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  Resum del Treball: 
 

Amb la finalitat de poder-ho compartir al col·lectiu de mestres de l’escola on treballo i 

també de fora d’ella, he generat un material educatiu multimèdia relacionat amb els 

valors en l’educació. Després d’una exhaustiva planificació, la selecció de material, la 

creació d’un guió, un storyboard i la selecció d’actors, he gravat en diferents dies varies 

seqüencies per a fer finalment el muntatge d’un clip de 8 minuts i mig de durada, amb 5 

històries independents, però vinculades amb personatges i estil, els quals mostren com 

una nena de 6 anys pensa i actua d’acord amb valors positius en que ha estat educada.  

 

Una de les premisses d’aquest treball era el de perfeccionar la qualitat de gravació i 

muntatge, i s’ha pres especial atenció en cada enquadrament de les seqüències i cada 

petit detall per poder realitzar el clip amb el màxim de qualitat visual i estètica possible. 

 

Penso que el resultat final ha estat el buscat i la idea és donar continuïtat a aquest 

material amb diferents històries més, i en un futur, poder vincular aquest vídeos 

d’imatge real amb interactivitat cap al públic. 
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  Abstract in English  
 

 
 
A creation of a video clip or a short film using an educational-creative style thought for 

an audience ranging between 3 and 8 years old with the main target of highlighting and 

spreading the importance of the educational values.  

 

The aim of the video is to create a product which captures the attention of the students 

in the early childhood education stages and that through the video they manage to 

understand the main idea of 5 different core values in education. 

 

To get there, I will create 5 stories with a single protagonist (a 6 years old girl). She will 

have a values bank which she will have to manage correctly for each challenge that she 

will face with the goal of getting through it successfully.  

 

In the video real images and digital retouching will be used for all the scenes. Also 

different graphic and special effects will be applied to illustrate interaction between the 

personage and the bank of values that she manages.  

 

 

Key words: model, guideline, memory, final project, video, fiction 2D and 3D, adobe 

after effects, premiere, video clip, short film, values, education, audio-visual, TFG 
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Abstract 
 

Creació d’un clip/curtmetratge utilitzant un estil visual formatiu-creatiu, pensat per a un públic 

de 3 a 8 anys amb la intenció d’ensenyar la importància dels valors educatius.  

 

L’objectiu del vídeo és fer un producte que capti l’atenció dels nens en etapa d’Infantil i Cicle 

inicial de Primària, i que amb aquest vídeo puguin entendre el concepte de 5 valors diferents 

en l’educació. 

 

Per aconseguir-ho crearé 5 històries amb un sol protagonista (una nena de 6 anys). Aquesta 

disposarà d’un banc de valors que haurà de gestionar adequadament per cada repte que se li 

planteja i així arribar a concloure la situació amb èxit. 

 

Al vídeo, s’utilitzarà imatge real per a totes les escenes, s’aplicarà retoc digital i també 

diferents elements gràfics i efectes que acompanyaran al personatge per tal de crear una 

interacció amb el banc imaginari de valors de què disposa. 

 

 

Paraules clau:  

Model, Pauta, Memòria, Treball de Fi de Grau, Vídeo, Narrativa 2D i 3D, Adobe After Efects, 

Premiere, Clip, Curtmetratge, Valors, Educació, Audiovisual, TFG. 
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1. Introducció 
 
A l’hora de plantejar el Treball Final de Grau vaig recórrer al llistat d’idees que m’havia anat 

anotant durant el transcurs de la carrera. En un petit full tenia diferents idees clau, que arribat 

aquest moment, pensava que em serien de bona utilitat per poder triar un treball adequat. 

 

Em vaig adonar que la majoria de les idees que havia anat anotant tenien dues coses en 

comú, el desenvolupament web i el crear un treball social sense ànim de lucre.  

 

Llavors, tal com em va dir el tutor, vaig revisar el banc de recursos institucional, on els 

estudiants, un cop acabat el TFG hi pengen els seus productes. Va ser aleshores que vaig 

veure que molts dels estudiants també havien tingut la mateixa idea que jo, la de crear una 

pàgina web o bé un aplicatiu per a mòbil, amb moltes variants diferents. 

 

A partir d’aquí em vaig replantejar el projecte, i tenint en compte que una de les coses que 

més m’agrada és el vídeo i la fotografia, se’m va presentar l’oportunitat de poder fer un clip 

dedicant molta més atenció i temps del que puc fer-hi habitualment. 

 

Per tant, la finalitat principal la mantinc, fer un producte que serveixi per ajudar, en aquest cas 

a un col·lectiu, a mostrar la gestió i la importància dels valors i, per altra banda, poder 

demostrar amb aquest projecte les competències que al llarg del grau he anat adquirint en 

organització, planificació, disseny gràfic, creativitat, narrativa, fotografia, vídeo i so.  
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2. Descripció 
 

Aquest treball de final de grau consisteix en crear un clip audiovisual de creació pròpia i amb 

la única finalitat de ser un suport d’explicació a l’aula, o a casa, per a nens i nenes d’entre 3 i 

8 anys on es treballarà la importància dels valors a l’educació. 

 

Es farà una gravació amb vídeo real i s’aplicaran diferents grafismes on es crearà una 

interacció entre el protagonista i els elements gràfics. 

 

A partir de 5 clips, units amb un sol fil conductor, un mateix protagonista i un banc de recursos 

gràfics de diferents valors, sorgiran diferents històries on el mateix protagonista haurà de 

seleccionar de forma virtual un valor adequat per resoldre els conflictes que s’aniran 

presentant. 

 

A nivell de màrqueting, m’ha semblat que 5 valors és un títol atraient. Si treballem sobre 

massa valors podem perdre l’atenció del públic, però penso que cinc pot ser un número just 

per fer un bon curtmetratge sense que es faci feixuc pels nens i nenes que el poden 

visualitzar. 

 

El procés comença amb una pluja d’idees on es seleccionaran les millors per poder realitzar 

un guió de cada història. També es definirà el seu estil gràfic, música i efectes de so. 

 

Quan el guió de les cinc parts del clip està definit, es crea un Storyboard per ajudar a entendre 

les fases de rodatge. 

 

La següent part és la de gravació, on es tenen en compte , els plans, la localització de les 

escenes, els actors, la il·luminació i el material. 

 

Per últim tenim la fase de muntatge, producció dels elements gràfics, sonorització, 

post-producció i exportació. 
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3. Objectius 

3.1 Principals 

• Crear un producte audiovisual de qualitat utilitzant tècniques de fotografia, vídeo, 

grafisme i sonorització. 

• Cridar l’atenció del públic i aconseguir que entenguin la importància dels valors en 

l’educació.  

• Donar un recurs més al les escoles i a les famílies per ajudar a explicar conceptes 

importants als nens. 

• Tractar correctament la sonorització per establir el vincle de sentiment correcte. 

 

 

3.2 Secundaris  

• Ampliar els meus coneixements de fotografia, vídeo, so i edició. 

• Complir els terminis acordats per a la realització del projecte. 

• Experimentar amb la creació de productes amb hipervideo. 

• Aprofundir amb les eines de tractament de color del vídeo. 

• Aprendre a realitzar correctament un Storyboard per tal de fer una bona presentació 

del projecte. 
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4. Marc teòric/Escenari 
 

Pensant una manera de poder aplicar el màxim de coneixements adquirits al llarg del grau, i 

també descartant altres escenaris, com el web, o el desenvolupament d’una aplicació per a 

dispositius mòbils, va sorgir la idea de crear un clip de vídeo. 

 

La fotografia i també el vídeo sempre han estat una de les meves aficions, i poder-les vincular 

amb un projecte com aquest em va semblar idoni.  

 

Un cop decidit el marc teòric, només faltava donar-hi voltes per fer un producte audiovisual de 

qualitat i el que he tingut clar des del començament, ha estat el de poder aplicar els 

coneixements que ja tinc, però sobretot el de aprofundir en el desenvolupament audiovisual a 

nivell de grafisme i color en el vídeo real.  

 

També és important destacar que aquest escenari el vull vincular al món de l’ensenyament, ja 

que és on li puc treure més profit a nivell laboral, per tant, els destinataris d’aquest clip seran 

nens i nenes de 3 a 8 anys amb els quals penso que és molt important poder-hi treballar els 

valors i l’educació.  

 

D’altre banda, la idea és que aquest treball sigui un punt de partida cap a l’hipervideo en 

narrativa audiovisual, i, més endavant, quan la tecnologia ho faciliti, adaptar les gravacions 

cap a una interactivitat amb l’espectador, fent que sigui aquest qui pugui seleccionar les 

opcions gràfiques de la pantalla, i així crear una aventura de rol amb vídeo real. 

 

No obstant, en aquest clip es treballarà amb vídeo lineal i tots els modes d’operativitat seran 

generats fictíciament mitjançant animacions a la pantalla, que s’activaran de forma 

automàtica amb una acció predeterminada del propi protagonista de la producció.  
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5. Continguts 
 

El clip es presentarà en format d’alta resolució a 1920x1080 a 25 fps. 

 

Constarà de les següents parts: 

 

• Títol inicial: Es publica una petita presentació amb el nom del projecte. 

 

• Introducció: Podem veure el protagonista i l’entorn on es desenvoluparà el clip. 

 

• Nus: És el punt on la nostra protagonista es trobarà en 5 situacions diferents, on haurà 

de decidir com actuar. Llavors, mitjançant elements gràfics que sortiran a la pantalla, i 

mostraran diferents valors, tindrà que seleccionar el que cregui millor per actuar amb 

consonància amb valors positius en l’educació. 

 

• Desenllaç: Un cop triat el valor adequat, el clip es desenvoluparà amb vídeo real 

continuant la historia seguint el guió fins a la seva finalització. 

 

• Crèdits finals: Aquí veurem els noms de totes les persones que hauran participat al 

projecte, amb un agraïment final.  
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6. Metodologia 
La metodologia de treball estarà dividida en tres parts, la pre-producció, la producció i la 

post-producció, ja que treballarem un clip audiovisual i podrem emmarcar totes les fases del 

projecte en aquestes tres parts. 

 

6.1 Pre-Producció 

A la primera fase prepararem el guió de les 5 històries al detall, farem un banc de valors i en 

seleccionarem 5 que seran els principals que s’aniran activant a cada part del clip. També 

treballarem amb l’Storyboard, es valoraran diferents formes de presentació, ja siguin dibuixos 

manuals o digitals. 

 

Es farà un esbós del disseny gràfic principal. 

 

Es buscaran els personatges, tant el protagonista com també els actors secundaris. 

S’haurà de preparar l’atrezo i definir quines seran les ubicacions de gravació. També s’haurà 

de comptar els permisos paterns en cas dels actors menors d’edat.  

 

Hi haurà d’haver un apartat de test de gravació, per poder anticipar possibles problemes a 

l’hora de la producció. Es provarà diferent material de gravació, objectius, il·luminació en 

diferents hores del dia per definir quin serà l’equip convenient. 

 

6.2 Producció 

Aquesta fase serà en la que farem les gravacions de totes les parts que haurem preparat al 

nostre Storyboard i on utilitzarem tot el material que a la part de pre-producció haurem 

seleccionat. 

Aquí serà un bon moment per poder provar diferents opcions de color a l’edició de vídeo, per 

acabar d’encaixar l’estil que trobem més adient. 

També dissenyarem tot el grafisme que a la fase del muntatge anirem incorporant, integrant 

així la part de vídeo real amb la part gràfica. 

Crearem el títol inicial, els separadors i els crèdits finals. 



5 Valors, Grau Multimèdia 
 

17 / 79 
 

Amb tot això haurem de muntar la banda sonora, amb els efectes necessaris. Tota la part de 

so l’haurem d’integrar adequadament a la producció visual. No hi haurà diàleg, per crear una 

producció més dinàmica només treballarem amb la música i els sons. 

 

6.3 Post-Producció 

En aquesta última fase pulirem tots els aspectes necessaris per deixar completat el producte.  

 

S’ajustaran els crèdits, amb la música, la qual es treballarà amb llicències lliures, i també 

s’acabaran d’ajustar les tipografies que emparem al resultat final. Es faran retalls en les 

escenes si s’escau per acabar de generar una producció dinàmica. 

 

S’utilitzaran els programes Adobe Premiere i Adobe After Efects per treballar sobre una línia 

de temps, també s’utilitzarà l’Adobe Photoshop i l’Adobe Illustrator per confeccionar els 

elements gràfics i s’acabaran de fusionar amb el vídeo real.  

 

El resultat final es compilarà en dues resolucions diferents: una en alta definició i  una 

segona versió a menys resolució per penjar a Vimeo. 
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7. Plataforma de desenvolupament 
Detall de totes les eines, el software i el hardware per realitzar el projecte. 

 

7.1 Material 
 

• Canon EOS 600D 

    (Magic Lantern + Cinestyle + Marvels Cine) 

• Objectiu Canon 18-55mm IS 3.5-5.6 

• Objectiu Tamron 18-200mm 3.5-6.3 

• Objectiu manual Fuji 55mm 1.8 

• Trípode Starblitz Pro TS-600 

• Mini trípode VNG 

• Tarjeta SDHC Lexar 32Gb 600x Pro 

• Flash Yongnuo Speedlite YN460-II 

 

7.2 Software 

 

• Windows 10 Education 

• Adobe After Efects CS6 

Plugin: Red Giant Magic Bullet Suite 

• Adobe Premiere CS6 

• Adobe Photoshop CS6 

• Microsoft Project 2013 

• Microsoft Word 2010 

 

 
7.3 Hardware 
 

Equip de treball: 

 

• Portàtil Acer Aspire 
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Intel Core I3 350M 

4 Gb DDR3 

HDD 1 320 GB 

HDD 2 Extern 500 GB 

15’6 HD Led LCD 

ATI Radeon HD 5470 

 

• Ipad  
9.7” 

32Gb  
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8. Planificació 
 

 

8.1 Entregues 

Entrega PAC 1:  08/01/2016 

Entrega PAC 2:  06/04/2016 

Entrega PAC 3:  08/05/2016 

Entrega Final:   20/06/2016 

 
 

 



 

 
 
8.2 Diagrama de Gantt 

 

 

 

 
 



 

9. Procés de treball/desenvolupament 
 

9.1 Actors 

Elecció del protagonista: 
 
Per interpretar el paper protagonista he escollit la meva filla, la Clàudia, ja que té 6 anys i és el 

perfil adequat que busco per crear una empatia amb el personatge.  

 

Fotos protagonista: 
 

  
Figura 1. Protagonista davant 
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Figura 2.. Protagonista costat 1 
 

 

  
Figura 3. Protagonista costat 2 
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Actors Història 1: 
Protagonista: Clàudia Triadú 

Nen 1: Jan Triadú 

Nen 2: Aniol de Cruz 

Nen 3: Eloi Rigall 

Nena 1: Alèxia Bartrolí 

Nena 2: Neus Flores 

 

Actors Història 2: 
Protagonista: Clàudia Triadú 

Nena 1: Queralt Flores 

Mare 1: Carme Garcia 

Mare 2: Helena Busquets 

 
 
Actors Història 3: 
Protagonista: Clàudia Triadú 

Nena 1: Núria Flores 

Mare Casa 1: Alba Cabanyes 

 
 
Actors Història 4: 
Protagonista: Clàudia Triadú 

Nen 1: Jan Triadú 

Nen 2: Eloi Rigall 

Nen 3: Aniol de Cruz 

Nena 1: Neus Flores 

Nena 2: Núria Flores 

Nena 3: Alèxia Bartrolí 

Mare 1: Carme Garcia 

Mare 2: Anna Pagès 

Pare 1: Manel Bartrolí 
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Actors Història 5: 
Protagonista: Clàudia Triadú 

Nen 1: Jan Triadú 

Nen 2: Aniol de Cruz 

Nen 3: Eloi Rigall 

Nena 1: Neus Flores  

Nena 2: Núria Flores 

Nena 3: Alèxia Bartrolí 

 

9.2 Elecció de Plugins   

Un dels objectius del treball és el d’aconseguir un treball en vídeo de qualitat. Per poder 

aconseguir-ho he instal·lat diferents plugins específics per la gravació i l’edició i així poder 

donar un plus de qualitat al projecte final. 

 

Magic Bullet Suite 
https://www.redgiant.com/products/magic-bullet-suite/ 

 

El primer pluguin que he instal·lat ha estat el Magic Bullet Suite. Per poder treballar el color 

des de l’Adobe Premiere. Aquest pack d’utilitats està dissenyat per fer efectes als vídeos al 

estil de Hollywood. Ens pot servir per manipular el color, corregir-lo, o també per treure soroll. 

Ens ajudarà a donar un acabat final al nostre clip.  

 

 
Figura 4. Instal.lació de Magic Bullet Suite. 
 

https://www.redgiant.com/products/magic-bullet-suite/
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Cinestyle 
http://www.technicolor.com/en/solutions-services/cinestyle 

 

Pel que fa a la càmera, Canon disposa d’una seria d’opcions per poder instal·lar presets, un 

preset que ens gravarà en colors plans per poder fer una edició amb més llibertat és el 

Cinestyle. De forma senzilla i mitjançant l’aplicació EOS Utility l’he instal·lat a la càmera. 

 

 

  
Figura 5. Pantalla de selecció d’estils. 
 

  
Figura 6. Paràmetres del perfil Cinestyle 
 
 
 
 

http://www.technicolor.com/en/solutions-services/cinestyle
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Marvels Cine Picture Style 
https://marvelsfilm.wordpress.com/marvels-cine-canon/ 

 

També hi ha un altre preset, el Marvels Cine Picture Style que també ens configura els valors 

de forma que puguem fer una millor edició, no són paràmetres tant radicals com el Cinestyle 

ja que el contrast no el deixa al mínim, sinó entremig de les opcions estàndards de gravació 

de la pròpia càmera i el preset anteriorment instal·lat. De la mateixa forma que el Cinestyle, 

l’he posat a la càmera amb l’aplicació EOS Utility. 

 

  
Figura 7. Paràmetres perfil Marvels. 
 

 
Magic Lantern 
http://www.magiclantern.fm/ 

 

Per últim, a alguns models de càmeres Cànon es pot instal·lar un software, completament aliè 

al fabricant, que permet manipular moltes més opcions de la càmera i així treure un millor 

rendiment. 

A partir d’aquest software controlaré, entre altres coses, l’enfocament manual en el mode de 

vídeo, la temperatura de color i gràcies a l’intervalòmetre que incorpora podré crear un 

timelapse per la introducció del vídeo. 

https://marvelsfilm.wordpress.com/marvels-cine-canon/
http://www.magiclantern.fm/
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Figura 8. Última versió Magic Lantern. 
 

  
Figura 9. Opcions de configuració. 
 

9.3 Material 

 

En quant al material, disposo d’una càmera reflex Canon EOS 600D, la qual és la que 

s’utilitzarà per fer el vídeo.  

 

Pel que fa a objectius faré un petit anàlisis dels tres de que disposo.  
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És un material senzill i és evident que hi ha gravacions molt millors, però el repte és 

aconseguir un bon clip, amb el material de que disposo, i la intenció és treure-hi el màxim de 

rendiment possible. 

9.3.1 Test d’objectius 

 

• Objectiu Canon 18-55mm IS 3.5-5.6 

 

Aquest és l’objectiu que la càmera en Kit porta per defecte. Penso que és un bon objectiu per 

fer fotos i per gravar, però val a dir que és bastant senzill. El que interessa en aquest treball és 

anar un pas més endavant, i amb el seus 3.5 punts de lluminositat queda una mica petit.  

A favor tenim que és l’únic dels 4 objectius que té estabilitzador.  

 

Té una estructura de plàstic amb rosca també de plàstic, és un objectiu que ens permet fer ús 

del seu zoom, i podem disposar d’una distància focal des de 18mm.  

Aquest objectiu té un punt blanc, el que vol dir que és un EF-S només útil per a càmeres amb 

sensor APS-C, com és el cas de la EOS 600D. 

 

 

 
Figura 10. Objectiu EFS 18-55mm IS II. 
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Figura 11..Observem que és estabilitzat. 
 

 
Figura 12. Muntat a càmera. 
 

 

• Objectiu Tamron 18-200mm 3.5-6.3 

 

L’objectiu Tamron és un objectiu anomenat tot terreny, ja que cobreix un ampli rang de 

distància focal, des de 18 a 200mm. Hem de tenir en compte en aquest cas que és un objectiu 

amb punt vermell, el que significa que està pensat per càmeres Full-Frame. Per tant en el 

nostre cas no treballarem amb unes distàncies de 18-200 ja que el sensor APS-C de la Canon 

600D té un factor de multiplicació de 1.6. Per tant, hem de multiplicar 18-200 per 1.6 per saber 

amb quines distàncies reals estarem treballant, les quals són: 28,8-320. Podem veure, doncs, 

que tenim una distància de teleobjectiu important. 
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En quan a lluminositat, treballa exactament igual que el Canon 18-55, és a dir a 3.5-5.6. En 

qualsevol cas, amb poca llum l’autofocus no funciona bé i no hi ha forma que trobi un bon punt 

d’enfoc. 

 

 
Figura 13. Objectiu Tamron 18-200mm. 
 

 

 
Figura 14. Punt vermell. Full Frame. 
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Figura 15. 3.5-6.3 de Lluminositat. 
 

 

  
Figura 16. Muntat en càmera. 
 

 

 

• Objectiu manual Fuji 55mm 1.8 

 

Aquest objectiu és d’una càmera reflex de carret. Concretament una Fujica ST801. Per poder 

adaptar-lo a la càmera reflex m’ha fet falta un adaptador, ja que la rosca és d’un mètric 

diferent.  
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Figura 17. Fujica ST801  
 

La marca d’objectius Fuji utilitza la mètrica de 42mm. Buscant per internet he trobat uns 

adaptadors de 42mm a EOS. Hi ha diferents tipus d’adaptadors,  de plàstic, metàl·lics o amb 

un xip de confirmació d’enfoc. Jo l’he agafat metàl·lic, amb una tapa per guardar-lo i sense el 

xip. 

 

  

  

  
Figura 18.. El mètric 42, compatible amb EOS.  
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Figura 19.. És metàl·lic, i sense xip d’enfoc.  

  
Figura 20. Objectiu Fuji 55mm 1.8  

 

Figura 21. S’adapta perfectament. 
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Figura 22. Muntat en càmera. 
 

 

La qualitat de l’objectiu és molt bona, és totalment metàl·lic i s’ha adaptat correctament a la 

càmera. Les primeres impressions en fotografia són bones, ja que té un efecte de 

desenfocament (Bokeh) fantàstic.  

 

Gràcies a la seva obertura, 1.8 podem treballar amb una gran lluminositat i amb l’efecte bokeh 

obtenir una priorització de l’element que ens interessa.  

 

Tenint en compte que hem de fer la conversió al sensor de la nostre càmera, fem el càlcul de 

55mm x 1.6 el que ens dóna que estem treballant amb un objectiu real de 88mm. 

 

Pensem que és un objectiu completament manual, el que significa que hem de configurar 

l’obertura, el temps d’exposició i l’ISO sense cap mena d’ajuda en pantalla. Tampoc tenim 

autoenfocament, per tant s’ha de fer de forma manual durant la gravació. 

 

9.3.2 Conclusió Material de Gravació 

Donat que volem gravar vídeo i per tenir un bon control hem de treballar amb enfocaments 

manuals, la millor opció és utilitzar l’objectiu de Fuji. Tot i que és d’una càmera analògica i 

haurem de controlar manualment totes les funcions és l’objectiu que ens dona més 

lluminositat. Amb ell podrem aconseguir els efectes de desenfocament que volem i també 

podrem disposar d’una nitidesa superior en la imatge que amb els altres dos. 
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9.4 Edició a Premiere 

Un cop tenim totes les escenes gravades, ho muntem tot amb l’Adobe Premiere. Primer 

comencem per descartar totes les imatges que no són prou bones o que no ens encaixen al 

nostre fil conductor. 

Seguin l’Storyboard, s’han ordenat els 5 clips i s’ha donat continuitat a les escenes, lligant les 

difentents parts del rodatge intentant fer-lo el màxim dinàmic possible. 

 

Figura 23. Muntatge amb Premiere 
 

 

S’han intercalat diferents parts gravades en els 3 dies de parc, el qual es va buscar que fes la 

mateixa climatologia i gravat en les mateixes hores perquè no es notes la diferència. 

 

Al muntatge final s’han tingut que descartar escenes com el timelapse o el trancament del test 

de la història número 3, ja que no acabava de quadrar al resultat final que es volia obtenir. 
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Figura 24. Composició dels diferents dies de gravació. 

 
9.5 Edició a After Efects 

 

Banc de valors per l’edició digital: 

 

Obert, Acollidor, Innovador, Participatiu, Respectuós, Amistat, Compartir, Ajudar, Felicitat, 

Perdonar, Generositat, Igualtat, Solidaritat, Estimar, Equip, Confiança, Família, Amor, 

Voluntariat, Crític, Austeritat, Participació, Superació, Fortaleza, Puresa, Esforç, Discreció, 

Entrega, Abnegació, Solidaritat, Transparència, Pacient, Tolerància, Sinceritat, Convivència, 

Autoestima, Pau, Empatia. 

 

Aquest són els valors que s’utilitzaran per fer la petita animació a cada història. S’aplicaran 

diferents valors que encaixin a l’escena, però es destacarà el més important. 

 

Pel que fa l’animació, s’utilitzarà el rastrejador de moviment per poder-lo aplicar posteriorment 

a l’animació. 
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Figura 25. Muntatge amb After Efects. 
 

Després de diferents proves ens quedem amb el millor resultat de rastreig. 
 

 

 
Figura 26. Restrejador de la imatge. 
 

Per mostrar el que pensa el protagonista dibuixem un “bocata” que li sortirà del cap, adequant 

la forma a la mida disponible de la pantalla de cada història. 
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Figura 27. Creació de l’animació dels valors 
 

Li apliquem el moviment del rastrejador que hem escanejat primer. 

 

 

 
Figura 28. Aplicació del rastrejador 
 

Fem diferents proves d’aparició dels valors, la que més convenç és la que surtin tots els valors 

similar a l’ha història a l’hora, i destacant el més important. 
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Em de pensar que és un clip per nens, per tant hem de deixar el màxim de temps possible que 

es permeti el clip els valors actius perquè tinguin temps de llegir-los. 

 

 
Figura 29. Apliquem escalats d’entrada i opacitats. 
 

Creem una nova composició i repetim el mateix procés 5 cops, per a cada història.  

 

 
Figura 30. Generem nous rastrejadors a cada clip i els apliquem. 
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Figura 31. Quadrem les entrades i sortides. 
 

Hem d’aplicar els 5 rastrejadors de moviment a cada una de les històries i adaptem el “bocata” 

a les diferents pantalles.  

Utilitzem l’escalat i l’opacitat per fer les entrades i sortides dels diferents “bocates”, marcant 

punts clau en la línia de temps. 

 

 

 
Figura 32. Ajustem les 5 composicions d’animació al clip. 
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9.6 BSO i Tractament d’àudio 

 

A partir del a web Jamendo.com seleccionem les cançons que utilitzarem al clip, totes elles 

estan sota la llicència de Creative Commons i les podem utilitzar gratuïtament sempre que 

mostrem el nom del seu autor als crèdits finals. 

 

Antarcticbreeze – Happy Children 

Audiation Studio – Happy Life 

Kattie - Rainbows 

Draganov Veaceslav – Beyond Borders of Inspiration 

Bella Ruse – Dark Horse 

Adapters - Instrumentalny 

 

 
Figura 33. Utilitzem les línies d’audio de l’Adobe Premiere. 
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Figura 34. Fem els talls i el control de volum. 
 

9.7 Procés de correcció de color 

En el procés de correcció utilitzem el plugin de Magic Bullet, i seleccionem la correcció de 

Colorista III. 

El vídeo ja està bastant correcte de color, però podem utilitzar la modificació de la corba de 

color i també l’efecte vignette per corregir alguna escena. 

 

 
Figura 35. Apliquem una capa d’ajustament. 
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Figura 36. Correcció de color 
 

9.8 Tipografies i Capçalera 

En la capçalera s’ha optat per fer una presentació senzilla i elegant, obviant el timelapse i 

proposant un fons negre amb lletres blanques. 

 

 
Figura 37. Prova de tipografia Cheri.  
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Figura 38. Prova de tipografia Jokerman. 
 

 
Figura 39. Prova de tipografia Broken. 
 

Després de diferents proves, la font seleccionada per el títol de presentació ha estat la 

Broken. 

 

9.9 Crèdits 

S’ha optat per fer un scroll de tipus pel·lícula per mostrar els crèdits finals. En ells s’ha inclòs 

el nom dels actors, els àudios utilitzats, els drets amb el logotip de Creative Commons i el meu 

propi nom com a responsable de la producció. 
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Figura 40. Scroll dels crèdits. 
 

 
9.10 Procés d’exportació 

Per fer l’exportació s’ha seleccionat el format H.264 amb 1080p i 25 fotogrames per segon i 

s’ha ajustat la velocitat per reduir la mida de l’arxiu i així poder penjar-lo a Vimeo. 

 

 
Figura 41. Exportació amb H.264. 
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Figura 42. Reducció de la velocitat. 
 

 

 
9.11 Gravació 

 

La gravació s’ha fet en 5 dies. Els dos primers dies s’han destinat a fer testos amb la càmera, 

i fer la gravació de diferents timelapse. Els tres darrers dies s’han gravat totes les escenes al 

parc nou. Només hem pogut disposar d’un d’ells amb tots els personatges, però s’han 

organitzat les gravacions per poder fer les escenes individuals amb la protagonista en els 

altres dos dies. 
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Dia 1 Timelapse 1 
 

S’ha optat per fer un timelapse de la ciutat d’Olot per la introducció del clip. 

 

 

 
Figura 43. Timelapse de la ciutat d’Olot 
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Figura 44. 100 fotografies amb format RAW. 
 

S’han fet un total de 100 fotografies amb un interval de 10 segons a cada foto. 

 

Dia 2 Timelapse 2 
 
El segon dia s’ha fet una sessió de 100 fotografies més, també amb format Raw amb un 

interval de 15 segons entre foto i foto. 

 

 
Figura 45. Fotografies modificades. 
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I s’ha fet una segona sessió amb un edifici del parc nou de 100 fotografies més amb un 

interval de 10 segons. 

 

 
Figura 46.100 fotografies amb format RAW Parc Nou. 
 

Un cop fetes les fotografies s’han editat amb l’Adobe Ligthroom, fent diferents ajustaments i 

diferents proves de color. 

 

 
Figura 47. Ajustaments amb Ligthroom. 
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Un cop ajustades s’ha fet el muntatge amb l’Adobe After Effects. 

 

 
Figura 48. Creació de video amb AE. 
 

 

 

Un cop obtingut el resultat final, s’han fet proves de muntatge per la introducció del clip, però 

els resultats no han acabat de ser els esperats, ja que fan que s’incrementi bastant la durada 

del clip sense aportar suficient.  

Després de varies proves he decidit deixar-ho amb les escenes descartades del clip final. 
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Dia 3 Parc Nou 1 
La primera gravació al parc s’han fet els plans generals de l’entrada, dels arbres i les oques. 

 

 
Figura 49. Gravació de les oques. 
 

 
Figura 50. Escena intró amb triple enfoc. 
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Dia 4 Parc Nou 2 
 
El quart dia al parc ha estat el dia que han vingut tots els actors, hem pogut gravar 

seqüencialment totes les escenes a partir del guió i de l’storyboard creat amb antelació. 

 
Figura 51. Plans de la segona història. 
 

 
Figura 52. Gravació de diferents plans. 
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Figura 53. Gravació de la segona història. 
 

 
Figura 54. Gravació de la tercera història. 
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Figura 55. Gravació de la cinquena història. 
 

 

 
Figura 56. Gravació de la cinquena història. 
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Figura 57. Gravació de la cinquena història. 
 

 

 
Figura 58. Gravació de la cinquena història. 
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Figura 59. Gravació de la cinquena història. 
 
 
 
Dia 5 Parc Nou 3 
 
L’últim dia de gravació al parc s’han repetit escenes que per ajustar el clip final, ja que algunes 

no havien quedat prou bé, o no encaixaven a la línia de temps. 

 

 
Figura 60. Gravació de les primeres escenes de la protagonista. 
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10. Guions 
 

10.1 Idea 

Una nena, la Clàudia, es troba al parc amb diferents amics, quan, jugant amb ells, li passen 

diferents accions on haurà de saber actuar, tenint en compte els valors educatius, per poder 

resoldre les situacions amb èxit. 

 

10.2 Sinopsis 

 

Història 1 – Acollidor 
 
La nena protagonista arriba en bicicleta al parc, es dirigeix cap a un grup d’amics i amigues 

que estan saltant a corda i jugant junts. En un pla apartat es veu un nen sol, amb cara trista i 

mirant des de la distància com juguen els altres.  

//S’activa el circular gràfic de valors, la nena l’atura amb un gest quan passa el valor de 

acollidor//. 

S’apropa davant del nen i li demana gesticulant si vol anar a jugar amb ells. El nen somriu, diu 

que sí i van junts amb el grup d’amics a jugar. 

 
Història 2 – Ajudar 
 
La protagonista passeja amb una pilota pel parc, i de cop veu una mare amb la seva filla amb 

un cotxet. La mare està d’esquenes parlant amb una altre mare i li cau un peluix per unes 

escales, la mare no ho veu, però la filla sí.  

La protagonista ho veu. 

//S’activa el circular gràfic de valors, la nena l’atura amb un gest quan passa el valor de 

ajudar//. 

La nena protagonista, sense dir res, va per les escales, recupera el peluix i el retorna al cotxet 

sense molestar a les mares que parlen. 
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Història 3 -- Sinceritat 
 

La nena juga a pilota amb una amiga, de cop xuta la pilota i es trenca un test de la casa del 

davant del parc. Fan cara de sorpresa. 

//S’activa el circular gràfic de valors, la nena l’atura amb un gest quan passa el valor de 

sinceritat//. 

Llavors van totes dues, toquen el timbre i expliquen el que ha passat. La propietària els hi 

dóna una escombra tot rient i elles ho recullen enmig de rialles. 

 

 
Història 4 -- Tolerància 
 
 

Hi ha un grup de pares, mares i nens menjant asseguts sobre una manta al parc juntament 

amb la nena protagonista. Un amic s’empipa, agafa la poma que està menjant la nena i li 

llença al terra. La nena primer fa mala cara. 

//S’activa el circular gràfic de valors, la nena l’atura amb un gest quan passa el valor de 

tolerància//. 

Llavors s’aixeca, recull la poma, la neteja i torna rient amb els companys. 

 
 
Història 5 -- Esforç 
 

Els nens i nenes juguen a estirar corda, però està descompensat i guanyen els grans sense 

problema, la nena ho veu i es posa al cantó dels petits. 

//S’activa el circular gràfic de valors, la nena l’atura amb un gest quan passa el valor d’ 

esforç//. 

Llavors es motiven, criden i comencen a tirar i tirar fins que guanyen. 
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10.3 Guió tècnic i Material 

Totes les escenes es reproduiran en exterior i amb dia assolellat. 

 

Introducció 
Diferents plans del parc, canvis de perspectives, timelapse del cel i joc d’enfocaments. 

 
Història 1 – Acollidor 
 
Material: Bicicleta, Corda, Pilotes, Joguines de parc, Hula hoop. 

 
1. La nena protagonista arriba en bicicleta al parc. 

2. Va cap a un grup d’amics i amigues. 

3. Els nens estan saltant a corda i jugant junts.  

4. Nen sol trist amb pla apartat mirant com juguen els altres. 

5. Protagonista fa gest d’activació de valors. 

6. La nena s’apropa al nen i li demana gesticulant si vol anar a jugar amb ells.  

7. El nen somriu, diu que sí i van junts amb el grup d’amics a jugar. 

8. Grup tot junt passant-s’ho bé. 

 
Història 2 – Ajudar 
 
Material: Cotxet, Peluix, Corda. 

 

1. La nena passeja saltant a corda pel parc. 

2. Veu una mare amb la seva filla amb un cotxet.  

3. La mare està d’esquenes parlant amb una altre mare. 

4. Cau un peluix per unes escales, la mare no ho veu, però la filla sí.  

5. La protagonista ho veu. 

6. Protagonista fa gest d’activació de valors. 

7. La nena protagonista sense dir res va per les escales, recupera el peluix i el retorna al 

cotxet sense molestar. 
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Història 3 -- Sinceritat 
 

Material: Pilota, Escombra. 
 

1. La nena juga a pilota amb una amiga. 

2. La xuta i es trenca un test de la casa del davant del parc.  

3. Fan cara de sorpresa. 

4. Protagonista fa gest d’activació de valors. 

5. Van totes dues, toquen el timbre. 

6. Surt la propietària i expliquen el que ha passat. 

7. La propietària els hi dóna una escombra tot rient. 

8. Elles ho recullen enmig de rialles. 

 

 
Història 4 -- Tolerància 
 
Material: Begudes, entrepans, manta, fruita, cistella pícnic. 

 

1. Grup de pares, mares i nens menjant asseguts sobre una manta al parc 

2. La nena protagonista també hi és.  

3. Un amic s’empipa, agafa la poma de la nena i la llença al terra.  

4. La nena fa mala cara. 

5. Protagonista fa gest d’activació de valors. 

6. Llavors s’aixeca, recull la poma, la neteja. 

7. Torna amb els companys contenta. 

 
Història 5 -- Esforç 
 

Material: Corda llarga. 

 

1. Els nens i nenes juguen a estirar corda,  

2. Els equips estan descompensats. 

3. Guanyen els grans sense problema. 

4. La nena ho veu i es posa al cantó dels petits. 

5. Protagonista fa gest d’activació de valors. 

6. Llavors es motiven, criden i comencen a tirar i tirar. 

7. Guanyen els petits. 
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10.4 Storyboard 

 

L’Storyboard ha estat creat amb l’aplicatiu online Storyboardthat. (www.storyboardthat.com) .  

 

És bastant personalitzable, es pot adaptar cada element i manipular cada personatge, tot i 

que li falten alguns gràfics, tens l’opció de crear-los per separat i integrar-los, queda un 

esquema molt fidel del que és cada història. 

 

He creat un petit storyboard de cada una de les 5 històries i per fer-ho he integrat els elements 

personalitzables de l’aplicatiu i també he afegit i manipulat figures extres com el test, la 

bicicleta, la fruita, l’escombra, la cistella de pícnic, el cotxet, la manta per així fer més realista 

el contingut de l’storyboard amb el guió. 

 

 
 

Figura 61. Storyboards 
 

 

 

 

 

http://www.storyboardthat.com/
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Història 1 
 

 
 

 
Figura 62. Storyboard Primera Història 
 

Història 2 
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Figura 63. Storyboard Segona Història 
 
Història 3 
 

 

 
Figura 64. Storyboard Tercera Història 
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Història 4 
 

 

 
Figura 65. Storyboard Quarta Història 
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Història 5 
 

 

 
Figura 66. Storyboard Cinquena Història 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



5 Valors, Grau Multimèdia 
 

67 / 79 
 

11. Perfils d’usuari 
 

El perfil d’usuari a que es destina aquest clip es pels pares, mares i mestres que el vulguin 

projectar a nens d’entre 3 i 8 anys, el que seria Educació Infantil i Cicle Inicial d’Educació 

Primària. 

 

Tot i que no és descartable que altres nens i nenes de més edat el pugui visualitzar, les 

històries s’han generat perquè nens i nenes de 3 a 8 anys puguin sentir empatia vers els 

protagonistes. 
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12. Projecció a futur 
 

 

Aquest projecte és un punt de partida cap al model d’històries animades amb imatge real.  

 

Si bé, encara no és senzill poder produir clips amb hipervídeo. De cares a un futur 

m’agradaria avançar cap a una història amb interactivitat cap a l’espectador. 

 

Per tant, no descarto en absolut produir un rol d’aventura amb vídeo real, al igual que aquest 

treball, però ampliant tota la part interactiva i deixant així una història més oberta depenent del 

criteri de selecció de l’espectador. 
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13. Pressupost  
 

Activitat Professional Preu/hora Hores Total 

Guió i Storyboard Guionista 30 10 300 

Gravació Càmera 25 40 1000 

Edició Video Tècnic Vídeo 25 40 1000 

Edició So Tècnic So 40 10 400 

Extres Ajudants       100 
 
 
 
 
Pre-Producció 
 

Creació del Guió i StoryBoard ……………………………….....................…………..…..  300€ 

 

Producció i Post-Producció 
Rodatge (3 dies)........................................................................................................   1.100€ 

(Inclou prima als actors i ajudants) 

Edició Vídeo, Grafismes i Sonorització.....................................................................   1.400€ 

 

Material de Rodatge 
Canon EOS 600D 

Set d’Òptiques 

Trípode Starblitz Pro 

 

Preu Net Impostos 21%  Preu Total 

2.800 € 588€  3.388€ 



 

 
Figura 67. Pressupost Portada 
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Figura 68. Pressupost Pàgina 1 
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Figura 69. Pressupost Pàgina 2 
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14. Anàlisi de mercat 
 

Pel que fa a clips educatius, en podem trobar de diferents a la xarxa, però que treballin els 

valors vinculats al multimèdia i amb vídeo real, no n’hi ha gaires. 

 

Podem trobar vídeos educatius similars a: 

 

http://www.edu3.cat/ 

http://natibergada.cat/curts-per-treballar-valors 

http://blocs.xtec.cat/recursosee/2012/01/28/algun-dia/ 

http://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/familias-2/cortometrajes-educar-en-valore

s/16455.html 

 

Aquests clips que podem trobar són animacions amb 2D i 3D, però si en fixem bé, amb vídeo 

real en podem trobar molt pocs.  

 

Aquest exemple és amb video real, està publicat a Youtube. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qy11mKVPieo 

 

El que sí hi ha molt a la xarxa són vídeos emotius i motivadors, però no treballen explícitament 

els valors. 

 

D’altre banda, podem trobar els llibres de “tria la teva aventura” els quals m’han servit 

d’inspiració per poder produir un clip, tot i que són en format de paper i la nostra història és 

amb vídeo real. 

 

Penso que, tan el vídeo lineal amb imatge real pel món de l’educació, com el vídeo amb 

interactivitat cap a l’espectador, poden ser una bona línia de producte per continuar 

desenvolupant material.  

http://www.edu3.cat/
http://natibergada.cat/curts-per-treballar-valors
http://blocs.xtec.cat/recursosee/2012/01/28/algun-dia/
http://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/familias-2/cortometrajes-educar-en-valores/16455.html
http://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/familias-2/cortometrajes-educar-en-valores/16455.html
https://www.youtube.com/watch?v=qy11mKVPieo
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15. Màrqueting i Vendes 
 

Aquest clip és lliure, per tant no hi ha intenció d’obtenir cap tipus de benefici econòmic per ell.  

La distribució es farà mitjançant xarxes socials, com Facebook o Twiter, i també s’enviarà per 

e-mail l’enllaç del clip al claustre de mestres de l’escola on treballo, per si el volen utilitzar com 

a eina de treball sobre els valors educatius. 

Per altra banda no es descarta penjar l’enllaç a la pàgina web de l’escola i així també i tindran 

accés directe totes les famílies tant de la nostra escola com d’altres. 
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16. Conclusió/-ns 
 

He gaudit molt amb aquest projecte. Tot i que al començament no tenia ben clar cap a on volia 

anar, el que sí que volia era poder dedicar temps a fer una petita producció i aplicar els 

coneixements que he anat adquirint al llarg del grau de forma lliure. 

Ja tinc planificat un altre petit clip per continuar amb les aventures d’aquesta protagonista i la 

intenció és que més endavant es puguin construir històries relacionades aplicant l’hipervídeo. 

Durant la postproducció i la producció he pogut aplicar tècniques noves m’han agradat molt i 

penso que ha estat una bona experiència per continuar treballant amb imatge i vídeo. 
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Annex 1. Lliurables del projecte 
 

Accés a clip: 

 

 
 

 

Enllaç al clip a Vimeo: 

https://vimeo.com/166984826 

 
És important seleccionar la opció de reproducció amb HD per poder veure el clip amb el 

màxim de qualitat.  

 
Figura 70. Seleccionem la qualitat del clip per la reproducció. 
  

https://vimeo.com/166984826
https://click.email.vimeo.com/?qs=c3a4a7083f697c9e40b62e17af09c03655c3346b1e3e12e9a84920577dce86426efc378fcc600746388e98fe81e054df
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Annex 2. Glossari 
 
Bokeh: Provinent del japonès significa desenfocament o boirina. Es refereix a patrons de 

desenfocaments que podem apreciar en algunes fotografies. 

 
Estabilitzador: Sistema incorporat en alguns objectius i/o càmeres per fer que les imatges no 

quedin mogudes o borroses. 

 
Atrezo: Conjunt de mobles, vestuari i accessoris que s’utilitzen per fer més real una gravació 

o fotografia. 
 
Full Frame: Càmera que aprofita tot l’enquadrament de l’objectiu, té els píxels més grans i 

això fa que tinguem menys soroll. 

 
Plugin: Aplicació que es relaciona amb una altre per donar-li una funció especifica nova. 
 
Storyboard: Conjunt d’il·lustracions en seqüència que serveix de guia per entendre una 

història, tant pels actors com per els càmeres, tècnics o muntadors. 
 
Intervalometre: Element que serveix per fer una seqüència d’imatges sense tocar la càmera. 

Utilitzat per fotografies nocturnes o per qualsevol tipus que no ens interessi causar cap tipus 

de vibració a la càmera. 
 
Timelapse: Tècnica cinema i fotografia per mostrar diferents motius o successos que per lo 

general passen a velocitats molt lentes y quasi imperceptibles per l’ull humà. L’efecte fa que 

es vegi a velocitat ràpida tot un procés. 
 
Frame: Cada una de les imatges en les que es divideix una pel·lícula, que al projectar-les de 

forma continua donen la sensació de moviment. 

 
Preset: Control amb un equip electrònic o em software que s’ajusta per poder facilitar-ne l’ús. 
 
Tracking: És el procés de buscar en el temps la ubicació d’objectes mòbils. 
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Annex 4. Vita 
 

Moisès Triadú Sellas, nascut el 24 d’abril de 1979 i encarregat de fer aquesta memòria i la 

producció del clip audiovisual 5 valors. 

 

Des de petit interessat per tot el que fa la tecnologia i el món digital, després de realitzar 

estudis d’Informàtica i treballar com a Informàtic des de fa gairebé 20 anys, tant amb empresa 

pròpia com amb externes, va iniciar els estudis de Multimèdia ja que el disseny és un camp 

que sempre l’ha apassionat. 

 

Amb els 5 anys que ha estat al Grau, ha pogut treballar totes les disciplines relacionades amb 

la multimèdia, però el que més l’ha motivat ha estat l’ampliació dels coneixements en imatge i 

vídeo. Creador de diferents clips i mitjançant la implicació en diferents projectes multimèdia 

ha pogut perfeccionar en la fotografia i en l’edició gràfica. 

 

Des de 2008 treballa com a informàtic i mestre en una escola, el que l’ha portat a treballar en 

aquest projecte relacionat amb els valors educatius, i el qual a pogut vincular la multimèdia i 

l’educació. 
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