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  Resum del Treball (màxim 250 paraules): Amb la finalitat, context d’aplicació, metodologia, 

resultats i conclusions del treball

El present projecte consisteix en la realització d'un vídeo corporatiu per commemorar el trentè

aniversari de l'Autoescola La Rambla de Terrassa.

L'objectiu principal d'aquest vídeo es refermar la presència de l'Autoescola al mercat, donant a

conèixer els seus serveis al major número de persones possible  i destacant els seus punts

forts: experiència i tracte personalitzat i de qualitat.

L'edició bàsica i retall dels clips de vídeo utilitzats ha estat realitzada amb Adobe Premiere. Els

elements gràfics estàtics han estat creats amb Adobe Fireworks i les fotografies editades amb

Adobe Photoshop. El muntatge de cada un dels plans, la integració d'imatges estàtiques, els

efectes de vídeo i la sonorització han estat realitzats amb Adobe After Effects. El resultat és un

vídeo d'aproximadament dos minuts i mig, que ha estat publicat a Vimeo i enllaçat des de la

web i el perfil de Facebook de l'Autoescola La Rambla.

El vídeo s'ha realitzat en condicions molt similars a les d'una producció real. El client ha marcat

unes restriccions molt estrictes en quant al contingut i pressupost, i en quant a no interferir en

el desenvolupament de les classes. La comunicació amb el client ha estat constant i totes les

decisions s'han pres de manera consensuada i han estat validades pel client.

A nivell personal, aquest projecte m'ha servit per consolidar els coneixements adquirits durant

el Grau, especialment en els aspectes més allunyats de la meva rutina diària, i per guanyar

fluïdesa en l'ús d'eines com After Effects i Premiere.
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

This  project  consists  on  the  realization  of  a  corporate  video  for  celebrating  the  thirtieth

anniversary of Autoescola La Rambla in Terrassa.

The main purpose of this video is to strengthen the presence of the driving school in the market,

by broadening the number of people that know about the driving school, and highlighting its

strengths: experience and quality.

Basic edition and cut of video clips used has been made using Adobe Premiere. The static

graphic elements have been created with Fireworks, and the photographs have been edited in

Photoshop.  The final  assembly of  every plane,  static  images integration,  video effects  and

sound mounting have been made using After  Effects.  The result  is  a two  minutes and 26

seconds video that has been published on Vimeo and linked from the driving school's webpage

and Facebook profile.

This video has been made under near real conditions. The customer established very strict

restrictions on the contents and budget, and it was mandatory not disturbing student's work.

Communication with  customer has been continuous and every decision has been taken by

consensus, and validated by the customer.

Personally,  this  project  has  helped  me  to  consolidate  the  knowledge  acquired  during  the

degree, especially in areas of multimedia that are farther from my daily experience. It also has

helped me to gain agility in the use of some software tools, like After Effects and Premiere.
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Dedicatòria
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1. Introducció

Cada cop és menys habitual trobar un negoci que es mantingui fins a una edat tant avançada com són els

trenta anys. La crisi que patim actualment ha agreujat les coses: si ja abans era difícil mantenir-se durant

tant de temps, ara resulta pràcticament inconcebible. Més encara si es tracta d'un petit negoci familiar com

és l'Autoescola La Rambla de Terrassa.

La situació actual de crisi es manifesta al sector de les escoles de conducció d'altres maneres a part de les

evidents raons econòmiques.  Moltes autoescoles petites han desaparegut,  i  les autoescoles grans han

reduït les seves dimensions reduint el número d'escoles i de professors. Molts d'aquests professors intenten

trobar el seu camí obrint les seves pròpies autoescoles. Com a conseqüència, en els darrers anys hi ha

hagut  un  creixement  del  número  d'autoescoles  i  un  augment  de  la  competència  entre  elles.  Aquesta

circumstància ha portat a una situació en la qual, com en molts altres negocis, la volatilitat és alta: noves

autoescoles apareixen i desapareixen en poc temps.

Trobar un negoci que hagi durat 30 anys s'ha convertit doncs en una cosa estranya i és un bon motiu per a

prendre accions ressaltant la història d'aquesta autoescola i l'experiència acumulada, i reafirmar així la seva

presència en el mercat.

D'aquesta  manera és  com neix  la  idea per  a  portar  a  terme el  present  projecte,  que consisteix  en la

realització d'una peça audiovisual que, amb motiu del trentè aniversari, pretén donar a conèixer l'autoescola

a una base més ampla de públic, posant especial èmfasi en la experiència acumulada i en els seus punts

forts: atenció personalitzada i qualitat en els serveis per davant de tot.

Un projecte d'aquest estil requereix diverses habilitats i competències per a ser portat a terme, i és per això

que he volgut plantejar-lo com a Treball de Fi de Grau. Les tasques a realitzar han comprés des de la gestió

de projectes fins al treball de captura d'imatges i sons, passant per la realització de guions i l'aplicació de

tècniques de publicitat online. Tanmateix, la necessitat d'utilitzar gran part de les eines i tècniques que s'han

fet servir durant el Grau m'ha servit per refrescar i aprofundir en el coneixement de les eines i assimilar

millor aquestes tècniques.

A més, les habilitats i competències que he hagut de practicar i desenvolupar han complementat les que ja

formen part del meu dia a dia, ja que com a gestor de projectes i desenvolupador de software de gestió, les

qüestions relatives al disseny d'interfícies, usabilitat, interactivitat, etc. són una part de la meva rutina diària. 
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2. Descripció

El treball de fi de grau ha consistit en la creació d'un vídeo promocional per a l'Autoescola La Rambla de

Terrassa, amb motiu de la celebració del seu trentè aniversari.

El vídeo combina imatges estàtiques amb vídeos i animacions en 2D. El fil conductor és una carretera, com

a metàfora del camí que l'Autoescola ha fet amb els seus alumnes durant els seus trenta anys de vida.

Durant el recorregut per aquesta carretera es presenten diverses seqüències introduïdes per senyals de

trànsit que representen els temes a exposar:

Aquestes seqüències comencen mostrant la història i l'evolució de l'autoescola, formada per la projecció

d'algunes fotografies dels seus inicis, retalls de premsa i altre material gràfic que mostra els mitjans amb els

que l'autoescola va començar i que es transformen en els mitjans que s'empren actualment.  Acte seguit, es

mostren diverses seqüències de vídeo que il·lustren les diverses activitats que porta a terme l'Autoescola: 

• Informació personalitzada.

• Serveis  a  disposició dels  alumnes,  com aules,  ordinadors i  exercicis  de tipus test  com els  que

s'utilitzen en els exàmens de teòrica.

• Cursos intensius de teòrica.

• Pràctiques de circulació en cotxe i en moto

• Pràctiques en pistes de moto

• Acompanyament dels alumnes a examen, etc.

La seqüència final mostra la projecció cap al futur de l'autoescola.

L'accent  està  posat  en els  punts forts  que ofereix  l'autoescola  davant  d'altres autoescoles:  experiència

acumulada, tracte personalitzat,  assessorament a l'alumne, acompanyament en tot moment i  serveis de

qualitat.
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3. Objectius

3.1 Principals

Com a peça audiovisual, aquest vídeo pretén

• Promocionar l'autoescola i ampliar el coneixement de la mateixa per part del públic.

• Reafirmar la presència de l'Autoescola La Rambla a la ciutat de Terrassa.

• Reforçar la imatge d'experiència i professionalitat de l'autoescola.

• Potenciar els punts forts de l'autoescola:

◦ Tracte personalitzat.

◦ Atenció de qualitat.

◦ Ensenyament de tota mena de permisos, però especialitzats en permisos de moto

Com a treball de fi de grau, els objectius són

• Desenvolupar i consolidar els coneixements adquirits durant el Grau, per mitjà de la participació en

el projecte en qualitat dels diversos rols necessaris: director de projecte, director artístic, guionista,

càmera, editor de vídeo, animador 3D, integrador de continguts multimèdia, etc.

• Aprofundir en el coneixement i l'ús de diverses eines utilitzades durant el Grau:

◦ Adobe Photoshop CS6

◦ Adobe After Effects CS6

◦ Adobe Premiere CS6

◦ Adobe Fireworks CS6

◦ Adobe Audition CS6

◦ Audacity 2.1

◦ Microsoft Project 2013
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3.2 Secundaris 

Altres objectius del videoclip:

• Explicar la història de l'Autoescola La Rambla.

• Donar a conèixer els diversos serveis que proporciona l'autoescola.

• Crear un sentiment de pertinença a una comunitat entre els alumnes actuals.

• Comprovar l'eficàcia d'aquest tipus d'accions promocionals.

Altres objectius del treball de fi de grau:

• Refrescar el coneixement de les primeres assignatures cursades en el Grau (Producció de vídeo

Digital, Guionització de productes multimèdia, Animació, Fotografia digital i Publicitat)

• Practicar les tècniques d'integració de continguts multimèdia mitjançant la creació d'una peça que

integri diverses fonts: imatges estàtiques, sons i imatges en moviment naturals i sintètiques.

• Practicar les habilitats que queden més allunyades del meu dia a dia. Com a desenvolupador de

software, el disseny d'interfícies, la interactivitat, la usabilitat, la definició i ús de bases de dades

formen part de la meva rutina. En canvi,  els aspectes més creatius del món multimèdia, com la

creació de guions, la captura i edició d'imatges per tal d'explicar una història em resulten més aliens.
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4. Escenari

La crisi econòmica que venim patint des de l'any 2008 té també el seu reflex en el món de les escoles de

conducció. Tot i que l'obtenció d'un permís de circulació, ja sigui per ciclomotor, cotxe o moto, és cada cop

més una necessitat, el número de matriculacions ha descendit sensiblement en els darrers anys1:

1 Font: Dirección General de Tráfico. Estadísticas e indicadores de seguridad vial. Series históricas.
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Aquesta situació ha estat agreujada pel fet de que moltes autoescoles, en reduir la seva grandària, han

deixat  sense  feina  a  molts  professors  que  al  seu  temps  han  creat  noves  autoescoles,  incrementant

d’aquesta manera la competència en el sector2. 

L'increment de la competència comporta una amenaça per a la supervivència dels petits negocis familiars

que  basen  els  seus  serveis  en  la  qualitat,  l’experiència  acumulada  i  el  tracte  personalitzat.  Aquestes

autoescoles no poden competir en preus amb les grans franquícies o amb altres autoescoles que basen el

seu model de negoci en la reducció de costos per qualsevol mitjà. 

En aquests models de negoci,  a canvi d'una reducció del preu, no es fa un seguiment personalitzat de

l’evolució de l’alumne, no s’acostumen a fer classes teòriques, i les classes pràctiques poden ser realitzades

per qualsevol professor disponible. En el model de negoci tradicional, en canvi, els professors coneixen les

particularitats de l’alumne i poden aconsellar-lo quan considerin que està suficientment preparat per realitzar

els exàmens, ja que els van acompanyant durant tot el seu procés d'aprenentatge.

Aquest és el principal punt fort que es pretén potenciar i el missatge que es vol transmetre mitjançant la

realització del vídeo 30Anys: L’alumne en tot moment estarà acompanyat i aconsellat pels professors, i la

seva formació serà el més complerta possible.

2 Font: Dirección General de Tráfico. Portal de transparència. A diferència de les dades anteriors, les dades d’aquest gràfic no estan 

disponibles públicament. S’han demanat a títol particular.
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5. Continguts

5.1. Estructura del vídeo

El videoclip de celebració té una durada de 2 minuts i 26 segons, i es divideix en sis seqüències.

Cada una de les seqüències conté diferents escenes i fa referència a un dels aspectes, productes o serveis

que ofereix l’autoescola.

La seqüència principal és un recorregut per carretera. Aquest recorregut és el fil conductor que uneix la

història de l’autoescola amb els productes i serveis oferts actualment, i amb la seva projecció de futur. Al

llarg  d’aquest  recorregut,  l’aparició  de determinades senyals  de  trànsit  donarà  pas  a  cada  una de  les

seqüències  secundàries.  Aquestes  senyals  de  trànsit  tenen  un  significat  directament  relacionat  amb la

temàtica a tractar en la seqüència secundària a la que donaran pas. 

Per començar, la seqüència que mostra la història de l’autoescola és introduïda per un senyal de túnel. El

túnel significa una mirada a través del temps. Mentre estiguem travessant aquest túnel es mostren algunes

imatges i retalls de premsa relacionats amb la història i l'evolució de l’autoescola.

Quan sortim del túnel, tornem a posar la nostra mirada en el present, i serà el moment de presentar els

productes i serveis que ofereix l’autoescola. En aquest cas, l’ordre de presentació és també en certa manera

cronològic: és a dir, es presenten en l’ordre en què aquests serveis són habitualment utilitzats. 

En primer lloc, es mostren imatges de com s’informa al públic i com es realitza una matrícula, ressaltant

l'interès i professionalitat amb què habitualment es realitza aquesta tasca. Aquesta seqüència és introduïda

per un senyal d’informació, com no podia ser d’una altra manera.

Acte seguit, la següent seqüència mostra com es realitzen classes teòriques dirigides per un professor, on

els alumnes poden aclarir els dubtes que els sorgeixin amb la lectura del codi de circulació i la realització

dels tests, i  també es mostraran els recursos que l’autoescola posa a disposició dels alumnes per a la

realització  d’aquests  tests:  ordinadors,  models  de  test  per  emportar  i  fer  a  casa,  servei  de correcció  i

aclariment de dubtes, etc. Aquesta seqüència està introduïda per un senyal indicador de semàfor, per la

similitud entre els tres punts de color que apareixen a la senyal amb les tres possibles respostes que tenen
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els tests teòrics. A més, els tres colors també tenen una altra similitud amb els tests: només una de les

respostes és vàlida (color verd), i habitualment de les altres dues, una s’aproxima a la que seria la resposta

vàlida (color groc) i l’altra és manifestament incorrecta (color vermell).

La següent seqüencia, introduïda per una senyal de rotonda, mostra com es realitzen les pràctiques de

circulació en cotxe. Les fletxes en forma de cercle de la senyal evoquen el concepte de trànsit. La senyal de

perill m’ha semblat adequada pel fet de què es refereix a persones que tot just comencen a conduir, i per

tant ho han de fer amb precaució.

La darrera seqüència  és presentada per  mitjà  d’un senyal  de carril  reservat  per  a  motos,  i  mostra  els

diversos tipus de pràctiques de moto, tant en pistes com en circulació. Aquesta seqüencia és més llarga que

la resta per remarcar que una de les especialitats de l’autoescola són els permisos de moto i ciclomotor.

Finalment, la seqüencia principal termina travessant un segon túnel, que significa una mirada cap al futur i la

projecció de l’autoescola en aquest futur.

La pretensió és que aquesta peça parli principalment en llenguatge visual. Per tant no hi ha diàlegs. El tema

musical de la banda sonora s’ha escollit per complementar el ritme de les escenes, i només unes poques

frases d’una veu en off s’utilitzen per reforçar el missatge que es pretén donar: l’Autoescola La Rambla

acumula una gran experiència, dona un tracte personalitzat i acompanya a l'alumne en tot moment.

5.2. Realització

La major part de la peça està formada per imatges reals capturades amb una càmera de vídeo amb qualitat

HD (1280x720 píxels). Sobre aquestes imatges s’insereixen d’altres imatges estàtiques allà on és necessari,

principalment per posar en els llocs adequats les senyals que introdueixen les seqüències secundàries.
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La  seqüència  que  mostra  la  història  de  l’autoescola  està  formada  per  una  successió  d’imatges  fixes,

fotografies o retalls de premsa escanejats, que s'integren amb les imatges en moviment de l’interior del

túnel.

La durada del clip havia de ser la suficient com per transmetre el seu missatge, però no excessiva per evitar

que l’espectador abandonés el seu visionat abans de temps. Per aquest motiu es va considerar que la

duració màxima havia de ser de 2:30 minuts.

L’objectiu final d’aquest clip és la seva publicació en una plataforma de vídeo online, com Vimeo o Youtube,

per ser enllaçat posteriorment des de la web i el Facebook de l’autoescola.
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5.3. Personatges

S'ha treballat amb personatges reals, és a dir, els propis administratius, professors i alumnes actuals de

l'autoescola han estat les persones que apareixen al vídeo. No ha calgut recórrer a persones externes,

amics ni familiars per representar aquestes escenes. 
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6. Metodologia

La metodologia emprada ha estat l'habitual per al desenvolupament de videoclips promocionals.

En primer lloc, en contacte amb el client, va caldre elaborar un brífing on es van recollir els objectius del

client  respecte  al  videoclip,  així  com  la  informació  de  context  de  l'empresa:  història  i  situació  actual,

documentació gràfica existent, definició del públic objectiu, productes i preus, punts forts i febles, canals de

comunicació, i demés aspectes que ha calgut tenir en compte de cara a la producció del videoclip3.

Acte seguit, també en contacte amb el client,  va ser necessari  concretar els detalls de la producció del

videoclip, establir el pla de treball i definir el calendari, així com identificar quins recursos (vehicles, aules,

personal, etc.) caldria que estiguessin disponibles per a la gravació i en quines dates. 

Un cop ben definit el producte a desenvolupar i establert un primer calendari, s'inicià un cicle clàssic de

producció de peces audiovisuals, amb les seves fases de preproducció, producció i post-producció.

En la fase de preproducció es va realitzar l'elaboració del guió i un cop aprovat aquest per part del client, es

va procedir al reclutament dels actors necessaris incloent les cessions necessàries de drets d'imatge, a la

localització d'escenaris per als rodatges en exteriors, aprovisionament d'elements d'atrezzo i de la resta

d'elements necessaris per començar les gravacions.

El  producte final  d'aquesta fase va ser un guió detallat  amb la descripció  de cada escena de les que

formarien part del clip, la seva durada, característiques i efectes de so que s'hi aplicarien.

Un cop completades les tasques d'aquesta fase va començar la fase de producció, durant la qual es van

efectuar els rodatges i les gravacions de sons necessaris.

Finalitzada la fase de producció va començar la de postproducció, en la qual es va realitzar l'edició i el

muntatge de cada una de les seqüències que formen part del producte. Seguint la versió final del guió, es

van integrar amb la banda sonora i es va generar el producte final. 

Durant  tot  el  desenvolupament  del  projecte,  ha calgut  anar  documentant  tots  els  passos i  les  tasques

realitzades, així com anar portant a terme una bona gestió documental per tal de mantenir ben ordenats tots

els fitxers i les seves diferents versions que s'han anat generant durant el desenvolupament del projecte.

El guió original ha necessitat diverses adaptacions i canvis durant les fases de producció i postproducció.

Durant cada una de les fases ha estat necessari treballar en comunicació constant amb el client, en les

primeres fases per a la concepció del producte i planificació del projecte, i en les següents fases per decidir i

consensuar els canvis necessaris, donar la forma final al vídeo i decidir la plataforma on finalment s'ha

realitzat la publicació.

3 A data de l'entrega de la PAC-1, aquest brífing ja s'ha elaborat, tot i que de manera informal.
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7. Característiques del producte final

Aquesta peça audiovisual serà finalment exhibida mitjançant plataformes de vídeo  online, com Youtube o

Vimeo.  El  seu  punt  d'accés principal  és  mitjançant  un enllaç des de la  pàgina  principal  de la  web de

l'Autoescola  La  Rambla (http://autoescolalarambla.com/), i  també  des  del  seu  perfil  de  Facebook

(https://www.facebook.com/Autoescola-La-Rambla-339512416688).

Les característiques tècniques del producte final s'han decidit tenint en compte aquest aspecte. El vídeo

destinat a la publicació en aquestes plataformes s'ha generat en format .MP4, i s'ha utilitzat el còdec H.264

per la bona relació entre qualitat i taxa de compressió que proporciona, i per ser compatible amb ambdues

plataformes. Per al so s'ha utilitzat el còdec AAC amb una taxa de mostreig de 48kHz i 192kbps.

La resolució final del mateix ve donada per les característiques de l'equip de gravació. Donat que l'equip

disponible  només  pot  gravar  amb  qualitat  HD,  el  producte  final  té  una  resolució  de  1280*720  píxels,

corresponents a la mateixa resolució de les imatges capturades.

He descartat la generació del vídeo a una resolució superior per la pèrdua de qualitat que suposa l'aplicació

dels processos d'interpolació necessaris per a aquest increment de resolució.

Prèviament a la generació de la versió final per a publicar, s'ha generat un màster en format AVI sense

compressió per tal de disposar d'una versió del vídeo amb la màxima qualitat possible, de cara a possibles

usos futurs.

Pàgina 19 de 58

https://www.facebook.com/Autoescola-La-Rambla-339512416688
http://autoescolalarambla.com/


30 Anys Autoescola La Rambla, Grau en Multimèdia / Joaquim Cazorla Garcia

8. Plataforma de desenvolupament

8.1. Hardware

Les imatges han estat capturades principalment amb una càmera compacta Panasonic DMC-TZ7. El motiu

d'emprar  aquesta  càmera  ha estat  per  la  seva  facilitat  d'ús,  la  versatilitat  del  seu zoom x12 amb una

distància focal equivalent a 25-300 mm, i la qualitat de l'òptica emprada (Leica DC Vario-Elmar 1:3.3-4.9).

Pot gravar vídeo a una resolució HD de 1280x720 píxels en format AVCHD.

Com a càmera de suport s'ha utilitzat una càmera reflex Pentax K-5 amb diverses òptiques. El motiu de no

utilitzar aquesta càmera com a càmera principal va tenir a veure amb el fet de que aquesta càmera no

disposa de la funció d'enfocament automàtic en mode vídeo, cosa que dificulta molt la seva operació amb

motius  en  moviment.  Tampoc no  permet  ajustar-ne  el  diafragma durant  la  gravació.  Per  això  aquesta

càmera només s'ha fet servir com a reforç de la principal, per fer tomes addicionals, tot i que a primera vista

disposa d'un sensor més gran i la qualitat de les imatges és millor. L'experiència durant la fase de producció

ha demostrat que la decisió presa en el seu moment va ser encertada. De fet, en el vídeo final no s'ha

incorporat cap tall gravat amb aquesta càmera.

L'ordinador on s'ha realitzat l'edició i muntatge del vídeo té un processador Intel Core i7-4770K, i disposa

de 32 GB de RAM, una targeta gràfica Nvidia Geforce GTX970 i un sistema operatiu Windows 7 64 bits.

Per a les locucions s'ha utilitzat una gravadora manual Zoom H1.

Els retalls de premsa i fotografies van ser escanejats amb un dispositiu multi funció Epson XP-305.
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8.2. Software

Adobe Photoshop CS6 i Adobe Fireworks CS6 per a l'edició i retoc de fotografies i imatges estàtiques.

Adobe Premiere Pro CS6 per a l'edició i retall de clips de vídeo.

Adobe  After  Effects  CS6 per  al  muntatge  de  cada  una  de  les  seqüències  i  aplicació  d'efectes  de

postproducció, així com la integració amb les animacions 3D generades, la música i el so.

Adobe Audition CS6 i Audacity 2.1 per al tractament d'àudio.

Microsoft Project 2013 per a la gestió de tasques i seguiment del projecte.
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9.2 Notes sobre la planificació 

Vaig  intentar  sincronitzar  al  màxim  la  generació  d'entregables  per  aquest  projecte  amb  les  dates

preestablertes per a les diverses entregues de les PACs, però no ho vaig aconseguir del tot en el cas de la

PAC-3, ja que no coincidia amb la finalització de cap de les tasques que generaven algun entregable. De

tota manera, en el moment d'entregar la PAC-1, estaven completades les tasques de conceptualització del

producte, per a la PAC-2, el guió detallat i les diverses llistes amb tot el necessari per a començar la fase de

producció. Al final de la fase de producció, realment no hi havia cap entregable, tret de les adaptacions del

guió que va ser necessari  realitzar  per les circumstàncies dels rodatges i  la  generació de les escenes

d'animació.

Vaig avançar la fase de postproducció per tal de poder començar quan abans millor la tasca d'edició i

muntatge de vídeos, que preveia seria la més llarga, juntament amb la generació de les animacions. Vaig

poder solapar aquestes dues tasques perquè realment les animacions només serien necessàries per a la

tasca d'integració amb la resta dels vídeos i el so.

L'estimació de la durada d'algunes tasques inicialment va ser poc acurada, ja que en el moment de realitzar

la planificació encara no es disposava de certs elements clau per poder establir-les d'una manera més

apropiada. Per exemple, resultava molt difícil estimar l'esforç per realitzar les animacions només amb una

idea molt bàsica de com seria el guió. De tota manera, vaig procurar no deixar temps de salvaguarda per a

cada tasca com es fa habitualment. En comptes d'això,  el que tinc costum de fer en els projectes que

gestiono és acumular tot aquest temps de salvaguarda en una darrera tasca, cosa que em permet més

flexibilitat  a l'hora de gestionar possibles avançaments i/o retards de tasques, i  durant el seguiment del

projecte contínuament em dona una idea del marge de temps de què disposo per a contingències vàries.

El diagrama de Gantt del present document s'ha anat actualitzant al llarg de la durada d'aquest projecte. Els

principals canvis han estat:

• Addició de les tasques de generació del vídeo de presentació del projecte i altra documentació, que

no figuraven en la primera versió.

• Un més gran solapament de les fases de Producció i Post-producció, ja que les tasques d'edició de

vídeos es  realitzarien  a  mesura  que podés disposar  de les  gravacions  corresponents.  Aquesta

circumstància em va permetre assignar una major durada a les tasques de Post-producció, i la de

generació dels gràfics i animacions 3D, que realment havien de ser les més intenses en quant a

càrrega de treball.

• Desglòs de les tasques de rodatge. En aquest cas, quan vaig poder disposar del guió, vaig poder

establir  les  dates  de  rodatge  de  les  escenes  necessàries  conjuntament  amb  la  direcció  de

l'autoescola.

• Vaig incorporar la visualització de l'estat de compliment de les tasques.
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9.3 Fites i dates clau

• 8 de març de 2016: Entrega de la PAC-1, amb la definició del projecte, el seu abast i objectius, així

com la planificació.

• 30 de març de 2016: Aprovació formal del guió per part del client. Aquesta fita era primordial, ja que

determinaria no només la resta de tasques a realitzar, sinó també la durada de cada una d'elles i el

temps disponible per a realitzar-les totes en conjunt.

• 6 d'abril de 2016: Entrega de la PAC-2, guió detallat i storyboard. Llistes d'atrezzo i materials. Llista

d'actors, i d'escenaris exteriors. Documents de cessió de drets d'imatge dels actors i permisos per a

gravació en exteriors.

• 16 d'abril de 2016: Única oportunitat per a la gravació de pràctiques de pistes i circulació de motos.

No hi havia més pràctiques de moto previstes durant la fase de producció. 

• 8 de maig de 2016: Entrega de la PAC-3. Material gràfic i sonor parcialment editats. Guió modificat.

• 10 de juny de 2016: Aprovació formal del producte final per part del client.

• 20 de juny de 2016: Entrega del producte final i de la memòria del projecte.
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10. Procés de treball/desenvolupament

10.1. Aspectes generals

Tot i que la planificació del projecte establia unes fases molt diferenciades, en la realitat vaig superposar

aquestes fases més del que la planificació deixa entreveure. D'aquesta manera vaig poder avançar algunes

tasques corresponents a fases més avançades del projecte.

Per exemple, no em va caldre esperar a tenir el producte completament definit abans de començar la tasca

de digitalització del material gràfic preexistent, ja que fos quin fos l'ús que li donés posteriorment, era segur

que necessitaria aquest material en suport digital en comptes de en paper.

Donat el poc temps disponible i la meva poca o nul·la experiència en els diferents rols professionals que

vaig haver d'assumir durant el desenvolupament del projecte, resultava imprescindible aprofitar qualsevol

oportunitat d'avançar al màxim les tasques o buscar la manera disposar de més temps per realitzar-les.

Així, en paral·lel a la conceptualització del producte i a la realització del guió, vaig realitzar gravacions que

probablement més tard podran ser útils. Un cop definida la idea principal del guió, però encara sense haver-

lo redactat, vaig aprofitar un viatge llarg per començar a gravar les imatges de la seqüència principal (les del

recorregut per carretera, túnels, etc.). Encara que després vaig haver de recopilar més materials d'aquest

estil, els ja recollits em van permetre avançar al màxim la fase de post-producció, al poder comptar amb

material  per  treballar-hi.  Per  tant,  vaig  poder  començar  a  editar  els  vídeos  i  a  generar  els  clips  que

posteriorment muntaria com a part de la seqüència principal molt abans del que estava previst segons la

planificació.

10.2. Conceptualització del producte i pre-producció

Durant aquestes fases, el treball va evolucionar tal i com estava previst i sense incidències notables. Un cop

definida  la  idea  inicial,  identificats  els  recursos  disponibles  i  feta  una  primera  planificació,  vaig  poder

concentrar-me en l'escriptura del  guió.  Per realitzar-lo,  tot  i  que encara mantenia el  coneixement  bàsic

adquirit  amb  l'assignatura  “Guionización  de  interactivos  multimedia”,  pertanyent  a  l'antic  Graduado

Multimedia, i que va ser una de les primeres assignatures que vaig cursar, vaig haver de revisar a fons tots

els materials d'aquella època, i buscar noves fonts d'informació que m'ajudessin en l'elaboració del mateix,

especialment en el que fa referència als aspectes més formals: formats, tipografia, etc., i a les diferents

versions del guió a realitzar (guió literari, tècnic, storyboard...). Tanmateix, un cop obtingut el guió vaig poder

confeccionar calendari i el pla de rodatge i les llistes d'ubicacions, personal, material i aspectes a tenir en

compte per al rodatge de cada pla.

Aquesta elaboració va comportar un volum de feina una mica més gran del què inicialment havia previst,

però crec que va valer la pena realitzar l'esforç de cara a les següents fases del projecte. 
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10.3. Fase de producció

El calendari de rodatge es va haver de realitzar en consens amb el client, i va resultar difícil de tancar, donat

que la intenció era que el rodatge interferís el mínim possible en el dia a dia de l'autoescola. 

Sent així, algunes tasques van passar a ser crítiques, com per exemple el rodatge de les pràctiques de

pistes i circulació de motos, que al final va quedar restringit a un sol dia possible. No va quedar marge per a

possibles contingències,  per exemple:  una indisposició del  professor va fer impossible el  rodatge d'una

pràctica de cotxe prevista per al dia 7 d'abril, o diverses pràctiques que van estar cancel·lades per diferents

motius, van fer impossible el rodatge de l'escena de les pràctiques de circulació de moto (Seqüència 6,

Escena 2 del guió original). 

El  fet  d'haver  començat  a  fer  alguns  rodatges  abans d'haver  finalitzat  la  fase  de preproducció  em va

permetre adonar-me i començar a buscar solucions per alguns dels problemes pràctics que d'altra manera

m'hauria trobat més tard i que haurien suposat una càrrega extra de pressió, donat el poc temps disponible

per als rodatges i el poc marge de maniobra que imposa un calendari tant restringit.

Per  posar  un  exemple:  Com  fixar  de  manera  estable  una  càmera  compacta  a  sobre  del  quadre  de

comandaments d'un cotxe per poder fer les gravacions de les imatges de la seqüència principal? Després

d'haver investigat per Internet, resulta que no hi ha massa possibilitats de fer-ho. El millor que vaig trobar va

ser una ventosa amb un suport com els dels sistemes GPS, però acabat en una rosca de trípode estàndard. 

Amb aquesta solució, de tota manera, el suport és massa llarg, i el punt de vista de la càmera queda massa

elevat, a part de la dificultat de posicionar la càmera correctament, i sense parlar del preu, uns vint euros, i

del temps d'espera fins a l'entrega del dispositiu.
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Finalment vaig optar per una solució potser poc tècnica però que va donar uns resultats inesperadament

bons i molt econòmics: enganxar la càmera a un bloc de plastilina, i enganxar aquest a sobre de la safata

del quadre de comandaments del cotxe. Com que la  Panasonic és una càmera bastant lleugera, aquesta

base va resultar ser molt estable, i d'aquesta manera també vaig aconseguir gravar les imatges des d'un

punt de vista més proper al dels ulls del conductor.

Contràriament al què es podria pensar, la posició de la càmera que donava més sensació d'estar centrada

respecte a l'eix del cotxe no va ser en el centre del cotxe, sinó aproximadament en la posició del passatger.

Un altre problema que no vaig poder resoldre va ser mantenir suficientment net el parabrises del cotxe. En

aquesta època de l'any resulta particularment difícil, sobre tot quan es circula per carreteres ràpides, per la

gran  quantitat  d'insectes  que  s'hi  troben.  Aquesta  circumstància  va  generar  un  treball  extra  de  neteja

d'alguns clips en la fase de post-producció que inicialment no havia tingut en compte.

Deixant de banda aquestes anècdotes, en la meva opinió queda clar que per portar a terme un projecte

d'aquestes característiques cal  tenir  tot  molt  ben definit  i  planificat,  però a més,  cal  estar  preparat  per

improvisar davant els imprevistos que puguin sortir.

Durant aquesta fase vaig haver de fer front a diversos altres problemes. A part dels purament tècnics i els

derivats de les limitacions de l'equipament disponible, va resultar molt difícil  coordinar els recursos i les

persones necessàries per a realitzar les gravacions. Per aquest motiu, va ser necessari eliminar una escena

del guió original, els plans de la qual van ser impossibles de gravar per incompatibilitats d'horaris.

A part, el fet d'haver decidit gravar situacions reals en comptes de representar-les, va augmentar el grau de

dificultat, ja que va convertir cada sessió de gravació en una oportunitat única per a aconseguir cada pla.

Encara que hagués estat possible (que no ho va ser) repetir alguna sessió de gravació, pràcticament no hi

va  haver  possibilitat  de  barrejar  plans  capturats  en  diferents  sessions,  ja  que  o  bé  els  alumnes  eren

diferents, o anaven vestits de diferent manera, impossibilitant el manteniment del raccord. Si el plantejament

del projecte hagués estat diferent, aquest hauria estat un aspecte més a tenir en compte a l'hora d'organitzar

diverses sessions de rodatge per a les mateixes escenes.

Finalment, vaig poder acabar les tasques de rodatge amb un retard considerable respecte al que inicialment

havia previst: la darrera sessió de gravació que vaig realitzar va ser el dia 4 de maig, tot i que en principi

estava previst realitzar-la el dia 31 de març. Vàries altres sessions van haver de ser posposades degut a
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diversos imprevistos. Per sort, el plantejament inicial que havia realitzat em va permetre avançar en altres

tasques i que aquests retards no tinguessin pràcticament cap impacte en el desenvolupament del projecte.

10.4. Fase de Post-producció (vídeo)

La quantitat de materials recollida en la fase de producció ha estat molt elevada: vaig gravar 296 arxius de

vídeo, que ocupen 51 GB, i sumen moltes hores de gravacions. Per aquest motiu va ser imprescindible

establir un sistema de gestió d'arxius i un flux de treball que em permetés gestionar adequadament aquest

volum d'informació.

Amb aquest objectiu, vaig crear una estructura de carpetes en un disc dur del meu ordinador per allotjar les

gravacions sense editar, ordenades segons la temàtica de la gravació:

Paral·lelament, vaig crear una estructura de carpetes similar en un projecte d'Adobe Premiere CS6, i una

altra estructura de carpetes organitzada segons els plans especificats al storyboard.
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Finalitzada  cada  sessió  de  gravació,  vaig  anar  descarregant  la  memòria  de  la  càmera  en  el  directori

Temporal, per poder canviar el nom dels fitxers4 i els vaig anar movent a la carpeta corresponent segons la

temàtica principal del vídeo.

Seguint amb la mateixa filosofia que amb les altres fases, vaig voler començar a editar els vídeos tant aviat

vaig disposat d'algun material gravat. Per tant, vaig establir un flux de treball consistent en les següents

passes:

1. Un cop acabada cada sessió de gravació, descàrrega dels fitxers de la targeta de memòria

2. Canvi de nom i classificació dels fitxers en el seu directori corresponent de l'estructura de carpetes

del disc dur.

3. Importació del vídeo en el projecte d'Adobe Premiere, en la carpeta adequada.

4. Visualització, tall i primera selecció dels plans aprofitables.

5. Moviment de cada subclip a la carpeta del seu pla.

6. Segona  visualització  i  cribatge  dels  plans  candidats.  Moviment  dels  plans  descartats  a  una

subcarpeta "Descartats" de cada pla.

7. Muntatge  d'una  seqüència  de  prova,  especialment  per  als  casos  on  vaig  decidir  dividir  el  pla

especificat en el storyboard en dos o més subplans. D'aquesta manera vaig poder veure el resultat

de manera molt àgil.

4 La càmera emprada no sempre assigna un nom únic a cada fitxer (reinicia el comptador d'imatges en 

canviar o formatar la targeta de memòria), i per tant va caldre assegurar que no hi haurien fitxers amb 

noms duplicats. 
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8. Exportació de cada pla i subpla, en format AVI sense comprimir per minimitzar la pèrdua de qualitat.

9. Importació  dels  plans  en  Adobe  After  Effects.  Vaig  decidir  realitzar  l'edició  bàsica  en  Adobe

Premiere perquè After Effects demana molts recursos de l'ordinador. D'aquesta manera vaig poder

importar en After Effects únicament els components estrictament necessaris. Dins d'After Effects

vaig anar creant una estructura de carpetes organitzada en seqûències i escenes per a contenir els

plans importats.
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10. Composició del vídeo final en After Effects a base de concatenar els plans importats. A partir d'una

seqüència prèviament creada, que ja contenia la banda sonora, vaig anar muntant en ordre els

plans segons estaven especificats al guió.

11. Un cop muntats tots els plans, vaig començar la tasca d'integrar correctament uns plans amb els

altres, l'aplicació d'efectes, transicions i ajustaments que em van semblar necessaris per ajustar els

canvis de plans amb la banda sonora i per transmetre el missatge que es pretén transmetre amb el

vídeo final. En comptes de generar una composició d'After Effects per a cada seqüència o escena,

vaig decidir utilitzar una sola composició per a tots els plans, i crear noves composicions només en

casos molt específics. D'aquesta manera em va resultar molt més fàcil sincronitzar els canvis de pla

amb la banda sonora, i col·locar en els llocs adequats els fragments de les locucions que sonen en

diferents moments del vídeo. Per contra, el consum de recursos (memòria i potència de procés) és

més gran. 

12. Un cop muntada la primera maqueta del vídeo, amb tots els seus plans i escenes sincronitzats amb

la banda sonora, vaig procedir a crear una seqüència per a cada pla. En aquesta seqüència vaig

poder realitzar còmodament les operacions necessàries per a l'estabilització de les imatges, aplicant

el seguiment de moviments de càmera (Camera Tracking  en After Effects),  i  aplicant-lo al propi

vídeo, o utilitzant aquesta tècnica per integrar les imatges 2D dels senyals de trànsit. 

13. En alguns dels plans vaig utilitzar les tècniques de desplaçament espacial i temporal i l'aplicació de

màscares de retall per tal d'eliminar alguns elements que interferien en la visualització. Per exemple,

un cotxe que circula en sentit contrari en el pla del semàfor, o algunes motos que es veuen circulant

al fons d'alguns plans de l'escena de les pràctiques en pista de motos.

14. Finalitzades les tasques de neteja i  estabilització de cada pla, he generat una nova composició

d'After Effects per agrupar els plans de cada seqüència i simplificar així la gestió de la composició

final.

15. A partir d'aquest punt, i d'acord amb el client, he anat visionant repetides vegades la composició i he

anat ajustant la durada de cada pla, eliminant plans redundants, i reorganitzant alguns altres plans

fins obtenir el resultat final.
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10.5. Fase de Post-producció (àudio)

Per al tractament de les locucions i els efectes d'àudio he emprat Adobe Audition. En la fase de producció,

vaig demanar a tres persones que fessin les locucions de les veus en off previstes en el guió. Les frases van

ser gravades totes seguides, deixant un temps entre una i altra frase per facilitar l'edició posterior. El resultat

final va ser un fitxer que contenia les frases de cada locutor. Per minimitzar la pèrdua de qualitat, vaig gravar

les locucions en format PCM (WAV), amb una taxa de mostreig de 44.1 KHz i una profunditat de 16 bits, ja

que vaig considerar que donaria una qualitat suficient, tractant-se de la gravació de veus humanes.

Un cop gravades les locucions, vaig descarregar els arxius de la gravadora a un directori de l'ordinador i

vaig procedir a escoltar els arxius buscant deficiències degudes a la gravació, ja que les locucions es van

gravar en una sala no acondicionada. En alguns dels arxius originals em vaig trobar una certa reverberació

deguda segurament  a  les condicions de la  sala.  Per  corregir-la,  vaig  aplicar  un filtre  de processament

dinàmic mentre escoltava les gravacions, fins que ja no vaig apreciar cap eco.
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Després  vaig  separar  cada  una  de  les  frases,  seleccionant-la  dins  del  fitxer  general,  buscant  les

interseccions zero (Menú Edición->Intersecciones cero->Ajustar  selección)  per tal  d'evitar  els  clicks que

d'altra manera es podrien produir per una selecció incorrecta. 

A continuació, vaig crear un arxiu per a cada una de les frases, vaig capturar una impressió del soroll de

fons i vaig aplicar el procés de reducció de soroll. A part d'aquest filtre, no vaig considerar necessari aplicar

cap altre tractament als fitxers d'àudio, a part d'una amplificació final per compensar la pèrdua d'amplitud

deguda a l'aplicació del filtre de processament dinàmic. Per reduir al mínim la pèrdua de qualitat, els fitxers

es van gravar en format .WAV, a 44.1 KHz i 16 bits.

Finalment, vaig guardar els arxius en la carpeta de sons del projecte, abans d'importar els arxius a Adobe

After Effects per procedir a la seva integració en el vídeo final.
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10.6. Canvis en el guió

Durant la fase de producció va ser necessari realitzar canvis en el guió respecte a l'inicialment previst, degut

a les  dificultats  per  gravar  algunes escenes.  Aquests  canvis  es van  realitzar  procurant  en tot  moment

mantenir el missatge que es pretenia transmetre. 

En aquesta fase el canvi més significatiu va ser l'eliminació completa de l'escena 2 de la seqüència 6, on es

pretenia mostrar com es feia una pràctica de circulació AM (ciclomotor) o A1 (moto petita), ja que no va ser

possible el seu rodatge degut a incompatibilitats d'horaris. Vaig considerar que aquesta eliminació no era

significativa  en  quant  feia  referència  al  missatge  del  vídeo,  ja  que  les  escenes  1  i  3  també  mostren

pràctiques de moto, si bé principalment es tracta de motos grans.

Inicialment l'escena 1 de la seqüència 4 (imatges d'una classe de teòrica), podria haver presentat algun

problema en quant a la seva integració en el vídeo final, ja que es tractava d'una classe teòrica pel permís A

(moto gran), i els assistents eren persones ja d'una certa edat que difícilment podrien passar per alumnes

d'autoescola.  Per sort,  va sortir  la oportunitat de gravar  una nova classe teòrica el  4 de maig, aquesta

vegada amb alumnes més joves.  La nova escena va substituir  la inicialment gravada i  muntada, i  vaig

utilitzar la classe teòrica del permís A per a substituir l'escena de la seqüència 6 que no s'havia pogut

gravar.

D'aquesta manera, l'escena de la classe teòrica del permís A va passar a ser la primera escena de la

seqüència 6, la segona esdevingué l'escena de pràctiques en pistes i la tercera la pràctica de circulació de

motos. El fet de que el mateix alumne apareix a les tres escenes ajuda a donar continuïtat a la narració en

aquesta seqüència.

Una altra font d'alteracions en el guió va ser la visualització del producte final en After Effects. En ocasions,

la durada d'alguns dels plans plantejats en el storyboard no era l'adequada, la qual cosa va portar a incloure

nous plans en el  cas de plans massa llargs,  o a augmentar la durada dels plans massa curts,  per tal

d'ajustar el ritme de la narració.
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Les  principals  alteracions  en  aquesta  fase  es  van  donar  en  la  seqüència  2,  que  inicialment  havia  de

presentar la història de l'autoescola a base de mostrar diverses imatges estàtiques i  retalls de premsa.

Després  de  visualitzar  una  primera  versió  d'aquesta  seqüència,  vaig  comprovar  que  no  complia  les

expectatives i d'acord amb el client es va prendre la decisió de replantejar-la completament. D'entrada es va

mantenir el recorregut pel túnel que estava inicialment plantejat, i es va decidir que durant el recorregut pel

túnel  s'anirien  mostrant  imatges  estàtiques  històriques  que  esdevindrien  imatges  actuals  dels  mateixos

aspectes. Per exemple, les fotografies dels primers cotxes es transformen en fotografies dels cotxes actuals,

la màquina d'escriure esdevé els ordinadors que es fan servir  per realitzar  tests,  o les fotografies dels

fundadors donen pas a imatges dels seus fills, que són els actuals propietaris de l'autoescola.

Un altre canvi respecte al plantejament inicial va tenir a veure amb el balanç d'esforç necessari per generar i

integrar les imatges 3D en els plans que donen pas a les diferents seqüències i la qualitat del resultat.  Com

que es tractava de senyals de trànsit, es veien únicament durant moments molt breus i no s'apreciava la

seva tridimensionalitat. L'esforç necessari per a generar les escenes 3D i integrar-les amb el vídeo real era

desproporcionat respecte al  resultat  obtingut  integrant  les imatges 2D de les senyals de trànsit  amb el

moviment de la càmera. Per aquest motiu vaig prendre la decisió de fer-ho segons aquest darrer mètode i

renunciar a integrar imatges 3D en el vídeo. 
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El diagrama de flux anterior em va permetre reflectir els canvis que pretenia realitzar en el guió respecte a la

idea inicial.

Es pot llegir d'esquerra a dreta: encapçalant cada columna, i emmarcats en color gris, hi ha els plans que

pertanyen a la seqüència 1, el recorregut per carretera. A sobre de cada un d'aquests plans es mostren les

imatges estàtiques que s'hi integren, i que en la majoria de casos donen pas a les seqüències secundàries.

Aquestes seqüències secundàries es representen en columnes, emmarcades cada una d'elles d'un color

diferent. Cada columna de fotogrames representa una de les escenes de la seqüència, i cada fotograma

forma part d'un dels plans dels que formen l'escena.
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12. Guions

El  guió  literari,  el  guió  tècnic  i  el  storyboard  originals  es  troben  en  el  fitxer  adjunt

CazorlaGarciaJoaquim_TFG_GuioOriginal_V40.pdf. El document modificat arrel dels canvis esmentats és el

fitxer adjunt CazorlaGarciaJoaquim_TFG_GuioModificat_V43.pdf. 

El diagrama de flux-storyboard de la secció anterior es va realitzar amb Microsoft Visio 2013 i posteriorment

exportat en format .PNG. Es troba en els fitxers adjunts CazorlaGarciaJoaquim_TFG_StoryboardV5
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13. Públic objectiu

13.1. Primari

El vídeo va adreçat principalment a persones d'ambdós sexes, de mitjana edat, que puguin tenir fills entre

14 i 20 anys, és a dir, en edat d'obtenir un permís de conduir ja sigui de ciclomotor o de cotxe

El nivell  socioeconòmic és mig-alt,  ja  que són persones que tindran prou recursos per fer front  al  cost

econòmic que suposa l'obtenció dels permisos.

13.2. Secundari

Persones que ja posseeixen algun permís de conducció i  que estan en condicions d'obtenir  un permís

suplementari. Habitualment són persones que ja tenen un permís A-1 o B i volen obtenir el permís A-2 o A.

El seu nivell  socioeconòmic també es mig-alt  i  a diferència del  grup anterior,  són ells mateixos qui  fan

l'esforç econòmic de l'obtenció del permís.
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14. Usabilitat/UX

Tot i que el vídeo en si mateix no és interactiu, la plataforma on es publicarà si que ha de complir uns

mínims criteris d'usabilitat i accessibilitat. La plataforma final de publicació es decidirà en funció d'aquests

criteris i el nivell de compliment de les normes WCAG, i haurà de complir com a mínim les normes WCAG

1.0.

Els controls per a la reproducció del vídeo seran proporcionats per la plataforma on finalment es publicarà. 
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15. Seguretat

El contingut del vídeo és apte per a tots els públics, per tant no cal adoptar cap mesura especial destinada a

restringir el seu accés per part de cap col·lectiu específic. Tanmateix, en el vídeo no apareixen dades de

caràcter personal, ni cap dada que pugui ser utilitzada per identificar persones, tret de les seves pròpies

imatges. Totes les persones que apareixen en el vídeo han signat el corresponent document de cessió de

drets d'imatge5. 

En quant fa referència a les mesures de seguretat, control d'accessos, etc., aquests són proporcionats per la

plataforma on finalment s'ha publicat la peça audiovisual. No he considerat que sigui necessari aplicar cap

protecció  especial  des  de  la  pàgina  web  de  l'autoescola,  ja  que  aquesta  enllaça  a  la  plataforma  de

publicació de vídeo per mitjà d'un enllaç estàtic.

5 Veure document CazorlaGarciaJoaquim_TFG_PAC-3_Autoritzacio_V4.pdf ajunt.
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16. Tests

Durant les fases de producció i post-producció, el contacte amb el client ha estat continu, i cada una de les

decisions de disseny que s'han pres han estat consensuades. 

Un cop s'ha disposat de versions del vídeo que incloguessin totes les escenes, s'ha visualitzat juntament

amb el client per tal de detectar aquells plans i aquelles escenes que o bé no aportaven res al missatge del

vídeo, o bé trencaven el ritme o resultaven massa llargues. Un cop detectades les modificacions a realitzar,

es procedia a l'edició de la composició en After Effects, a generar una nova versió del vídeo i a una altra

visualització conjuntament amb el client, fins arribar al resultat final.

En aquest sentit la col·laboració del client ha resultat molt beneficiosa. Disposar d'un punt de vista alternatiu

a l'hora de construir el muntatge final crec que ha ajudat molt a eliminar els elements superflus.

Un cop generada la versió final  del vídeo, aquest  ha estat visionat de nou pel client,  i  ha estat  validat

formalment per part de la direcció de l'autoescola abans de procedir a la seva publicació en Internet.

Posteriorment s'han realitzat proves per escollir en quina plataforma es publicaria el vídeo. Les condicions

de publicació en les dues plataformes que inicialment es van contemplar són similars, però després de pujar

el vídeo a cada una d'elles s'ha escollit Vimeo, per resultar la plataforma on la qualitat del vídeo és millor,

després de la publicació.

Posteriorment s'han habilitat els enllaços tant des de la web oficial de l'autoescola com des del seu perfil de

Facebook, i s'ha comprovat el seu correcte funcionament.
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17. Versions del vídeo

17.1. Versió 1.0

Generada per a l'entrega de la PAC-3, es tractava d'una primera maqueta on encara no s'havia muntat la

seqüència 2, ni les escenes 1  i 3 de les seqüències 4 i 6 respectivament.

Aquesta primera versió tampoc no tenia cap tractament per a l'estabilització de les imatges, i les transicions

entre unes escenes i altres no estaven completament acabades. 

Tanmateix, la integració de les imatges 2D dels senyals de trànsit amb els plans de la carretera no estava

correctament realitzada.

17.2. Versió 2.0

Primera versió complerta del vídeo, contenint ja totes les escenes previstes en el guió. Aquesta versió tenia 

una durada excessiva, poc més de tres minuts, ja que alguns plans resultaven massa llargs, o eren 

redundants i no aportaven res a la construcció del missatge del vídeo.

17.3. Versió definitiva

A partir de la versió anterior,es va realitzar una tasca de simplificació i resum del vídeo, i d'acord amb el 

client es van eliminar diversos plans que es van considerar superflus. També es van escurçar altres plans 

que resultaven massa llargs i es van reordenar els plans d'algunes escenes per fer el vídeo més dinàmic i 

fer més clar el seu missatge. Un cop completada aquesta tasca, el resultat final va ser el vídeo de 2 minuts i 

26 segons que finalment es va publicar.
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18. Requisits d’implantació

Els requeriments per al desplegament i la difusió del vídeo són els que estableix la plataforma de publicació

que finalment ha estat l'escollida. Tant  Youtube com Vimeo exigeixen que l'usuari estigui registrat en la

plataforma, però la tasca de registre s'ha posposat fins no haver decidit la plataforma.

Youtube estableix una durada màxima de 15 minuts, al menys sense forçar l'usuari a inserir-hi anuncis

publicitaris. 

El cas de Vimeo és similar: el vídeo final no s'aproparà als límits imposats per Vimeo en quant a grandària

de l'arxiu. A diferència de  Youtube, Vimeo no imposa una duració màxima, només limita la grandària  de

l'arxiu.

Abans de la publicació del vídeo ha calgut formalitzar l'adquisició de la llicència per a l'ús de la banda sonora

escollida, corresponent a la modalitat Standard  de Jamendo.com. Aquesta modalitat permet l'ús del tema

escollit per part d'empreses en vídeos corporatius, i la seva publicació en Youtube, Facebook i plataformes

similars. S'adjunten la factura de compra  Invoice_en_JAM-WEB-2016-0011299.pdf i el certificat per a l'ús

del tema musical  Certificate_Enjoy_Your_Life_joyful_and_carefree_tune_Akashic_Records.pdf.
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19. Instruccions d’instal·lació

Un cop publicat el vídeo en la plataforma finalment escollida, les úniques accions que ha calgut prendre han

estat crear els enllaços corresponents des de la web de l'autoescola i des del seu perfil de Facebook.
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20. Projecció a futur

En principi,  la validesa del vídeo és d'un any, ja que el seu objectiu és la celebració de l'aniversari  de

l'autoescola.  Un cop transcorregut  l'any actual,  que és en el  que es celebra aquest  aniversari,  la  peça

audiovisual generada com un tot perdrà el seu sentit. 

De tota manera,  l'estructura del vídeo està pensada de manera que els fragments corresponents a les

seqüències secundàries puguin ser reutilitzats fàcilment en altres campanyes promocionals. És a dir, que un

cop separades de la  seqüència principal, les seqüències que mostren les classes teòriques, els tests, o les

pràctiques de cotxe o moto tenen entitat per si mateixes, i per les seves durades i característiques podrien

ser emprades de manera independent per formar part d'altres campanyes.
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21. Pressupost 

21.1. Desglòs del pressupost

21.2. Anotacions sobre el pressupost

Aquest pressupost és una aproximació al que seria necessari en cas que la producció del vídeo s’hagués de

fer recorrent a serveis professionals especialitzats. En tractar-se d’un projecte personal i d’un producte per a

ús familiar, en la realitat el cost de producció havia de ser zero, o el més proper possible a zero. 

Finalment l'únic cost que ha tingut la realització d'aquest projecte ha estat l'adquisició dels drets de propietat

intel·lectual  per  a l'ús  del  tema musical  de la banda sonora.  Després d'haver  realitzat  una recerca per

diverses webs de distribució de música lliure de drets, es va decidir juntament amb el client adquirir una

llicència per a ús corporatiu del tema “Enjoy your life” d'Akashic Records, distribuït per Jamendo.com, amb

un cost de 49 euros més IVA.

En tractar-se d’un vídeo corporatiu, els actors i actrius que han participat en el rodatge han estat el personal

propi de l’autoescola i els propis alumnes. Per tant, el cost relatiu als actors i actrius és zero. En cas d’haver
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CONCEPTE Total

01. PERSONAL ARTÍSTIC 375,00
0,00 0,00

Locutor 375,00 1 375,00

02. PERSONAL TÈCNIC 3.426,04
Guionista 1.419,14 1 1.419,14

78,00 2 156,00
43,94 2 87,88
58,16 2 116,31

Operador de so 43,94 2 87,88
58,16 25 1.453,89
52,47 2 104,94

03. MATERIAL 932,50
93,25 10 932,50

0,00 0 0,00

04. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL 49,00
Tema musical de la banda sonora 49,00 1 49,00

TOTAL 4.407,54

Preu unitari Unitats

Actors i actrius
Preu fixat

Preu fixat
Director de producció Dies
Operador de càmera Dies
Director de fotografia / Il·luminació Dies

Dies
Editor i muntador de vídeo Dies
Editor d’àudio Dies

Pack descompte “ENG” de AvisualPro Dies
Càmera Panasonic HPX250
Memòries Micro P2, 32+64GB
Trípode Manfrotto
Micròfon Senheiser
Sistema il·luminació LED312 

Transport (inclós)

Preu fixat
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hagut de recórrer a actors i actrius professionals, no sembla haver cap taula de tarifes estandarditzada, per

la qual cosa vaig suposar que el cost final en aquesta partida estaria en funció dels acords particulars als

que s’arribés en els tractes amb aquests.

Les tarifes per al personal tècnic estan majoritàriament extretes dels Acords de pròrroga i taules salarials de

l’any 2016 del II Conveni col·lectiu de la indústria de producció audiovisual, publicats al BOE número 19 del

divendres 22 de gener de 2016. Els salaris inclouen la prorrata de pagues extraordinàries i la compensació

econòmica de les vacances, donat que es tracta de contractes de durada inferior a un mes. En la majoria de

casos estan expressats en preu per jornada, comptant una jornada diària de 8 hores. El número de jornades

ha estat ajustat a la duració real de les tasques en hores. D'aquesta manera, tot i que els rodatges s'han

realitzat en 10 sessions, 10 dies diferents, si les condicions ho haguessin permès el rodatge es podria haver

realitzat en dues jornades. 

Els honoraris del guionista corresponen a l’indicat en l’Annex II, secció C) de l’esmentat BOE, per a un

guionista  de no ficció  per  a  produccions úniques amb pressupost  inferior  a 5000 euros,  per  producció

unitària.

Per al capítol de material he buscat tarifes d’empreses de lloguer de material audiovisual que operin a la

província de Barcelona. La duració del lloguer correspon a la durada real dels treballs de gravació, ja que el

material es lloga per jornades senceres.

Els drets de propietat intel·lectual corresponen a preu d’una llicència  Standard per a ús  online d’un tema

musical qualsevol per a empreses en la web Jamendo.com6

6 https://licensing.jamendo.com/en/track/967930/enjoy-your-life-joyful-and-carefree-tune
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22. Anàlisi de mercat

22.1. Descripció del negoci

L’Autoescola  La  Rambla  és  una  empresa  familiar,  dedicada  principalment  a  proporcionar  els  serveis

necessaris per a l’obtenció de tot tipus de permisos de circulació. Addicionalment també ofereix altres tipus

de serveis com classes pràctiques de reciclatge per a persones que no condueixen des de fa temps, cursos

CAP de reciclatge per a conductors de camió, cursos de conducció eficient, i altres serveis similars.

És una empresa familiar  que enguany compleix  trenta  anys  de presència  en el  mercat.  Els  seus trets

distintius són la qualitat en els serveis oferts i el tracte personalitzat.

En l’actualitat compta amb dos seus ubicades al barri de  Ca N’Aurell de Terrassa. Una d’elles està molt

propera al centre de terrassa, mentre que l’altra es troba en un altre extrem del barri.

Els mitjans amb què compta són: 

• Dues  aules  per  classes  de  teòrica,  amb  capacitat  per  uns  15-20  alumnes  cada  una,  dotades

d’ordinadors, projectors, pissarres i altres materials auxiliars per a l’ensenyament.

• 20 ordinadors personals per a tests de teòrica, repartits entre les dues seus.

• 3 cotxes per a pràctiques de circulació.

• 1 ciclomotor.

• 4 motos, de 125, 250 i 2 de 600 cc, amb canvi manual i automàtic.
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22.2. Canals de comunicació

En l’actualitat l’autoescola disposa d’una pàgina web (http://autoescolalarambla.com/), on principalment resideix

informació  estàtica,  i  s’informa  dels  productes,  serveis,  dades  de  contacte  i  ubicació  de  les  seus  de

l’autoescola, i d’un perfil a Facebook (https://www.facebook.com/Autoescola-La-Rambla-339512416688/?fref=ts) on

es publiquen diverses notícies relacionades amb el dia a dia de l’autoescola, o enllaços que puguin ser

d'interès per als alumnes, sempre relacionats amb la seguretat vial.

22.3. Públic objectiu

Els alumnes de l’autoescola habitualment són persones molt joves, entre 14 i 25 anys, que estudien per

obtenir els permisos AM (Ciclomotor) o B (Cotxe). Habitualment les persones que realitzen el pagament de

les despeses d’obtenció d’aquests permisos no són els alumnes sinó els seus pares.

Un altre col·lectiu d’alumnes està format per persones d’edats a partir de 25 anys, que o bé obtenen els

permisos de conducció de manera més tardana (una gran part són persones immigrants), o bé persones

que obtenen permisos de conducció addicionals (més freqüentment, persones que ja tenen el permís B i

obtenen el A-1 o A-2). 

Per tant, podem considerar que el públic objectiu són els pares dels alumnes i els alumnes d’ambdós sexes

d’edat superior a 25 anys.

22.4. Competència

L’abundància d’autoescoles presents a la ciutat de Terrassa i la situació cèntrica de les dues seccions de

l’autoescola La Rambla, provoca que hi hagi altres autoescoles molt properes. La majoria d’aquestes altres

autoescoles  pertanyen  a  grans  franquícies  (RACC,  per  exemple),  o  a  autoescoles  que  tenen  un  gran

número de seccions (Planeta o DOEX). A diferència de l’autoescola La Rambla, el model de negoci de la

majoria d’aquestes es basa en la reducció de costos i en l’oferta de preus aparentment més econòmics. 

La reducció de costos queda palesa en el fet de què els alumnes d’aquestes altres autoescoles realitzen les

classes i  pràctiques amb diferents  professors,  amb la  qual cosa es perd el  seguiment personalitzat  de

l’alumne i es dificulta un adequat assessorament respecte a quan estan preparats per realitzar els exàmens

pertinents.

Una  altra  mesura  que  permet  oferir  uns  preus  aparentment  més  baixos  és  la  realització  de  classes

pràctiques més curtes del què és habitual. Tot i que sobre el paper el preu/hora d’aquestes pràctiques és

més baix, el fer classes més curtes comporta una falta de continuïtat en l’entrenament del conductor que fa

que al final siguin necessàries més classes, i per tant un cost global més alt per a l’obtenció del permís.
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22.5. Anàlisi DAFO

Debilitats

• Per  les  característiques  pròpies  dels  productes  i  serveis  oferts,  una  autoescola  té  un  àmbit

d’actuació restringit a una zona geogràfica limitada. Habitualment els seus clients són persones que

resideixen o treballen en les proximitats de l’autoescola. Per tant el volum de negoci de cada una de

les seccions de l’autoescola és petit.

• La competència amb d’altres autoescoles, amb polítiques de preus molt agressives, ha provocat una

baixada important del marge de beneficis en els darrers temps.

• Obsolescència  d’algunes  instal·lacions  i  equipaments.  La  crisi  econòmica  ha  provocat  que  no

s’hagin pogut actualitzar degudament alguns equipaments: cadires, taules, alguns ordinadors, etc.,

cosa que dona una imatge poc moderna.

Amenaces

• La competència amb grans franquícies i autoescoles «Low Cost», que ofereixen preus més baixos.

• La situació de crisi econòmica comporta que el públic en general valori més el cost que la qualitat.

Fortaleses

• Qualitat dels serveis. El tracte personalitzat i el bon assessorament fan que el percentatge d'èxit

entre els alumnes que es deixen assessorar sigui molt alt.

• Fidelitat dels clients. Molts dels nous alumnes són familiars, amics o coneguts d’ex-alumnes

• Experiència acumulada i 30 anys de presència en el mercat.

Oportunitats

• Potenciar l’oferta de tot tipus de serveis relacionats amb l’obtenció de qualsevol tipus de permís de

circulació.

• Tot  i  l’abundància  d’autoescoles  en  l’àmbit  geogràfic  proper,  el  número  d’autoescoles

especialitzades en l’obtenció de permisos de moto és molt petit. L’autoescola La Rambla és una

d’elles.
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22.6. Mitjans de promoció

En el  món de  les  autoescoles,  els  mitjans  de  promoció  que  habitualment  es  fan servir  són  en  forma

d'anuncis a la premsa local, cartells impresos o flyers, o per mitjà d'anuncis a la ràdio local. 

La promoció d'autoescoles per mitjans audiovisuals resulta poc habitual. Probablement això és degut al cost

que acostuma a representar la producció d'un anunci, i a que una autoescola actua en un àmbit geogràfic

limitat. Sota aquestes premisses, a primera vista pot semblar que l'audiovisual no és un mitjà adequat per

promocionar un negoci d'aquest tipus.

De tota manera, la realització d'un vídeo promocional pot representar un avantatge competitiu respecte a

d'altres autoescoles, ja que per la seva raresa pot cridar més l'atenció d'un possible client. A més el mitjà

audiovisual permet ressaltar millor els punts forts de l'empresa, o al menys de manera més explícita que en

altres mitjans.

La possibilitat de publicar aquest vídeo en Internet, fa que el coneixement de l'autoescola entre el seu públic

potencial  es  pugui  estendre  més enllà  d'aquest  àmbit  geogràfic  limitat  que mencionava  anteriorment,  i

d'aquesta manera, maximitzar el número de persones que en un moment donat podrien donar referències

de l'autoescola a possibles clients. Naturalment, hi ha un límit pràctic en aquesta extensió geogràfica de

l'àmbit d'actuació de l'autoescola, però en tot cas, la promoció online l'estendrà més enllà d'aquest límit

pràctic.

Bé es cert que la producció d'un audiovisual acostuma a ser més cara, però això no és aplicable al cas què

ens ocupa, ja que ha existit la possibilitat de produir-lo a cost pràcticament zero.

Aquesta circumstància, juntament amb la possibilitat d'utilitzar el vídeo produït en altres canals no online,

com per exemple a la televisió local, o projectant-lo en sales de cine, etc., fa que la promoció de l'autoescola

per mitjans audiovisuals sigui un mètode perfectament factible i potencialment molt efectiu.
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23. Màrqueting i Vendes

Com ja s'ha comentat, el vídeo produït no serà objecte de cap activitat comercial per si mateix, únicament

formarà part d'una campanya promocional en uns canals molt específics. Per tant, no hi ha cap estratègia

de màrqueting associada al vídeo com a tal.

Més aviat,  el  vídeo  servirà  com a vehicle  d'aquesta campanya,  l'objectiu  de la  qual  és augmentar  els

ingressos de l'autoescola per mitjà d'un increment de matrícules de nous alumnes. En l'actualitat molts dels

alumnes de l'autoescola s'hi matriculen perquè tenen bones referències principalment de familiars o amics

que ja han estat alumnes. El què es persegueix amb aquest vídeo és captar nous alumnes de fora d'aquests

cercles. Després de la publicació es realitzarà un seguiment de la difusió del mateix utilitzant les pròpies

eines proporcionades per Vimeo i Youtube, i del seu impacte en el número de noves matriculacions per mitjà

d'una enquesta informal que es realitzarà entre els futurs alumnes.
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24. Conclusions

Des de que vaig començar a estudiar l'antic Graduado Multimedia, cap allà l'any 2007, vaig saber que gran

part de les assignatures tindrien una utilitat immediata en el desenvolupament de la meva feina com a gestor

de projectes i desenvolupador de software.

En canvi, una altra part de les assignatures del pla d'estudis em resultaria més difícil de posar en pràctica.

Em preocupava  que  s'anessin  perdent  els  coneixements  adquirits  mentre  havia  cursat  aquestes  altres

assignatures, a causa del pas del temps i la falta de pràctica.

La  realització  d'aquest  projecte  era  l'oportunitat  per  refrescar  i  tornar  a  posar  en  pràctica  aquells

coneixements, i en aquest sentit la meva valoració del treball realitzat és molt positiva. Considero que he

complert els objectius que m'havia marcat, i el fet d'haver-los posat en pràctica de manera combinada penso

que ha incrementat el grau en què he pogut tornar a assimilar aquests coneixements i integrar-los amb la

resta de coneixements adquirits que ja formen part del meu dia a dia.

Assumint els diferents rols professionals que he hagut d'assumir durant el treball, he pogut també aplicar les

tècniques i guanyar fluïdesa en l'ús de les eines que han estat necessàries per a la realització del vídeo.

Tot i que considero que pràcticament totes les assignatures del Grau han contribuit a la realització d'aquest

projecte, les que ho han fet de manera més intensa han estat:

• Respecte als conceptes teòrics aplicats: producció de vídeo digital, composició digital, estètica en

sistemes  multimèdia,  fonaments  de  multimèdia,  guionització  d'interactius  multimèdia,  mercat  i

legislació, mitjans interactius, producció i tractament de gràfics per ordinador, publicitat interactiva,

administració i gestió d'organitzacions.

• Respecte a les tècniques emprades:  animació,  arquitectura de la informació,  composició digital,

fotografia digital, gestió i organització de la producció, gestió de projectes, guionització d'interactius

multimèdia, integració digital de continguts, producció i tractament de gràfics per ordinador, publicitat

interactiva,  tractament  i  publicació d'àudio,  tractament  i  publicació d'imatge i  vídeo,  visualització

d'informació.

• Respecte a les eines i programari utilitzats: composició digital, producció de vídeo digital, fotografia

digital,  gestió i organització de la producció, gestió de projectes, integració digital de continguts,

producció  i  tractament  de  gràfics  per  ordinador,  tractament  i  publicació  d'àudio,  tractament  i

publicació d'imatge i vídeo.

Tot i  que ha requerit  molta més dedicació de la que inicialment pensava, estic molt satisfet de la feina

realitzada. A nivell personal he assolit els objectius que m'havia proposat de bon principi. Pel que fa als

objectius  del  projecte,  en  la  meva  opinió  també  he  assolit  els  objectius.  Penso  que  el  vídeo  produït

aconsegueix transmetre el missatge que es pretenia, i el projecte s'ha acabat dins del calendari previst (de

fet una setmana abans), i amb uns costos mínims.
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Annex 1. Lliurables del projecte

En aquesta entrega s’inclouen els següents fitxers:

• CazorlaGarciaJoaquim_TFG_Memoria_V55.pdf

◦ El present document.

• \Documents\CazorlaGarciaJoaquim_TFG_GuioOriginal_V40.pdf 

◦ Guió literari, tècnic i storyboard original.

• \Documents\CazorlaGarciaJoaquim_TFG_GuioModificat_V43.pdf 

◦ Guió literari, tècnic i storyboard de la versió final.

• \Documents\CazorlaGarciaJoaquim_TFG_StoryboardV5.vsdx

• \Documents\CazorlaGarciaJoaquim_TFG_StoryboardV5.png

◦ Nova versió del storyboard que reflecteix els canvis en el guió. Formats MS Visio 2013 i bitmap

• \Documents\CazorlaGarciaJoaquim_TFG_PlaDeRodatge_V5.pdf

◦ Pla de rodatge amb localitzacions, dates de rodatge, inventari de material necessari i aspectes a

tenir en compte per al rodatge de cada pla.

• \Documents\CazorlaGarciaJoaquim_TFG_AutoritzacioDretsImatge_V4.pdf

◦ Model d’autorització de gravació d’imatges i veu que han signat els participants en els rodatges.

• \Documents\Certificate_Enjoy_Your_Life_joyful_and_carefree_tune_Akashic_Records.pdf

◦ Llicència per a l'ús del tema de la banda sonora del vídeo produït.

• \Documents\CazorlaGarciaJoaquim_TFG_Links.pdf

◦ Enllaç a Dropbox on es troba la versió definitiva del projecte d'Adobe After Effects on es realitza

el muntatge final dels plans escollits, i la integració amb l'àudio, la banda sonora i les imatges

2D. Conté diverses carpetes i arxius que caldrà descarregar a un directori local i posteriorment

descomprimir. El fitxer INSTRUCCIONS.txt que es troba en aquest enllaç conté les indicacions

per reconstruir l'estructura de carpetes necessària. En la carpeta arrel de Dropbox hi ha també

el  fitxer  CazorlaGarciaJoaquim_TFG_SequenciaFinal_bV125_Definitiu.mp4,  que  és  la  versió

definitiva  del  vídeo  que  finalment  s'ha  publicat  a  Vimeo  i  s'ha  enllaçat  des  de  la  web  de

l'autoescola.
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Annex 3. Vita

L'autor d'aquest projecte va començar a treballar l'any 1987 en el Departament d'Informàtica de l'Ajuntament

de Terrassa com a operador d'un sistema VAX-VMS 11/750.

Posteriorment va treballar en aquest  Departament com a analista-programador,  desenvolupant diverses

aplicacions informàtiques en entorns mainframe i client-servidor.

Entre 2001 i 2012 va ser Cap del Departament de Desenvolupament de l'Ajuntament de Terrassa, i  en

l'actualitat hi continua treballant  com a Cap de Desenvolupament d'Aplicacions Específiques, gestionant

diversos projectes d'implantació de programari i desenvolupant aplicatius de gestió.

Va començar els seus estudis a la UOC amb l'antic pla d'estudis a principis de 2007. En l'actualitat està

finalitzant  el  Grau en Multimèdia de la Universitat  Oberta de Catalunya, per al  qual ha realitzat  aquest

projecte.
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