3D 

(modelatge, animació, 
texturat, il·luminació) 

14 350 4900 

Editor de vídeo 14 15 210 

Tècnic de so 18 35 630 

Total equip humà 406 5800 

Taula 5: Equip humà 

 

Taula 6: Equip tècnic/Recursos 

 

En aquesta taula no s’han tingut en compte ni l’equip (Imac) ni el software de 

pagament que ja tenia comprat anteriorment (Final Cut, Apple Motion, Logic Pro, 

Affinity Photo). 

 

El preu total del projecte és de 5800+301,4= 6101,4€ + 15% de costos de 

gestió/contractació= 7016,61€ 

 

*A la taula s’ha calculat el nombre total de frames del projecte. 

 

EQUIP TÈCNIC/RECURSOS 

Recurs Unitats Preu/unitat € Preu total € 

Addon Botaniq Lite 1 49 49 

Addon Thunderstorm 1 39 39 

Renderfarm 
(Rebusfarm) 

1395* 0,153 213,4 

Preu total recursos 301,4 
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16. Conclusió/-ns 

Per concloure aquest Treball de Final de Grau, vull destacar l’aprenentatge 

assolit sobre el procés de creació d’un producte professional, essent essencial la 

divisió del projecte en diferents àrees de coneixement i els rols que hi intervenen, 

com per exemple el disseny i animació 3D, l’edició de vídeo i l’edició d’àudio. 

Cal considerar també la importància que té una bona planificació,  

organització i temporització del treball per a la correcta gestió de les tasques i del 

temps de dedicació de cadascuna, evitant així càrregues de treball 

descompensades i desviaments en la consecució de fites. 

D’altra banda, és de gran rellevància, en la realització del present TFG, la 

utilització de noves eines per a la creació de contingut audiovisual (Blender, Final 

Cut, Apple Motion, etc.), així com també la metodologia aplicada. A més a més, és 

fonamental tenir una bona base de coneixements per tal que la utilització 

d’aquests instruments, inicialment desconeguts, presenti una corba 

d’aprenentatge pronunciada. 

No obstant això, en general s’ha de seguir treballant per aconseguir una 

estandardització dels recursos i una millor accessibilitat als mateixos, de manera 

que la creació de productes com el que s’ha presentat no estigui supeditada a l’ús 

d’un programari en concret. En aquesta direcció, destacar els problemes i 

limitacions que presenta actualment l’àudio ambisònic, el qual és difícil de 

codificar degut a la falta d’eines que pugin dur a terme aquesta tasca. Afegir també 

la gran diferència que hi ha entre treballar amb un equip bàsic i un d’altes 

prestacions, fet que presenta un pes important sobre la qualitat del producte final. 

Per acabar, m’agradaria assenyalar que s’han assolit els objectius proposats a 

l’inici d’aquest document, tot i què encara existeix un marge de millora important. 

És per això que considero aquesta experiència com a molt satisfactòria amb la qual 

he pogut adquirir nous coneixements que, de ben segur, aplicaré en un futur. 
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Annex 1. Lliurables del projecte 

Llista de fitxers lliurats i la seva descripció. 

Documents 

• A_Delgado_Imphobia_Memoria.pdf 

 

Arxius de vídeo 

• Imphobia_Master_H265.mov 

• Imphobia_DeoVR.mkv 

 

Carpeta Arxius de treball 

• Blender 

- Imphobia_Brontofobia.blend 

- Imphobia_Claustrofobia.blend 

- Imphobia_Acrofobia.blend 

- Carpeta Textures 

- Carpeta Assets 

- Carpeta Addons 

 

•  Edició d’àudio 

- Carpeta Imphobia_Audio_Mix.logicx 

- Carpeta Efectes de so 

 

• Edició de vídeo/ títols 

- Carpeta Imphobia_Video_Edicio.fcpbundle 

- Carpeta Imphobia Intro (títol Apple Motion) 

- Carpeta Brontofobia (títol Apple Motion) 

- Carpeta Claustrofobia (títol Apple Motion) 

- Carpeta Acrofobia (títol Apple Motion) 

- Carpeta Tancament final (títol Apple Motion) 
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Annex 2. Llibreries/Addons 

Per a la realització d’aquest treball s’han utilitzat algunes eines de tercers que 

m’han permès agilitzar la feina o evitar processos llargs. A continuació es mostra 

un llistat d’aquests recursos: 

• Addon Botaniq Lite: Aquest addon, utilitzat a Blender, m’ha servit per 

a crear la vegetació tant de l’escenari 1 com del 3. És una eina molt 

potent que permet afegir a les escenes vegetació amb un acabat molt 

realista. El vaig descarregar de Blendermarket.com i té un preu de 49€. 

• Addon Thunderstorm: Aquest segon addon, també instal·lat a Blender 

m’ha permès crear la pluja i els llamps. A l’igual que Botaniq, ens permet 

crear fàcilment aquests elements amb un alt grau de realisme i ofereix 

una gran quantitat d’ajustos per obtenir un resultat completament 

personalitzat. També està descarregat de Blendermarket i el seu preu 

és de 39€. 

• Sofà escenari 1: Aquest és un model adquirit gratuïtament activant 

l’addon integrat Blenderkit Online Asset Library . 

• Sofà 2 escenari 1: Tot i què en un principi havia de tenir una presència 

més notable, aquest model gairebé no s’aprecia al clip. Es troba a l’altell 

de dins la casa i, per la situació de la càmera, és difícil adonar-se que està 

allà. De la mateixa manera que el model anterior, ha estat importat amb 

l’Addon Blenderkit Online Asset Library . 

• Vehicle 1 escenari 3: Aquest vehicle ha estat descarregat de CGtrader i 

el seu ús és lliure. 

• Vehicle 2 escenari 3: A l’igual que el model anterior, s’ha descarregat de 

CGtrader i es permet utilitzar-lo lliurement. 

• Waves B360 Ambisonic Encoder: Aquest és un plugin que permet 

treballar amb àudio ambisònic de primer ordre però té un preu molt 

elevat. És per aquesta raó que l’he utilitzat fent servir el període de 

proves de 7 dies, el qual he hagut d’allargar amb un segon compte de 

correu electrònic. 

• Soundfield by Rode: Aquest plugin ens permet treballar amb àudio 

ambisònic i és totalment compatible amb Logic Pro. És gratuït. 
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• str3Dlok (6 d’agost, 2021). Crear Tuberías Perfectas con Spin Tool en 
Blender 2.9—Consejos Rápidos. https://www.youtube.com/watch?v=y-hD-
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• Tendencias de VR y AR para no perder de vista en 2022—Evergine. (7 de 
juliol, 2022). https://evergine.com/es/tendencias-vr-ar-2022/ 

• Ambisonics Explained: A Guide for Sound Engineers | Waves. (s.d.). 
waves.com. Recuperat 1 gener 2023, de 
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Models 3D 

• Preview model—Free | 3D model. (s.d.). CGTrader. Recuperat 15 novembre 
2022, de https://www.cgtrader.com/free-3d-models/car/car/preview-model-
free 

• Jeep Renegade 2016 | 3D model. (s.d.). CGTrader. Recuperat 10 novembre 
2022, de https://www.cgtrader.com/free-3d-models/car/suv/jeep-renegade-
a-5-doors-compact-suv-from-2016 

 

Àudio 

• Lonely Piano. Lockdown Blues [Cançó]. En Lockdown Blues. Disponible a : 

http://jamen.do/t/1920917 

• Law. Terre de Couleurs [Cançó]. En Sans gêne ni oxygène. Disponible a : 

http://jamen.do/t/962058 

• Ambientium. Another World Part 2 [Cançó]. En Fractal Philosophy. 

Disponible a : http://jamen.do/t/481987 

• Avant-Beats. HipHoping [Cançó]. En HipHoping. Disponible a: 

http://jamen.do/t/1901581 

• Newtone. Digital World [Cançó]. En Digital World. Disponible a : 

http://jamen.do/t/1804959 

 

Els efectes de so han estat descarregats de les següents webs: 

• Recursostic: http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/ 

Aquest banc de material audiovisual és una iniciativa del Ministeri 

d’Educació i permet l’ús de tot el seu contingut sota llicència CC BY-NC-SA. 

• Pixabay: https://pixabay.com/es/sound-effects/ 

Aquest banc ens ofereix milers de sons gratuïts i lliures de drets. 

 

Textures 

Les textures han estat descarregades del següent web: 

• Textures.com: https://www.textures.com/library 
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Annex 4. Vita 

Albert Delgado Rivero, nascut a Manresa l’any 1982. 

La meva formació professional és la que m’ha permès treballar, des de fa 15 

anys, com a mecànic ferroviari en una important empresa del sector.  Anteriorment 

vaig estar 8 anys exercint de tècnic en manteniment industrial a una fàbrica.  

Tot i què la meva professió m’agrada, sempre he estat fent activitats que poc 

hi tenen a veure i que han format part del meu temps lliure com a Hobbies. 

Amb 15 anys vaig tenir el primer contacte amb el món musical com a Disc 

Joquei. Tot i que mai va ser una activitat professional, vaig poder evolucionar i 

gaudir a diferents festes locals, i fins i tot poder actuar en una discoteca. Als 22 anys 

vaig decidir deixar de banda els discs per donar un pas més enllà, formant-me com 

a tècnic de so professional. Aquesta formació em va permetre crear projectes 

personals, sonoritzar algun acte i editar alguna maqueta i un disc d’un grup 

musical local. 

Tot i què era un tema que m’agradava, sempre havia volgut conèixer també la 

part visual, així que al 2013 vaig decidir matricular-me al Grau en Multimèdia de la 

UOC on he estat avançant al ritme que la vida m’ha permès fins arribar a aquest 

projecte. 

En un futur m’agradaria treballar com a creador de continguts, concretament 

en Realitat Virtual, però és una tasca que hauré de compaginar amb la meva feina 

que és la que actualment m’aporta estabilitat. 
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