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  Resum del Treball 

     Des del punt de vista de l'experimentació sinergètica es forma una sèrie de creacions conceptuals. Productes o 

experiències, captables pel visor d'un dispositiu portable compacte, interrelacionant les tècniques artístiques amb les 

noves tecnologies de comunicació. A partir de la gestió de col·laboracions entre dos o més joves creadors amb un mètode 

de conceptuar la tecnologia i la plàstica diferent: inspiració sense copyright, obra conjunta, interpretació d'una mateixa 

obra i ús a partir de creative commons. 

     Tant el contingut com el propi procés d'arquitectura del projecte utilitzen la sinergia com a base de manufactura. La 

sinergia es defineix com l'acció conjunta de diversos òrgans en la realització d'una funció. La coordinació d'activitats el 

rendiment de les quals és superior que si es realitzessin per separat. 

     Queden registrades una successió de quatre vivències postmodernistes de concisa duració amb una addicional 

d'autoanàlisi. Utilitzant el llenguatge audiovisual d'avantguarda comú en plataformes de publicació en línia, el format 

videoblog personal d'edició jumpcut, es fa una reflexió estètica-social de l'era digital i artística amb un tractament 

emocional a través de les narratives visuals de cada experiència. Aquest treball s'emmarca en gestió de projectes i equip 

humà, producció audiovisual, realització audiovisual, grafisme, edició sonora, així com creativitat en la seva forma i 

contingut. 

     Es posen en pràctica tècniques expressives multimèdia clàssiques i d'altres actuals, com l'animació d'efectes en 

retolació, muntatge stop-motion, incrustació per màscara de seguiment, la sonorització i producció musical, amb 

una guionització audiovisual realista, relacions de transmèdia, interactivitat en xarxes socials i altres VFX utilitzant eines 

tecnològiques de captació analògica dels mateixos participants en les experiències. 

     Un producte d’entreteniment amb estètica i argumentació digital, acompanyat d’una documentació útil com a 
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plantilla per rodatges i cinematografia de pressupost limitat. Que es resumeix en un aprenentatge tant d'experimentació 

com de discurs. 

  Abstract (in English, 250 words or less):  

     From the point of view of synergetic experimentation, a series of conceptual creations are formed. Products or 

experiences, which can be captured by the viewfinder of a compact portable device, interlacing artistic techniques 

with new communication technologies. Starting with the management of collaborations between two or more 

young creators with a different method of conceptualizing technology and plastic arts: inspiration without 

copyright, joint work, interpretation of the same work and use by creative commons. 

     Both, the content and the project's own architectural process, use synergy as a manufacturing base. Synergy is 

defined as the cooperative action of several organs in performing a function. The coordination of activities whose 

performance is superior than if carried out separately. 

     A succession of four postmodernist experiences of a concise duration is recorded with an additional self-

analysis. Using the avant-garde audiovisual language common on online publishing platforms, videoblogging and 

jump cut, an aesthetic-social reflection of the digital and artistic age is made. Adding an emotional treatment 

through the visual narratives of each experience. This work is framed in project management and human team, 

audiovisual production, audiovisual production, graphics, sound editing, as well as creativity in its form and 

content. 

     Classical and other current multimedia expressive techniques are implemented, such as the animation of 

signaling effects, stop-motion assembly, embedding for tracking mask, music production, with realistic audiovisual 

scripting, transmedia relationships, interactivity in social networks and other VFX using technological tools for 

analog capture of the same participants in the experiences. 

     An entertainment product with aesthetics and digital argumentation, accompanied by useful documentation 

as a template for filming and low-budget cinematography. That is summarized in a learning journey of 

experimentation and speech. 

 

 

Dedicatòria/Cita 

 

 

 

“Per aquells amb ments racionals els processos mentals dels intuïtius semblen moure’s cap enrere” 

Frances Wickes 

 

“Quan he d’escollir entre dos mals, sempre m’agrada provar el que no he provat abans”  

Mae West 
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ABSTRACT 
 

Des del punt de vista de l'experimentació sinergètica es forma una sèrie de creacions conceptuals. Productes 

o experiències, captables pel visor d'un dispositiu portable compacte, interrelacionant les tècniques artístiques amb 

les noves tecnologies de comunicació. A partir de la gestió de col·laboracions entre dos o més joves creadors amb un 

mètode de conceptuar la tecnologia i la plàstica diferent: inspiració sense copyright, obra conjunta, interpretació 

d'una mateixa obra i ús a partir de creative commons. 

Tant el contingut com el propi procés d'arquitectura del projecte utilitzen la sinergia com a base de 

manufactura. La sinergia es defineix com l'acció conjunta de diversos òrgans en la realització d'una funció. La 

coordinació d'activitats el rendiment de les quals és superior que si es realitzessin per separat. 

Queden registrades una successió de quatre vivències postmodernistes de concisa duració amb una 

addicional d'autoanàlisi. Utilitzant el llenguatge audiovisual d'avantguarda comú en plataformes de publicació en 

línia, el format videoblog personal d'edició jumpcut, es fa una reflexió estètica-social de l'era digital i artística amb 

un tractament emocional a través de les narratives visuals de cada experiència. Aquest treball s'emmarca en gestió 

de projectes i equip humà, producció audiovisual, realització audiovisual, grafisme, edició sonora, així com 

creativitat en la seva forma i contingut. 

Es posen en pràctica tècniques expressives multimèdia clàssiques i d'altres actuals, com l'animació d'efectes 

en retolació, muntatge stop-motion, incrustació per màscara de seguiment, la sonorització i producció musical, amb 

una guionització audiovisual realista, relacions de transmèdia, interactivitat en xarxes socials i altres VFX utilitzant 

eines tecnològiques de captació analògica dels mateixos participants en les experiències. 

Un producte d’entreteniment amb estètica i argumentació digital, acompanyat d’una documentació útil com 

a plantilla per rodatges i cinematografia de pressupost limitat. Que es resumeix en un aprenentatge tant 

d'experimentació com de discurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“L’objectiu de l’art no és un destil·lat enrarit e intel·lectual, sinó que és la vida, una vida més intensa i brillant.” 

 Alain Arias-Misson 
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FIGURA 1: LA UNIÓ FA LA FORÇA. FOTOGRAMA DE LA SINÈRGIA 3. 

NOTACIONS 
Tipografia títols: High tower i Book antiqua.  

Tipografia cos: Book antiqua.  

Negretes: Paraules a ressaltar. Resum. 

Itàliques: Estrangerismes o paraules en altre idioma 

“Cometes”: Cites i/o paraules inexactes. 

Subratllat: Definició. 

(Parèntesis): Aclariments. 

- Guions: En numeracions o diàlegs. 

1.2.1.3 Seccions en relació jeràrquica 
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CONVENCIONS I GLOSSARI: 
Art: Com a procés o el producte deliberat de l'organització dels elements en una forma que apel·la els 

sentits i les emocions.  

¿Què no és art? Tota acció de creació intencionada pot estar considerada art. I per tant en el marc 

d’aquest treball, el jutjament o criteri de qualitat no desqualifica un objecte per ser art.  

Artista:  

1. Persona que realitza una activitat amb habilitat.  

2. Persona dedicada a una de les belles arts. 

3. Persona que crea amb un component d’imaginació. 

Vlog: És la forma abreujada de Videoblog. Que es considera un blog recollit en vídeo. Blog prové de l’anglès 

weblog o quadern de bitàcola. Normalment té caràcter personal, es centra en un tema concret i té la seva 

plataforma en la xarxa d’Internet. Convencionalment està ordenada cronològicament, però en el marc d’aquest 

treball l’ordenació cronològica vindrà definida per l’acció de desenvolupament de la col·laboració, i no pas en 

tota la peça audiovisual. 

Grafisme: Element digital 2D o 3D amb base d’imatge creat per ordinador, normalment posicionat sobre 

una gravació de vídeo real. 

Escaleta: Eina cinematogràfica que llista els elements estructurals d’una peça. En la seva versió detallada 

inclou anotacions i duracions de les seccions. 

Sinopsi: terme utilitzat en el cinema, novel·les o teatre per definir un resum breu amb els punts clau. A 

vegades s’utilitza como text promocional. 

Canal:  

1. via o mitjà utilitzat per comunicar un missatge o distribuir un producte. 

2. Perfil en xarxa de publicació audiovisual que recull les peces d’un únic usuari 

Subscripció: fidelització en un canal en la plataforma de publicació periòdica online. Comporta un avís 

quan es dóna una nova publicació.  

Follower/Seguidor/Subscriptor: Relació receptiva via connexió a través de les xarxes socials a un perfil o 

usuari. La informació, del qual es troba més accessible, en la seva pàgina inicial de la xarxa social. 

Instastory: publicació temporal i editable que permet pujar a internet la plataforma Instagram.  

Hashtag: fa referència a l’etiqueta, normalment precedida per # que serveix com a lligam o categorització 

dins de diverses plataformes online. 

Núvol: Tendència mitjançant el qual una sèrie de serveis o emmagatzaments es fan de forma remota o des 

d’internet.  
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1. INTRODUCCIÓ/PREFACI 
 

Les persones som creacions destinades a crear. Cap persona és una illa. Sovint "1 + 1 >; 2". La sinergia és 

aquest mètode de creació, mitjançant el qual, la suma de dues parts independents formen un producte o experiència 

amb valor afegit. Aplicada en el món artístic, destrueix convencions, elimina prejudicis, invita a qüestionar-se 

estructures, deixant pas al simple fet de crear obertament. Les creacions alhora, són la base en la qual es fomenta el 

sistema de tecnologies d'informació així com les diferents plataformes interactives en línia o xarxes socials. És comú, 

que els creadors pequin d'endogàmia, massa tancats en el seu estil i forma. Com a conseqüència, es crea aquest 

experiment audiovisual de col·laboracions obertes entre artistes, barrejant disciplines sense relació aparent. 

En l'actualitat, el documental potencial és el videoblog. Amb un format ràpid, visual i actual, és consumit 

per una generació mil·lenial i Touch que rebutgen l'artifici del producte elaborat per a "veure com es fan 

les salsitxes". friki Expandit amb la filosofia creative commons i sense pretensions econòmiques ni de crítica o judici, 

neix Choque de artes. Una experiència artística motivacional i honesta. 

 

10k seguidors. 

9 artistes. 

8 metodologies de treball. 

7 visions personals del món de l'art. 

6 professionals en actiu. 

5 minicapítols d'experiències artístiques. 

4 emocions infravalorades com a fil conductor. 

3 camins per crear: Fusió, competició i de convocatòria oberta. 

2 ciutats. 

1 càmera amb un vlogger, actor, editor, tècnic, director... és a dir, 1 home orquestra que ens porta les llums 

les obscuritats, les decisions de deixar darrere una vida estable per una vida artística, més arriscada però 

més brillant. 

Il·lustració grafiti kawai, maquetació tècnica d'arquitectura, dansa clàssica ballet, papiroflèxia , fotografia 

nua, cant soul, poesia personal, música electrònica i amb breus aportacions de màgia, acrobàcia, rap, dibuix a grafit, 

tot això, amb un llaç de creativitat audiovisual forma Choque de artes. 

Descobrirem que l'art no deixa de ser art en funció de la seva qualitat. La importància de les connexions en 

una indústria competitiva. Les inseguretats d'exposar el teu treball a l'escrutini públic. Els enfrontaments del treball 

analògic contra la digitalització dels procediments. Especialment, la valentia que fa falta per considerar-se Artista, 

portant la contrària a una societat que relega l'art a la categoria de hobbie. 

 

 “La trovada entre dues personalitats és com el contacte de dues substàncies químiques; si es dóna una reacció , ambdues es 

transformaran”. Carl Gustav Jung 
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2. DESCRIPCIÓ 
SINOPSI 
 

 Sèrie de vídeos on, amb format Videoblog/Documental, s’enregistra el procés de cooperació entre dos artistes 

o més, incloent el creador de canal, units amb un objectiu comú de creació. Pot donar-se simultàniament o 

asincrònicament, presencial o no espacial.  

 

DESCRIPCIÓ DELS VÍDEOS 
 

Gènere: Videoblog (Documental post-modern) 

Quantitat: Entre 4 i 5 episodis. 

 Duració: Entre 10-15min.   

 Resolució: Vídeo Full HD 1080p. Àudio 320 kbps. 

 Còdec: H.264 / MPEG-4 AVC 

 Contingut: 

- 4 episodis de processos d’experimentació artística en col·laboració. 

- 1 últim episodi amb tots els resultats dels projectes fusionats. 

 Temàtica comuna del projecte: Emocions infravalorades. 

Visió: Personal, d’autor. 

Tractament: Modern incloent simulacions de xarxes socials 

ESTRUCTURA DELS EPISODIS: 
 

- Avançament curt o ganxo 

- Capçalera 

- Presentació breu 

- Introducció d’artistes col·laboradors 

- Presentació del tema: Emoció dramatitzada. 

- Experimentació I. Inici. 

- Experimentació II. Desenvolupament. 

- Resultat 

- Experimentació III. Tancament/Conclusió. 

- Invitació a altres episodis, continguts i subscripció 
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3. OBJECTIUS 
PRINCIPALS 
 

 Instaurar i promocionar una marca personal.  

 Compondre un TFG que tingui una utilitat més enllà de l’àmbit teòric-acadèmic. 

 Experimentar de primera mà el procés pràctic de tractament d’imatge i so. 

 Confeccionar un producte audiovisual d’entreteniment. 

 Manipular una plataforma de publicació online.  

 

SECUNDARIS  
 

 Aprendre d’altres disciplines artístiques ampliant habilitats i coneixements.  

 Experimentar la màxima “Quantitat per sobre de qualitat”.  

 Crear una comunitat al voltant de contingut d’interès. 

 Utilitzar les xarxes socials com a medi de promoció i interacció. 

 Prendre consciència de les vivències d’un cap de projecte. 
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4. MARC TEÒRIC/ESCENARI 
 

Parlar del context actual, és parlar dels individus que mouen la economia global. La generació Y, generació 

de Peter Pan, o en terminologia popular: Mil·lennials. joves nascuts des dels principis dels 80 fins a finals dels 2000. 

Que tenen com a característiques principals haver crescut en una època d’evolució tecnològica, comunicació i mèdia 

marcada per altes tasses d’atur laboral. Aquesta situació a instaurat una tendència conductiva generalitzada d’apatia, 

pessimisme en el sistema, creixement del pensament liberal, desconfiança en processos de llarg termini, saturació 

d’imatges e immediatesa. De la mateixa manera la Generació Z (finals de 2000- 2010) i generació Touch(2010-2017), 

encara queden impregnades per certes tendències dels mil·lenials. 

Aquestes atributs han moldejat (no sense resistència) el mercat econòmic actual, així com les pròpies mèdies. 

En concret, l’audiovisual, així com a el model promociona adjunt, troba la seva programació televisiva obsoleta, el 

model d’anunci arcaic, els famosos i les imatges de marca clàssiques desbancades. Una gran migració cap a sistemes 

en xarxa, vídeo en demanda, permeten als mil·lenials consumir immediatament el tipus d’audiovisual que desitgen, 

sense restriccions horàries, sense censures, amb recomanacions personalitzades segons els seus gustos, amb 

interacció amb els seus iguals i en estreta col·laboració amb les xarxes socials com a medi en continua evolució que 

s’adapta a les seves propietats com a generació. 

Les marques juntament troben més efectiu promocionar els seus productes a traves de contractes, 

col·laboracions i regals a persones de referència i influència en la conducta, coneguts com “influencers”, que a mode 

de generals d’exèrcit mouen masses a partir de la publicació de la seva vida en fotografies, textos o vídeos.  

Neix el format Videoblog que veu directament de la programació convencional, afegint un nou paradigma 

on el protagonista mostra amb naturalitat sense artifici la seva vida corrent i les seves experiències. Fent d’aquest un 

nou model de negoci que té com a valor l’interès del públic. Les xarxes socials innoven contínuament per ser l’opció 

predominant. Snapchat mor, Google+ es torna un acudit, Facebook es considera un decrèpit, Vine cau i amb aquest 

tots els referents passen a culminar Youtube i Instagram com a xarxa socials en el pòdium. 

Paral·lelament, i degut a la estreta relació d’aquest treball amb l’art, aquest es tenyeix dels corrents artístics 

vigents en el segle XXI. La corrent artística postmodernista accepta el fracàs de les avantguardes que pretenien 

eliminar la separació entre art i vida, i l’art comença a parlar del propi art, sense pretensions de de fer una labor 

social. Aquesta obra per tant queda molt lligada a les manifestacions artístiques actuals com l’art conceptual, que es 

centra en el procés de creació mental on l’art està en la idea i no en el producte, i altres com l’hiperrealisme, pop-art 

i l’art cinètic. 
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5. CONTINGUTS 
 

Aquesta primera temporada de “Choque de artes” es compondrà de 5 capítols d’una durada aproximada de 

10 minuts amb la temàtica emocions infravalorades. Compostos per una estructura comuna. On primerament 

s’introduirà una metodologia de treballar l’art, els participants i les seves disciplines, i la seva forma de col·laborar. 

Així com també, l’emoció escollida a partir d’una petita dramatització. Com a secció afegida trobem una petita i 

fugaç mescla d’altres arts que no tenen res a veure, i que ens fa d’interludi. 

Primer episodi. Apart de presentar en Chuso del Campo, creador i presentador. Presentarem el concepte de 

Sinèrgia. Coneixerem la poeta canària Marta Zubiria que ens parlarà de com enfoca la creació. Així com en Toni o 

Redd Kurenai, aficionat autodidacta de la papiroflèxia que ens mostrarà la seva afició. Presentarem “La fragilitat” 

com a característica subestimada. I veurem un procés d’experimentació i treball a partir de la Sinèrgia Inspirada. I 

finalment tancarem amb un stop-motion producte del xoc d’arts. 

Segon episodi. Obrirem amb el concepte de sortir de la zona de confort, i l’exploració. Entrarem en la vida 

de Milagros Ramirez, científica sud-americana que té com a passió al dansa clàssica, i la presentarem a Lucía Bravo, 

arquitecta i dissenyadora amb la que a través de la Sinergia Col·laborativa crearem una experiència audiovisual 

conjunta amb la temàtica de “la Ràbia” inclosa.  

Tercer episodi. Ens portarà a Barcelona on explorarem l’art de la Sonia Zubeldia, orgullosa basca i fotògrafa 

professional comercial que fa instantànies promocionals de productes, en comptes del que més li agrada fotografiar: 

cossos nuus. Parlarem de la comercialització de l’art, així com a través d’una Sinergia Competitiva, coneixerem un 

altre comerciant del seu art: Garbi Kw, endinsat en ser freelance autònom, crearà a través del Street Art Còmic i el 

disseny gràfic, un producte en paral·lel a la Sonia. Tindrem l’emoció Vergonya com a eix principal. 

Quart episodi. En Xoc d’arts parlarem de la motivació, així com del màrqueting online i de la importància 

de la col·laboració, així com dels excessos de la indústria artística. El presentador introduirà la Soledat com a emoció 

amb mala imatge, i juntament amb la Atenea Carter i el seu company de vida amb el que forma la banda musical 

Another way, crearem una cançó folklòrica del Brasil, una Bossa Nova, amb la qual a través de la Sinèrgia 

d’Influència farem una convocatòria oberta, per a que el públic creí sense restriccions diferents peces amb la seva 

pròpia disciplina artística, amb la que es crearà una obra conjunta. ç 

Cinquè i últim episodi. Aquest serà una experiència d’autoreflexió on veurem com s’ha realitzat el propi 

producte del programa i el conjunt de productes. Aspectes que s’han passat per damunt com la música aportada pel 

productor musical Oliztyle, els participants en les sinèrgies exprés i/o l’audiovisual i la seva tècnica com a art en sí 

mateix amb el seu llenguatge propi. 

El treball consta doncs d’un període de pre-producció on es planifica totes aquestes col·laboracions, 

localitzacions, temàtiques i estructures. També de la pròpia producció on es graven els continguts, creant guions i 

material amb el que es treballarà (part d’ell contingut publicat en les pròpies xarxes socials dels artistes). I per últim 

una post-producció, on es fa una selecció de tot, passant a la fase d’edició del producte s’afegeixen efectes, petits 

retocs de coloració, tractament sonor. Per després fer una distribució i publicació en xarxa des d’on es fa accessible. 

Tot això, envoltant d’una creació de documentació durant tot el procés. 
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6. METODOLOGIA 
Respecte a la creació del projecte audiovisual es seguirà la següent metodologia: 

1. Desenvolupament i pre-Producció1 

1.1 Concepció de la idea. 

1.2 Desenvolupament de la idea inicial. 

1.3 Anàlisi de requeriments. 

1.4 Agrupació de recursos físics i humans. 

  1.4.1 Inventari de recursos tècnics 

   1.4.2 Captació d’artistes i tècnics auxiliars 

  1.5 Recopilació d’informació de temàtica en comú 

  1.6 Revisió de concordança de llicències de drets d’autor   

  1.7 Estructuració i combinació de col·laboradors  

1.8 Estructuració de continguts per cada vídeo 

1.8.1 Llibre de seccions (escaleta) 

1.8.2 Guió d’orientació d’entrevistes 

1.8.3 Concreció d’estil i visió 

1.9 Gestió de primeres localitzacions 

1.10 Recopilació de biblioteca d’àudio 

1.11 Recull d’imatges per seqüència d’introducció dels artistes 

1.12 Compilació d’informació publicitària dels col·laboradors (auto-sponsors)  

1.13 Ajustos previs al rodatge (horaris, convocatòries, pressupostaris, de localitzacions...) 

2. Producció 

  2.1 Gestió de projecte in situ2 

   2.1.1 Desenvolupament i pre-producció 

   2.1.2 Producció 

   2.1.3 Post-producció 

  2.2 Gravació  

2.2.1 Enregistrament de les experiències en col·laboració 

  2.2.1.1 Ideació del projecte en comú 

  2.2.1.2 Desenvolupament (en mateix o diferents espais) 

  2.2.1.3 Producte o experiència 

2.2.2 Enregistrament de les seccions en estudi 

  2.2.2.1 Introducció de temàtiques emocionals 

  2.2.2.2 Seqüència d’apertura 

2.2.3 Enregistrament de la part de presentació i assemblatge 

2.2.4 Enregistrament de parts intermèdies 

                                                           

1 Aquesta etapa sovint es desenvolupa separada. Tot i així, degut a que la sèrie de vídeos es fan sobre demanda 
la realitzarem de forma conjunta. (es faria de la mateixa forma per un programa comprat prèviament a la ideació). 

2 En tractar-se de projectes que es van creant en la pròpia producció, requereix un gran treball (més propi de la 
pre-producció) de canvis d’última hora, de nous recursos necessaris i demés. Podríem dir que aquest projecte, 
tracta de fer projectes dins d’ell, per tant requereix d’una nova fase de pre-producció, producció i post-producció 
per a cadascun d’ells i adaptar-se a mesura que s’avança. 
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  2.2.4.1 Col·laboracions express “Xoc d’arts” (Choque de artes) 

2.2.5 Enregistrament veus en “off” 

2.2.6 Recopilació de material auto-gravat pels col·laboradors 

3.  Post-producció 

  3.1 Edició de vídeo  

   3.1.1 Unificació de formats 

   3.1.2 Adequació al format “videoblog” 

  3.2 Grafisme 

   3.2.1 Disseny gràfic 

   3.2.2 Animació en pantalla 

  3.3 Integració 

  3.4 Altres3 

   3.4.1 Efectes addicionals 

   3.4.2 Retoc de coloració 

  3.5 Documentació 

4.  Distribució 

  4.1 Publicació 

   4.1.1 Ajustament d’informació adjunta (crèdits en capsa d’informació) 

   4.1.2 Subtitulació accessible i multi-lingual 

  4.2 Difusió4 

   4.2.1 Màrqueting online 

 

FIGURA 2: PRIMERS PLANS DE TEMÀTIQUES (ROSA), COL·LABORADORS (GROC) I FORMES DE RELACIONS (BLAU). MADRID 

                                                           

3  En el perfil del videoblog aquests són poc comuns però s’especifica per si es considera necessari en el 
desenvolupament del projecte afegir-ho 

4 Aquesta secció queda fora dels objectius del TFG per acord amb el Tutor del mateix, però s’adjunta com a 
possible extensió futura. 
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Altres qüestions a tenir en compte són que el material enregistrat tindrà diversos equips i formes de captació 

(càmeres de qualitat, smart-phones amb menys resolució, arxius antics del repertori dels integrants). Així com 

diferents autors (el cap de projecte o l’artista per sí mateix). Per tant hi ha una feina de recopilació i unificació de 

qualitats i medis en el resultat final. 

El resultat final estarà disponible en la plataforma Youtube, amb unes característiques d’óptima qualitat 

adequades al medi i al sistema de gravació: 

Vídeo: Full HD 1080p. Àudio: 320 kbps. En llengua castellana amb subtitulació en altres llegües, també 

accessible a persones amb diversitat funcional.   
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7. ARQUITECTURA DE LES PECES AUDIOVISUALS  
ESCALETA 
 

Codi Apartat Duració aproximada 

A Avançament curt o ganxo 
 

10’’ 

B Capçalera 
 

15’’ 

C Presentació breu 
 

1’ 

D Introducció d’artistes col·laboradors 
 

1’ 

E Presentació del tema: Emoció dramatitzada. 
 

30’’ 

F1 Experimentació I. Inici. 
 

2’ 

G Comentaris extres 
 

30’’ 

F2 Experimentació II. Desenvolupament. 
 

3’ 

H Resultat 
 

30’ 

F3 Experimentació III. Tancament/Conclusió. 
 

1’ 

A2 Invitació a altres episodis, continguts i 
subscripció 

15’’ 

TAULA 1: ESCALETA DE PROGRAMA 

A – Reciclatge de imatges (no requereix gravació addicional) 

B – Igual en tots els episodis 

C – Presentador introduint l’episodi 

D – Generada a partir de collage de treballs anteriors i veu en off dels artistes 

E – Mostra de l’emoció 

F – Seqüència d’experimentació amb els dos artistes 

G – Tant en off com intercalant-se amb les altres seccions 

H – Resultat a partir del qual es genera l’episodi 5 

 

BASE DE DADES DE COL·LABORADORS 

Projecte Artista Disciplina Telèfon Correu Ubicació Xarxes socials Informació a 

publicitar 

Origami + Poesia 

(Fragilitat) 

Marta 

Zubiria 

Escriptura                 Madrid – Plaza 

España 

Fb: Marta zubiria 

Insta: @martazubiria  

@alpuntoyco

ma (blog de 

receptes) 

Origami + Poesia 

(Fragilitat) 

Toni 

(“Redd 

Kurenai”) 

Origami 

(papiroflèxia) 

                 Barcelona – Santa 

Eulalia y Premià de 

mar 

Redd Kurenai  
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Dança clàssica + 

Arquitectura 

(Rabia) 

Lucía Bravo Arquitectura, 

disseny 

                   Madrid- Villaverde 

bajo 

Inta: @lubravoc  

Dança clásica + 

Arquitectura 

(Rabia) 

Milagros 

Ramirez 

Dansa clàssica: 

Ballet 

                Madrid - Atocha Fb: Mila Andrea 

Ramirez Guevara 

Insta: @mian_rg 

 

Fotografia nua + 

Ilustració 

(Vergonya) 

Sonia 

Zubeldia 

Fotografia                   Barcelona - Urgell FB: Sonia Zubeldia 

Insta: 

@sonia_zubeldia_phot

ography 

 

Fotografia nua + 

Ilustració 

(Vergonya) 

Garbi Kw Street comic art, 

diseny gràfic 

                   Barcelona – 

Hospitalet de 

llobregat 

Facebook: Garbi kw 

Insta: @Garbikw 

Ven 

samarretes de 

marxandatge, 

VideoLookin

g  

Cant + ¿? 

(Soledad) 

Another 

Way:  

Canción popular 

del Brasil (Bossa 

nova) 

                  Barcelona Facebook: Atenea 

Carter / Another way 

Insta: @ateneacarter 

@anotherwaymusic 

Grup de 

música 

Another Way  

Cant + ¿? 

(Soledad) 

Colaboració 

Oberta –  

Ball 

contemporani 

                 Facebook "Pau Jimfer", 

y Instagram 

"pau.jimfer" 

 

Cant + ¿? 

(Soledad) 

Colaboració 

Oberta –  

Màgia                  ¿ Hector bellido  

Cant + ¿? 

(Soledad) 

Colaboració 

Oberta 

Curt zebra                    ¿ Rosa Lopez  

Cant + ¿? 

(Soledad) 

Colaboració 

Oberta 

Acrobàcia aèrea                    ¿ Alicia moreno 

¿ Maria Conesa 

 

Cant + ¿? 

(Soledad) 

Colaboració 

Oberta 

Escriptura 

creativa 

                  Barcelona @silviasiles  

Cant + ¿? 

(Soledad) 

Col·laboraci

ó Oberta 

Dibuix a llapis                  Valencia @cristinaperezart  

Cant + ¿? 

(Soledad) 

Col·laboraci

ó Oberta 

Rap                 Barcelona – 

L’Hospitalet de 

Llobregat 

Cloud ST  

Choque de artes 

(Projecte General) 

Oliver 

Garcia 

Producció 

musical (house-

rap) 

                  Barcelona – Sant Boi 

de Llobregat 

FB: Oliver garcia 

seoane oliztyle 

Inta: @oliztyle 

Oliztyle (com 

a productora) 

Choque de artes 

(Projecte General) 

Irene 

Crespo 

Auxiliar                    Madrid – Vallecas FB: Irene Crespo 

Ortega 

 

Choque de artes 

(Projecte General) 

Pau Alonso Auxiliar                 Madrid  FB: Pau Alonso 

Gomez 

Insta: @pau_0326 

 

Choque de artes 

(Projecte General) 

Chuso del 

Campo 

Art dramàtic, 

presentador, 

audiovisuals 

                Madrid – Ensanche 

de Vallecas (Las 

suertes) 

FB: Chuso del Campo 

Insta y twitter: 

@chusodelcampo 

 

Instagram y 

twitter. 

TAULA 2: BASE DE DADES DELS COL·LABORADORS 
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8. PLATAFORMA DE DESENVOLUPAMENT 
SOFTWARE: 

Paquet Adobe Creative Cloud  

- Premiere Pro CC 2018. Edició de vídeo. 

- Photoshop CC 2018. Edició d’imatge. 

- After Effects CC 2018. Composició i efectes especials. 

- Audition CC 2018. Edició de so. 

 

Paquet Office 

- Word 2016. Documents d’escriptura. 

- Excel 2016. Taules i fulles de càlcul. 

- Powerpoint 2016. Presentacions en 2 dimensions. 

- Project 2016. Diagrames de Gannt i planificació. 

Celtx. Escriptura de guions. 

Eines online i en xarxa 

- Dropbox. Compartició d’arxius. 

- Google calendar. Organització de dades i tasques. 

- Google mail o Gmail. Correspondència de missatgeria electrònica POP3 i IMAP. 

- Whatsapp. Aplicació de missatgeria instantània de protocol XMPP. 

Captura de imatges 

- ATube Catcher. Versió 3.8.9149 Conversor, descàrrega d’arcius audiovisuals i captura de monitor en PC 

- Mobizen. Aplicació movil de captura de pantalla 

Xarxes socials. 

- Facebook. 

- Instagram. 

- Twitter. 

 

HARDWARE: 
SISTEMES DE PROCESSAMENT 
Ordinador portàtil.  

- MEDION MD98825.  

Sistema operatiu: Windows 10 Pro  

Processador. Intel® Core™ i7-4710MQ 

Gràfica: Geforce GTX 880M 

 

SISTEMES DE GRAVACIÓ D’IMATGE I SO: 
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- Canon Powershot G7 x Mark II  

Càmera digital compacta de 20.1 MP (pantalla de 3", obertura f/1.8-2.8, zoom òptic 

de 4.2x, vídeo full HD) 

 

- Mòvil Samsung Galaxy S7 

Càmera. Principal: Dual Pixel 12.0 MP (F/1.7) Frontal: CMOS 

5.0 MP (F/1.7) 

 

- Videocàmera deportiva SJCAM SJ4000 

(LCD, 2", 1080p, 30 fps, submergible) 

 

SISTEMA DE GRAVACIÓ SONORA: 
- Tascam Dr-40 

(4 pistes, fins a 96 kHz 24 Bit WAV/BWF o MP3) 

Adicionalment s’adjunta un cubrevent per evitar sorolls climàtics. 

 

SISTEMES D’IL·LUMINACIÓ. 

-  Focos d’interior amb difusor.  

2 x Caixes de llum - 50 x 70 cm, * 2 x 135W bombetes, * 2 x Suport trípode 

 68 cm -200 cm màx. 

 

- Reflector fotogràfic 

Multifunció: Blanc, negre, daurat, plata 

 

 

SISTEMES D’ESTABILITAT PER DISPOSITIUS. 
 

- Trípode regular (152cm) 

- Mini-trípode “Pop”. 

- Slider (Dolly carril de lliscament) 80cm 

- Trageta SD Calidad 10 x2 

- Bateria de recambio 

 

 

 

 

 

FIGURES 3. SÈRIE DE ELEMENTS DE L’EQUIP TÈCNIC 
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9. PLANIFICACIÓ 

DATES CLAU 

PAC 1 (9/10/17) 

PAC 2 (4/11/17) 

PAC 3 (08/12/17) 

Lliurament final (15/01/17) 

Presentació i defensa (28/01/17) 

 

FITES 

Episodi 1. Origami + Poesia 

Episodi 2. Ballet + Arquitectura 

Episodi 3. Fotografia de nu + Street art còmic 

Episodi 4. Cant Jazz + ? 

Episodi 5. Fusió de sinèrgies o Making off  

Vídeo de presentació 

 

ESQUEMES DE PLANIFICACIÓ 

DIAGRAMA DE GANTT 
 
FIGURA X. DIAGRAMA DE GANTT AMB LA PLANIFICACIÓ PRIMITIVA  
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CALENDARI MENSUAL EN EL NÚVOL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURES 4. CALENDARI  PER MESOS  CONNECTAT A L’SMARPHONE
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ALTRES 
Planificació de plataformes per a l’emmagatzemat d’arxius al núvol i compartició en cas necessari. 

Plataforma: Dropbox 

   

FIGURA 5. MOSTRA DE NAVEGACIÓ EN CARPETES  
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10. PROCÉS DE TREBALL/DESENVOLUPAMENT 

Paral·lelament amb el tutor del projecte s’ha anat informant, contrastant i millorant segons el seu feedback 

en autoavaluacions periòdiques d’estat a traves de correu electrònic. Aquestes tenien ressalts en negreta que 

rescatant-los resumeixen perfectament les fases per les que ha passat el projecte. Es poden resumir de la següent 

manera: 

 

ACTUALITZACIÓ D’ESTAT 0 
 En els estats previs al començament de la feina en paral·lel, es dona per validat la proposta de projecte 

presentada. I s’ajusta la manera d’entendre el projecte amb el tutor, per trobar-nos en la mateixa plana respecte als 

procediments i l’abast. 

ACTUALITZACIÓ D’ESTAT 1 
- Es treballa en una primera versió de la memòria. 

- Els esforços s’enfoquen a donar una línia argumental a tots els vídeos per donar-li cohesió 

- La majoria d’artistes són contactats i les estructures dels capítols dissenyades 

ACTUALITZACIÓ D’ESTAT 2: 
Avenços en Pre-producció:  

(en accelerar la producció per feedback amb el tutor, aquesta es fa simultàniament a la producció). 

- Horaris encaixant-se. 

- Avenç en la documentació. 

- Planificació temes de drets d’autor. 

- Música adquirida a través d’un productor col·laborador. 

Avenços en Producció:  

- Primeres dificultats en les localitzacions. 

Primer rodatge posposat per l'artista dels poemes.  

Segon rodatge posposat per localització no disponible. 

Repetició de rodatge al Matadero. 

- Es comencen a recopilar els materials urgents. 

Primers materials d’artistes. 

Adquisició de material per millorar la qualitat de gravació. (Petit slider i gravadora de so). Declinació 

de croma per pressupost. 

ACTUALITZACIÓ D’ESTAT 3: 
Avenços en Pre-producció:  

- Adjuntant informació a la memòria. 

Dubtes sobre el nivell de profunditat. Trobant l’equilibri. 
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Es decideix fer una “degustació” de la documentació generada en un rodatge. 

- Es prepara viatge per la successió de rodatges a Barcelona 

Avenços en Producció:  

- Capçalera gravada. Càmera no apte per efectes a càmera lenta. 

- Parts que no depenen de col·laboradors avançant, primer toc d’atenció a col·laboradors menys actius 

ACTUALITZACIÓ D’ESTAT 4 I 5: 
Avenços en Pre-producció:  

- En pausa. 

- Planificació breu dels rodatges pròxims. 

Avenços en Producció:  

- Rodats a Barcelona amb els col·laboradors: fotògrafa sessió d’entrevista i sessió de producte, artista de 

l’origami sessió intensiva (entrevista + inici producte), artistes musicals sessió intensiva, i sessió amb 

l’il·lustrador. 

Avenços en Post-Producció:  

- Ordre a tot el material gravat 

*Petita autoreflexió: Estic aprenent moltíssim entrevistant als professionals I veient com treballen. Procediments, 

filosofies, metodologies de treball, visions, etc. Lleugera enrabiada contra la memòria, en concret el pressupost. 

 

ACTUALITZACIÓ D’ESTAT 6: 
Avenços en Pre-producció:  

- Es va polint la memòria. 

- Aconseguit equip extern (maquilladora i persones per auxiliar). 

- Sala externa aconseguida per rodatge d’emocions. 

Avenços en Producció:  

- Rodatges realitzats- 

Gravació a la Universitat Rey Juan Carlos amb arquitecta, gravació corma ballarina I proves. 

- Finals de novembre I la última setmana de gravacions 

Sessió d’emocions, segona sessió stop-motion (producte capítol 1), sessió amb poeta, entre altres. 

Avenços en Post-Producció:  

- Recopilació de productes. Dificultats per col·laboradors passius. 

- Gravació de pantalla de les xarxes socials de tots els artistes. 

- Músiques modificades llestes (edicions subtils per a versions breus, com capçalera o producte de la 

ballarina). 

Altres temes a comentar: 
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- Encara que escasses, les sessions amb auxiliars en l’equip tècnic, es decideixen evitar seguint la tendència 

a rodatges “one-man-orchestra”. Per que en no ser gent del sector, la poca professionalitat afecta als 

col·laboradors convidats. 

- Dubtes sobre el nivell de censura requerit per la universitat I documentació 

- Es comença a treballar el màrqueting online en xarxes socials 

ACTUALITZACIÓ D’ESTAT 7: 
Avenços en Pre-producció:  

- Immersió en els apartats més conflictius. 

- Correccions per feedback 

Avenços en Producció:  

- Rodatges principals finalitzats 

Avenços en Post-Producció:  

- Dificultats per produir els productes finals. 

Esperant als col·laboradors amb els treballs més complexos. Implicació directa per avançar els 

productes. 

Odissea de la “col·laboració oberta”. Proveïdor de càsting online gens productiu.  

Pujada de càsting 14 cops, fins acceptació I distribució. 

- Edició posposada per causes anteriors. 

ACTUALITZACIÓ D’ESTAT 8: 
Avenços en Pre-producció:  

- Pressupost validat per un productor de TVE. Percentatge de venda afegit. 

- Punxada de la petició de col·laboració oberta. 300 sol·licituds inicials, 80 seleccionats… I només 5 

productes vàlids.  

- Es posa en marxa una mesura d’emergència de petició expressa de col·laboradors per aquesta secció. 

- Recopilació de fitxes de drets d’imatge. 

Avenços en Producció:  

- Supressió d’un apartat superflu. Per centrar l’atenció en l’experiència principal. 

- Èxit de la estratègia de màrqueting online. Pujada de milers de seguidors reals, potencials consumidors. 

Avenços en Post-Producció:  

- Croma cassola no tant efectiu. Experiment amb el Pinzell de rotoscòpia fallit. Alternativa d’estil per 

dissimilar-ho i/o enfoc narratiu d’aprendre dels errors. 

- Edició en marxa. 

ACTUALITZACIÓ D’ESTAT 9: 
Avenços en Pre-producció:  

- Memòria estructurada. 
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- Petites consultes amb el tutor. Abstract final, etc. 

Avenços en Producció:  

- Gravació veus en off 

- Elaboració i retoc de guions 

Avenços en Post-Producció:  

- Avenços en l’edició de diversos en els capítols 

- Breu disseny gràfic acabat 

- Capçalera final realitzada, mostra per feedback. 

ACTUALITZACIÓ D’ESTAT 10:  
(Enviada després de l’entrega d’aquest document). 

Avenços en Pre-producció:  

- Memòria corregida I finalitzada. 

Avenços en Producció:  

Avenços en Post-Producció:  

- Muntatge dels capítols majoritàriament 

- Efectes realitzats 

Aprofitament de prorroga: 

- Fer vídeo de presentació 

- Autoavaluació 

- Retocs diversos 

- Subtitulació multi-lingual 

- Publicació 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“L’home no posseix la llibertat de negarse a fer allò que lo dóna més plaer que ninguna altra activitat que pugui imaginar” 
Stendhal 
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11. DEGUSTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA EN RODATGES I 

PERMISOS 

Per evitar estendre aquesta memòria es mostra una petita mostra dels diferents documents creats i acumulats 

per a complir les diferents normatives vigents d’ús, drets d’autor i altres qüestions legals. Alhora també s’afegeixen 

altres documents típics de rodatges que ajuden a planificar i organitzar en pre-producció. Degut al seu ús en territori 

espanyol, els que impliquen persones externes es troben en castellà. S’ha de tenir en compte que alguna informació 

es troba censurada degut a la llei orgànica de protecció de dades. Es crea així paral·lelament, una secció útil per a 

qualsevol persona que estigui consultant aquest document. Una recopilació útil de plantilles per a aquells que 

vulguin replicar o aventurar-se en una experiència audiovisual de les mateixes característiques. 

PERMÍS DE LOCALITZACIÓ 

S’autoritza a JESUS DEL CAMPO XXXXXXXXX (des d’ara PRODUCTOR), a utilitzar la propietat i la zona adjacent, situada a                       

, amb la finalitat de portar a terme el rodatge de seqüències (interiors i/o exteriors) del programa CHOQUE DE ARTES amb el dret d'exhibir i 

autoritzar a terceres parts l'exhibició d'aquestes seqüències en tot el món: l'autorització inclou el trasllat de personal i equipament (càmeres, 

trípodes, gravadora de so, via de lliscament i kit d’il·luminació) a la localització, i a retirar els mateixos a la finalització de la filmació. 

 

L’autorització tindrà una duració de 1 dia aproximat a partir del 22 de Novembre amb un cost de cero euros. 

El productor es compromet a mantenir lliure de danys i de qualsevol responsabilitat i risc que pugui sofrir o incórrer, per raó d'accidents o altres 

danys als locals, causats pels empleats o equipaments, en al voltant de la localització, a excepció del desgast normal de la mateixa. 

  

 El signant, Sergio Musat Salvador amb DNI                  autoritza i manifesta que el productor té ple dret i autoritat per a adherir-

se a aquest acord relatiu al local esmentat anteriorment, i que no és necessari el consentiment o autorització de cap altra persona, signatura o 

corporació per a facultar al productor a gaudir de la localització, i el sotasignat es compromet que el productor es vegi lliure de les despeses 

causades per pèrdues, costos, responsabilitats, danys o reclamacions de qualsevol naturalesa, incloent els honoraris dels lletrats derivats de, que 

tinguin el seu origen en, o concernents a una rescissió de l'esmentada autorització. 

  

  Productor                        Propietari o representant de la localització 
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CESSIÓ DE DRETS D’IMATGE I AUTORIA 

Don/Doña Atenea                        , mayor de edad, con domicilio en                        

y DNI nº                    Dirección:     

                                                                    

Teléfono                   , Email:                              . De aquí en adelante “el 

representado”. 

 

Por este contrato se autoriza expresamente a: Jesús del Campo, con domicilio                                              , con D.N.I. 

XXXXXXXXX, de aquí en adelante “el productor”, a que utilice la imagen del representado para la grabación del Proyecto Choque de Artes. 

 

Mi autorización no tiene ámbito geográfico determinado por lo que el productor y otras personas físicas o jurídicas a las que el productor 

pueda ceder los derechos de explotación sobre las imágenes, o partes de las mismas, en las que interviene el representado como modelo, 

actriz/actor o figuración podrán utilizar esas imágenes, o partes de las mismas, en todos los países del mundo sin limitación geográfica de 

ninguna clase. 

 

Mi autorización se refiere a la totalidad de usos que puedan tener las imágenes, o partes de las mismas, en las que aparece el representado 

como modelo, utilizando los medios técnicos conocidos en la actualidad y los que pudieran desarrollarse en el futuro, y para cualquier 

aplicación. Todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones  o aplicaciones que pudieran atentar al derecho al honor en 

los términos previstos en la Ley Orgánica 1/85, de 5 de Mayo, de Protección Civil al Derecho al Honor, la Intimidad Personal y familiar y a la 

Propia Imagen. 

 

Mi autorización no fija ningún límite de tiempo para su concesión ni para la explotación de las imágenes, o parte de las mismas, en las que 

aparece como modelo/actor. 

 

Lo que se firma a Sábado 4 de Noviembre, de 2017, en Barcelona. 

 

Firma del actor Firma del productor 
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PART DE CÀMERA 

Jornada: Diumenge 05, de Novembre de 2017. 

 

Títol: “Choque de Artes” – Sinergia 03.  

Director: Jesús del Campo. 

 

 

Nº Cinta/Tarjeta 

Cam1: SD 32Gb 

Int 

X 

Ext. Dia. 

X 

Noche Sinc. Sonido 

NO 

 

PRESA Clip V Clip A ESC. PLA CODI TEMPS ACCIÓN 

 MVI_1941   PG (no disponible per falta 

d’equip humà tècnic) 

Situació de l’escena 

 MVI_1942   PG ------------- Entrevista 

 MVI_1943 TASCAM0025  PM -------------  

 MVI_1944   PM -------------  

 MVI_1945   PM -------------  

 MVI_1946   PC -------------  

 MVI_1947   PC -------------  

 MVI_1948   PC -------------  

 MVI_1949   PD -------------  

 MVI_1950 TASCAM0026  PG -------------  

 MVI_1951   PG -------------  

 MVI_1954   PM -------------  

 MVI_1955   PM -------------  

 MVI_1956   PM -------------  

 MVI_1957   PC -------------  

 MVI_1958   PC -------------  

 MVI_1959   PC -------------  

 MVI_1960   PD -------------  

 MVI_1961 TASCAM0027  PG ------------- Gravació del producte/experiència 

 MVI_1962   PG -------------  

 MVI_1963   PM -------------  

 MVI_1964   PM -------------  

 MVI_1965   PM -------------  

 MVI_1966   PC -------------  

 MVI_1967   PC -------------  

 MVI_1968   PC -------------  

 MVI_1969   PD -------------  
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DESGLOSSAMENT DE PLANS 
 

PROGRAMA: Choque de Artes 

ENTREVISTA: Il·lustrador 

FECHA: 5/11/17 

 

 SET: 

Natural. Veiem treballar a l’il·lustrador així com les seves reflexions sobre la seva forma de treballar i la societat 

artística. 

 

 

ESCENA PLA QUADRE LOCALIZACIÓ CONTENIDO INT/EXT SO OBSERVACIONS  

ÚNICA 1 PG1 Casa Il·lustrador Casa + 

Il·lustrador 

Int. Dia Ambient   

 2 PG2  Zona de treball  Ambient   

 3 PM1  Il·lustrador 

entrevista 

esquerra 

 Ambient + 

Veu 

  

 4 PM2  Il·lustrador 

entrevista dreta 

 Ambient + 

Veu 

  

 5 PM3  Il·lustrador 

treballant 

 Ambient    

 6 PC1  Il·lustrador 

entrevista part 

personal 

 Ambient + 

Veu 

  

 7 PC2  Il·luustrador 

treballant 

 Ambient   

 8 PC3  Mirades  Ambient   

 9 PD 

 

 Mans  Ambient + 

Veu 

  

 10 PD 

 

 Producte  Ambient   
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ORDRE DE RODATGE 
*En castellà per poder comunicar en els cas de necessitar auxiliars. 

“CHOQUE DE ARTES, SINERGIA Nº 2”  

 

 Director: Jesús del Campo Móviles Producción Móviles Dirección 

Prod. Ej.: Jesús del Campo XXXXXXXXX (Irene) 

XXXXXXXXX (Paula) 

XXXXXXXXX (Jesús) 

 Dir. Prod.: Jesús del Campo 

Ayte. Prod.: Irene Ortega 

Ayte. Prod.: Paula Alonso 

 

ORDEN nº 1 

Citación Equipo: 11:00h 

 

Fecha: Martes 14 de Noviembre de 2017 Parte meteorológico Jornada: 11:00h-13:30h 

Día de rodaje: 3/5 día 

Max.: 15º 

Min.: 1º 

Soleado 

Lluvias: 00m 

Viento: 8 Km/h 

Listos: 11:30h 

Salida de sol: 08:00h. Bocata/ Comida: - 

Puesta de sol: 17:58h. Recogida: 14:00h todo OK 

 

Localización: Aula de Dibujo Universidad Rey Juan Carlos Fuenlabrada 

Dirección: Camino del Molino, s/n, 28942 Fuenlabrada, Madrid. 

Teléfono de emergencias: 112. 

Hospital más cercano: Hospital General Fuenlabrada (Camino del Molino, 2) 

 

HORA SEC. SET 

LUGAR 

INT 

EXT 

DIA 

NOC 

SINOPSIS OBSERV. PERS. 

11:30 SINERGIA 02 Aula dibujo I D Sobre ella MAQUETA

S 

Lucía (ID 4) 

12:30 SINERGIA 02 Aula dibujo I D Recursos Maquetas MAQUETA

S 

Lucía (ID 4) 

13:00 SINERGIA 02 Calle/ URJC E D Recursos ella  Lucía (ID 4) 

 

DESTACADO 

 

11:00- MAQ/VEST lucía. 

ATREZZO: Maquetas, carpetas y material propio de ella. 

 

VEHÍCULOS 

Transporte público 
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CÁMARA/ ILUMINACIÓN 

Cámara Canon g7x Powershot 

Focos Softbox 50x70 cm con trípodes y reflectores 

 

 

LLISTAT DE NECESSITATS DE RODATGE 
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Dimecres 18/Oct. -ESCORXADOR RODATGE 

Càmera Canon Powershot g7x 

Càmera GoPro 

Càmera de SLR; Canonge 700 amb objectiu 18-55 mm 

Targetes de memòria x 3. 

Mini trípode. 

Parts de la càmera. 

Citacions: 

Arquitecte: 

Ballarina: 

Chuso camp - XXXXXXXXX 

Irene Ortega - XXXXXXXXX 

Divendres 20/Oct. -EXECUCIÓ DE CAPÇALERA 

Càmera Canon Powershot g7x 

Targetes de memòria. 

Bateria x 2 

Trípode. 

Mini trípode. 

Gravadora de so. 

Parts de la càmera. 

Material: 

Aigua + oli + copa 

SABÓ + fum 

Gel + Espelma 

Vidre figura + xocolata desfeta 

Flascons de vidre per trencar 

Pintura colorants + cartolina + fil 

 

Citacions: 

Chuso camp - XXXXXXXXX 

Irene Ortega - XXXXXXXXX 

Paula Alonso - XXXXXXXXX 

Dilluns 30/Oct. -TIR FOTOGRAFIA NU 

Càmera Canon Powershot g7x 

Càmera GoPro 

Mòbil Samsung S7 

Targetes de memòria x2 

Bateria x2 

Trípode 

Mini trípode 

Lliscant. 

Gravadora de so. 

Llum x1. 

Parts de la càmera. 

Citacions: 

Actor: Camp de Chuso - XXXXXXXXX 

Fotògraf: 

Diumenge 05/Nov. -TIR Street Art còmic 

Càmera Canon Powershot g7x 

Càmera GoPro 

Targetes de memòria x 2 

Trípode 

Mini trípode 

Muntava el micròfon. 

Lliscant. 

Parts de la càmera. 

Citacions: 

Chuso camp - XXXXXXXXX 

Il·lustrador: 

Dimecres 08/Nov. -MOCIÓ D'ATURADA TIR 

Càmera Canon Powershot g7x 

Càmera GoPro 

Càmera de SLR; Canonge 700 amb objectiu 18-55 mm 

Targetes de memòria x 3 

Trípode 

Mini trípode. 

Muntava el micròfon. 

Parts de la càmera. 

Citacions: 

Chuso camp - XXXXXXXXX 

Irene Ortega - XXXXXXXXX 

Paula Alonso - XXXXXXXXX 

Dissabte 18/Nov. -PRESENTADOR EXECUCIÓ 

Càmera Canon Powershot g7x 

Càmera GoPro 



Xoc d’arts. Multimèdia. Jesús del Campo Marquiegui 

 

38 / 74 

 

Targetes de memòria 

Trípode. 

Mini trípode. 

Muntava el micròfon. 

Lliscant. 

Parts de la càmera. 

Material de maquillatge 

Citacions:  

Chuso camp - XXXXXXXXX 

  

Dimecres 22/Nov. -EXECUCIÓ DE LES EMOCIONS. 

Càmera Canon Powershot g7x 

Càmera GoPro 

Càmera de SLR; Canonge 700 amb objectiu 18-55 mm 

Targetes de memòria x 3 

Trípode 

Mini trípode. 

Muntava el micròfon. 

Bombetes d'il·luminació 

Teló negre. 

Parts de la càmera. 

Material de maquillatge 

Citacions: 

Chuso camp - XXXXXXXXX 

Irene Ortega - XXXXXXXXX 

Paula Alonso - XXXXXXXXX 

Natalia maquilladora - XXXXXXXXX  

Il·luminació de patri- 
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PLANA DE CÀMERA: 

Jornada: Miércoles 22, de Noviembre de 2017.  

Títol: “Choque de Artes” – Rodatge Emocions 

Director: Jesús del Campo. 

 

LLEGENDA: 

 

Càmera. 

Llum de contra. 

Reflector. 

Individu. 

 

Distància de càmera a individu: 150cm 

Distància de focus a individu: 100cm 

Distància de reflector a individu: 150cm

 



 

PLA DE RODATGE 

*En castellà per poder comunicar en els cas de necessitar auxiliars. 

D
IA

 

QUÉ FECHA 
HORA 

INICI

O 

D
/N

 

I/
E

 

LOC. DECORADO Nº 

PLANO

S 

TIPO MOVIMIENT

O 

ACCIÓN PERS. MAQ. / VEST. 
OBSERVACION

E S 

 

 

1 

R
e

cu
rs

o
s 

M
a

ta
d

e
ro

 

 L
u

n
e

s 
16

/O
ct

/2
01

7 

16:00 h Citación de equipo de rodaje. 

 

 

16:00 - 18:00 
D

IA
 

E
X

T
 

 

 

Matadero - 

Madrid 

 

Esteriores 

Matader

o 

 

 

15 

 

 

PG - PD 

 

 

_ 

 

 

_ 

 

 

_ 

 

 

_ 

 

Fin de rodaje LUNES 16 de OCTUBRE de 2017. 

 

 

 

2 

R
o

d
a

je
 

S
2

 
1 

A
R

Q
U

IT
E

C
T

A
 

+
 

B
A

IL
A

R
IN

A
 

 M
ié

rc
o

le
s 

18
/O

ct
/2

01
7 

16:30 Citación de equipo. 

 

 

17:00 - 19:15 

D
IA

 

IN
T

 

 

 

Matadero - 

Madrid 

 

 

Sala Polivalente 

 

 

20 

 

 

PG - PP 

 

 

Steady 

 

Primer 

Encuentro. 

Presentación 

proyecto. 

Prop. 

sugerencias 

 

Lucía 

(Arquitecta) 

Milagros 

(Bailarina) 

 

 

Propio 

 

 

 

No se conocen 

Fin de rodaje MIÉRCOLES 18 de OCTUBRE de 2017. 

 

 

3 

 R
o

d
a

je
 C

A
B

E
C

E
R

A
 

 V
ie

rn
e

s 
20

/O
ct

/2
01

7
 

16:00 Citación de equipo y montaje de set de rodaje.  

 

 

16:30 - 21:00 

D
IA

 

IN
T

 

CASA 

CHUSO: 

Calle de 

María Teresa 

León, 1, 

 

Escenario 

fotográfic

o. 

 

 

80 

 

PC - 

PD/PP

P 

 

 

_ 

Combinació

n de 

elementos 

contrarios y 

su efecto 

 

 

_ 

 

 

_ 

 

 

Crear Sinergias. 



Xoc d’arts. Multimèdia. Jesús del Campo Marquiegui 

 

41 / 74 

 

28031 Madrid 

Fin de rodaje VIERNES 20 de OCTUBRE de 2017. 

 

 

 

4 

R
o

d
a

je
 

S
3
 

1 

F
O

T
O

G
R

A
F

IA
 

D
E

S
N

U
D

O
 

 M
ar

te
s 

31
/O

ct
/2

01
7 

14:30 Citación de equipo. 

14:30 

D
IA

 

IN
T

 

Grabación en 

casa Pre-sesión 

        

 

16:30 - 22:00 

D
IA

 

IN
T

 

 

BARCELONA 

Habitación 

blanca 

vacía 

 

25 

 

PG - PD 

 

_ 

 

Sesión de 

fotos 

Chuso del 

Campo 

 

SIN 

 

Fin de rodaje MARTES 31 de OCTUBRE de 2017. 

 

 

 

5 

R
o

d
a

je
 

S
1 

O
R

IG
A

M

I 
1
 

 V
ie

rn
e

s 
 

03
/N

o
v

/2
01

7
 

16:00 Citación de equipo y montaje de set. 

 

 

16:00 - 23:45 

D
I

A
 

IN
T

 

 

 

BARCELONA 

 

 

Superficie plana 

 

 

55 

 

 

PG 

 

 

StopMotion 

 

 

Fotos 

 

 

_ 

 

 

_ 

 

 

StopMotion 

Fin de rodaje VIERNES 03 de NOVIEMBRE de 2017 

 

 

6 

R
o

d
a

je
 S

4
 B

o
ss

aN
o

v
a 

 S
á

b
ad

o
 0

4
/N

o
v

/2
01

7 

11:00 Citación de equipo. 

 

 

11:00 -18:00 

D
IA

 

IN
T

 

 

BARCELONA: 

C/Volta 239 5o 

3a 

 

 

Estudio 

Musical 

 

 

20 

 

 

PG - PP 

  

Chica 

cantando/ 

grabando 

maqueta 

musical 

 

 

Atenea 

 

 

Normal 

 

Fin de rodaje 
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7 

R
o

d
a

je
 S

3 
P

a
rt

e2
 S

R
E

E
T

 A
R

T
 

 

D
o

m
in

g
o

 0
5

/N
o

v
/2

01
7 

11:00 Citación de equipo. 

 

 

11:00 - 

14:45h 

D
IA

 

IN
T

 

 

 

BARCELON

A: 

Avinguda 

carrilet 

metro 

 

 

 

Lugar de 

trabajo 

 

 

 

15 

 

 

 

PM - PD 

  

 

Chico 

trabajando 

sobre 

proyecto de 

fotos 

 

 

 

Garbi 

 

 

 

Normal 

 

Fin de rodaje DOMINGO 05 de NOVIEMBRE de 2017. 

 

 

 

 

9 

R
o

d
a

je
 

S
1

 
S

to
p

 

M
o

ti
o

n
 

O
R

IG
A

M
I 

2 
 

M
ié

rc
o

le
s 

08
/N

o
v

/2
01

7 11:00 Citación de equipo y montaje de set de rodaje. 

 

 

 

11:00 - 14:30 

D
I

A
 

IN
T

 

 

 

 

CASA CHUSO 

 

 

 

Superficie plana 

 

 

 

30 

 

 

 

PG 

 

 

 

StopMotion 

 

 

 

Fotos 

 

 

 

_ 

 

 

 

_ 

 

 

 

StopMotion 

Fin de rodaje MIÉRCOLES 08 de NOVIEMBRE de 2017. 

 

 

 

 

10 

R
o

d
a

je
 

S
2

 
m

aq
u

e
ta

s 

a
rq

u
it

e
ct

a 

 

M
ar

te
s 

14
/N

o
v

/2
01

7 

11:00 Citación de equipo. 

 

11:00 - 12:30 

D
IA

 

IN
T

 

URJC 

Fuenlabrada 

Aula Dibujo 

  

10 

 

PG - PD 

 
Arquitecta 

trabajando 

 

 

 

Lucía - 

Arquitecta 

 

 

 

Normal 

 

 

 

12:30 - 13:00 

D
IA

 

E
X

T
 

 

 

_ 

 

 

Exteriores - 

Calle 

 

 

5 

 

 

PG - PP 

   

Fin de rodaje MARTES 14 de NOVIEMBRE de 2017. 
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a

  17
 16:00 Citación de equipo y montaje de set de rodaje. 

 

 

11 

R
o

d
a

je
 

S
2

 
B

a
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a
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n
 

C
h

ro
m

a
 

 M
ié
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o
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s 
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/N

o
v

/2
0 

 

 

 

17:00 - 23:00 

D
IA

 

IN
T

 

 

 

 

CASA CHUSO 

 

 

 

Chroma 

 

 

 

5 

 

 

 

PG 

 

 

 

_ 

 

 

 

Baile 

 

 

Milagro

s - 

Bailarin

a 

 

 

 

Normal 

 

 

 

Coreo frenética 

Fin de rodaje MIÉRCOLES 15 de NOVIEMBRE de 2017. 
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18:00 Citación de equipo. 
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Casa Poetisa 

 

Lugar de trabajo 
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Marta 

Zubiria 
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Fin de rodaje VIERNES 17 de NOVIEMBRE de 2017. 
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10:00 

 

Citación de equipo y montaje de set presentador. El set se deja montado por si quedan partes por grabar se harán durante el fin de semana. 

 

10:00 - 23:00 
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Fin de rodaje SABADO 18 Y DOMINGO 19 de NOVIEMBRE de 2017. 
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13:00 Citación de equipo y maquillaje emoción más compleja. 
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SliderCam 

 

 

Emociones 

 

Chuso del 

Campo 

 

Emociones 

Natalia 

Maquillador

a 

 

 

4 Maquillajes 

distintos 

Fin de rodaje MIÉRCOLES 22 de NOVIEMBRE de 2017. 

   17:00 Citación de equipo y montaje del set de rodaje. 
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StopMotion 

 

 

 

 

Fotos 
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StopMotion 

Fin de rodaje JUEVES 23 de Noviembre de 2017.  

 

  



 

12. TRACTAMENT D’IMATGES I SO 
Les imatges s’han tractat tant amb photoshop, com premiere com after effects. Aquesta es una mostra de la 

diferència entre les imatges originals i els resultats: Amb photoshop s’han fet diversos retocs com per exemple 

l’extracció de la mà en totes aquelles imatges de l’Stop-motion on la papallora de papiroflexia sortia en l’aire. 

           

FIGURES 7. RETOC PAPALLONA STOP-MOTION 

Amb premiere, apart de la evident edició, s’han retocat lleugerament el color, fent màscares quan era 

necessari, això com incrustracions diverses: 

              

FIGURES 8. RETOC CAPÇALERA RECIPIENT DE FUM 

Amb after effects s’ha treballat essencialment efecte com l’animació del grafisme del logo i com la coloració 

i la doble exposició de l’apartat d’emocions. 

            

FIGURES 9. DOBLE EXPOSICIÓ 
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FIGURES 11. ANIMACIÓ COMPLETA DEL LOGO. IMPLICA PARTÍCULES I DESTEIG. 

 

Encara que hi ha diversos softwares de so implicats en el projecte, la part més general s’ha editat a partir del propi 

Premiere. Sobretot per fer les transcicions de músiques o crear noves versions com la cançó per la ballerina: 

 

FIGURA 12. TRACTAMENT DE MUSICA ÀUDIO PER BALLARINA VERSIÓ REDUIDA. AMB POTÈNCIA I GANACIA CONSTANT 
EN ELS CANVIS. I SEGUINT EL COMPÀS. 

 

 

FIGURA 13. ANIMACIÓ DEL LOGOTIP AMB AFTER EFFECTS I PARTÍCULES 
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13. ELEMENTS EXTERNS UTILITZATS 
S’ha utilitzat el “Preset Trapcode” de “Red Giant”, que afegeix un petit desteig amb “Starglow”. Aplicat a la 

tipografia i al grafisme dona una sensació de volum futurista que es justament la que necessitem pel disseny. Aquest 

efecte s’ha animat i s’han seleccionat diferents paràmetres per a obtenir concretament aquest color i estil 

Altres elements externs utilitzats, són la tipografia (la dels cairons, però no pas la del logotip). Es va dissenyar 

un tipus de tipografia, però per la complexitat d’elaborar una font completa des de dissenys d’Il·lustrator es va 

decidir cercar varies gratuïtes el més semblant possible. 

I també les imatges de fum dens amb la que es fa l’efecte de l’apartat Emocions. La capçalera, per contra, sí 

que té fum gravat en la sessió de creació de capçalera.  

Tots els altres elements són de creació pròpia així com d’aportació concreta d’algun dels col·laboradors (com 

la música, els dibuixos o les fotografies que formen part del producte). 
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14. GUIONS 
S’ha de tenir en compte que en tractar-se de un format aproximat al documental on es busca la realitat, els 

diàlegs són improvisats, com a resultat de les entrevistes i no pas guionitzats. A continuació, i per no estendre aquest 

apartat. Es fa  novament una degustació dels tipus de guions més significatius en el projecte.  

MOSTRA DE GUIÓ EPISODI 1: 

                                                                         
1 



 

GUIÓ DE PLANIFICACIÓ DE LA CAPÇALERA: 

Seqüència de diferents elements i la interacció entre ells sobre fons negre. Es prioritzen elements naturals i semitransparents. 

En edició es farà una selecció, així com una barreja, i o repetició, jugant amb la velocitat.  

Aigua i oli. 

Bombolles de sabó i fum. 

Una fruita amb una bengala. 

Gel i cera calent. 

Vidre contra martell. 

Pintures de diferents colors. 

Pedres de diferents colors i mides. 

Ous de diferents colors i mides. 

Mirall i càmera. 

 

GUIÓ STOP-MOTION (PRODUCTE EPISODI 1: POESIA + ORIGAMI). VERSIÓ 1. 

“Así es, como un bebé recién nacido, 

Como cuida una madre a un hijo, 

Como el vuelo de las hojas con el viento, 

Como una mariposa. 

 

Así es, como una caja de cartón llena de copas (vida), 

Como una pompa de jabón, 

Como una hormiga, 

Como las alas de una mariposa. 

 

Así es como la piel desnuda, 

Como unos ojos despiertos. 

Como un cuerpo dormido. 

Como el nacimiento de una mariposa. 

 

Así es, la belleza de las personas que nos pasan, 

La belleza de las personas que nos cuidan. 

La belleza de las personas que laten, un corazón, 

Batiendo alas de mariposa. 

 

Frágil, como doblar una carta, 

Como doblar una esquina, 

Como volar en avión, 

Como el vuelo de una pluma, 

como en un orgasmo, 

como una lágrima, 

como llorar de risa, 

como pasar página. 

 

Pero frágil también es el muelle, 

son las alas, el papel y las palabras, 

es el vuelo, las entrañas. 

Frágil es llegar a ser muy fuerte, 

Porque un corazón que late con alas de mariposa, 

Cuida siempre de que no le agarren nunca por las alas, 

Así es, cuanto más delicada la cosa, 

Más fuerza, más valor, más belleza” 
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SOL·LICITUD DE CÀSTING:  

Para proyecto de final de carrera Multimedia de la universidad UOC se esta realizando un documental/vlog sobre experimentaciones y 

colaboraciones entre artistas en creative commons. Consta de 4 capítulos con diferentes mezclas, y en el último se abre la posibilidad de que 

cualquier artista pueda participar enviando un vídeo desde casa. 

 

A los seleccionados les envíaremos una canción que deberán mezclar con su arte, sea cual sea, circense, culinario, escultura, pintura, arte marcial... 

Cuánto más diferente mejor. Sé atrevido y original. Los 5 mejores se incluirán en el episodio final. 

 

La forma, temática y duración es libre. Desde la selección de los participantes se tendrá una semana. 

 

Si crees que dominas alguna disciplina artística, tienes tiempo de grabarte un vídeo y te apetece participar de este proceso experimental. Apúntate 

y sumemos nuestro arte para crear juntos algo más grande.  
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15. PERFILS D’USUARI 
El perfil o target principal al que queda enfocat el producte és joves de 18 a 35 amb accés a internet. I, tot i 

que això no significa que el producte no pugui satisfer altres franges. Ens focalitzem en aquesta. Que fins i tot 

podríem subdividir en dos sectors. El sector més jove d’aquesta franja és un sector acostumat al llenguatge dels 

“youtubers” o vloggers. (Que comparteix certes característiques: talls continus, salts, expressivitat, familiaritat...). I 

el sector més proper als 35, sovint es preocupa més pel contingut que per la forma, també trobarà el seu interès captat 

pel producte.  

Un altre perfil socio-econòmic que se interessarà seran aquelles persones relacionades amb àmbits artístics. 

Perdones creatives, que necessitin inspiració o que trobin pel seu alt nivell cultural cert interès en el món abstracte. 

Per últim, un públic al que arribarem amb seguretat, i que no em d’obviar, són els familiars i amics dels 

col·laboradors. Accediran a través de la compartició d’aquests en les xarxes, i són un perfil a tenir en compte alhora 

de donar una bona imatge dels participants de les experimentacions sinergètiques.  

L’elecció de la plataforma de distribució esta estretament lligat als perfils d’usuari. Youtube és la plataforma 

gratuïta de vídeos que més utilitza aquesta franja. I la seva estreta col·laboració i accessibilitat des de les xarxes socials 

més populars la converteixen en l’eina adequada. 
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16. PROJECCIÓ A FUTUR 

Choque de artes, acaba la seva primera temporada amb aquests capítols. Però si que deixa la porta oberta a 

noves temporades depenent de la recepció i acollida.  

Pel format que té, és apte per Youtube, però alhora pot ser un bon contingut per a aquestes cadenes de 

televisió que volen apropar-se al contingut de la xarxa, sense perdre el seu estatus de llicències i de bona marca. Això 

fa referències a que molts dels creadors de contingut de vídeo en aquesta plataforma no són “APTES PER 

ANUNCIANTS” com les pròpies normatives de patrocini expliquen. 

Alguns suggeriments per un futur, anirien encaminats a solucionar petits contratemps o a encaminar el 

producte cap a un format més productiu. Com comptar amb més equip tècnic fixe, alhora que dependre menys de 

col·laboradors externs per agilitzar el treball i no haver d’estar sol·licitant els resultats. En altres paraules, tenir més 

el control sobre la creació de contingut i més ajuda alhora de gestionar, modificar, i manufacturar el producte final. 

Alhora que amb temps, i encara que aquest cop s’ha realitzat amb el meu entorn, es podrien aconseguir tant 

sessions de proves per millorar el producte amb persones acostumades a aquest tipus de contingut, així com patrocini 

de influencers o personalitats amb públic interessat.   
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17. MÀRQUETING ONLINE 

Com s’estableix a l’inici del treball l’apartat de màrqueting queda fora de l’abast del projecte. Tot i així, i en 

ser un projecte amb força component relacional amb les xarxes socials. Es reserva un domini amb el nom en les 

plataformes, com a precaució per a un futur: 

Twitter: @choquedeartes 

Instagram: @choquedeartes 

Facebook: Choque de artes 

Gmail: choquedeartes@gmail.com 

Realment, i com una part central del projecte és crear una comunitat d’interès al voltant, es comença a 

treballar en les xarxes socials, escollint la més de moda: Instagram, en el perfil del creador @chusodelcampo 

(recordem que dins dels objectius es proposa promocionar una marca personal “Chuso del Campo”). 

Utilitzant tècniques legals que eviten bots automatitzats, ni la compra de seguidors falsos, es posa en marxa 

una estratègia basada en tres fronts: 

- Trobar, afegir e interactuar amb públic potencial del format escollit 

o Seguidors de youtubers 

o Persones relaciones amb el mon artístic 

o Hispanoparlants  

- Pujar contingut d’interès amb molta assiduïtat, així com Instastories o “Instagram Stories”5 

- Enllaçar amb el màxim de hashtags* a comunitats afins 

Amb molt de treball, els seguidors van arribant i el compte va pujant, lentament durant les setmanes. 

L’objectiu final és 10K o 10.000 seguidors. Perquè? Per que només els usuaris amb una pàgina d’estil 

“empresa” i 10.000 seguidors poden enllaçar URLs des dels Instastories. 

Els Instastories ens interessen, perquè tant diversos estudis com a través de les estadístiques observem que 

reben molt més impactes que una publicació regular.6 Si volem enllaçar els nostre vídeo normalment es posa 

l’expressió “link en bio”, és a dir, l’enllaç en la biografia o caixa de presentació. Malauradament, quasi cap usuari 

deixa de veure les històries d’Instagram per a anar a buscar l’enllaç expressament. Per contra, quan l’enllaç és a la 

pròpia Story, la probabilitat de clic és molt major, i per tant, impactem a molta més gent. 

                                                           

5 Consultar l’apartat convencions 

6 Consultar en biografia 
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 E 
FIGURA 14. EVOLUCIÓ EN EL NOMBRE DE SEGUIDORS DE LA XARXA INSTAGRAM DES DE L’INICI 

PLA DE MÀRQUETING ONLINE (+9000 EN 2 MESOS). 

Com a nota addicional, s’ha de comentar que al final dels vídeos s’invita a l’usuari a 

continuar veient informació complementària, com els capítols següents. Aquesta plana antigament s’havia de fer des 

del mateix vídeo (com els subtítols), avui en dia la pròpia plataforma de publicació té un apartat en la secció “Creator 

Studio” que et permet afegir aquesta part millorant així l’engagement o rati d’impacte i retenció de l’usuari.  

 

 

FIGURA 15. PANTALLA FINAL I ANOTACIONS DE YOUTUBE 

 

 

  



 

18. PRESSUPOST  
Per a obtenir un pressupost més acurat s’han pres certes llicències: En la realitat la figura Chuso del Campo ha realitzat molts dels papers en la producció en forma 

de “home-orquestra”, normalment aquestes funcions les fan treballadors diferents, i per tant s’ha decidit ponderar-ho per separat. En el cas real, es trobaria un acord econòmic 
amb aquest home-orquestra per benefici d’ambdues parts. És comú que en produccions audiovisuals s’opti per llogar el material. En el nostre cas, en ser material de molt 
baix pressupost, no hi ha empreses que el posin a disposició, per tant es qualifica com a compra. Tots els treballadors es suposen autònoms, amb l’IVA corresponent. Aquest 
pressupost té estructura de pressupost de venda, per tant, s’afegeixen percentatges de B. I o benefici industrial, és a dir, el percentatge que trauria “la productora” per haver-
ho creat en un hipotètic cas de venda. Totes les partides corresponen a preus reals de mercat i proveïdors autèntics, poden ser consultades al final de la memòria en l’apartat 
Bibliografia.  

 

CANTIDAD CONCEPTO/PERIODO DE FACTURACIÓN SUELDO TOTAL

01. Guión y música
01.01.01 Guión de no-ficción 1 PUNTUAL 1.502,92 €                   1.502,92 €                 

01.01.02 Subtitulación 60 MINUTO 3,00 €                           180,00 €                     

01.02 Musica

01.02.01 Derechos de música Licencia 10 canciones 1 PUNTUAL 379,00 €                       379,00 €                     

02. Equipo artistico
02.01 Protagonistas

02.01.01 Chuso del Campo 1 SEMANA 2.495,57 €                   2.495,57 €                 

02.02 Colaboradores secundarios -  €                            

02.02.01 Red Kurenai 2 DIA 451,83 €                       903,66 €                     

02.02.02 Marta Zubiria 2 DIA 451,83 €                       903,66 €                     

02.02.03 Milagros Ramirez 2 DIA 451,83 €                       903,66 €                     

02.02.04 Lucía Bravo 2 DIA 451,83 €                       903,66 €                     

02.02.05 Garbi Kw 2 DIA 451,83 €                       903,66 €                     

02.02.06 Sonia Zubeldia 2 DIA 451,83 €                       903,66 €                     

02.02.07 Atenea Carter 2 DIA 451,83 €                       903,66 €                     

-  €                            

02.03 Colaboradores de parte pequeña -  €                            

02.03.01 Mark Rock 1 DIA 140,57 €                       140,57 €                     

02.03.02 Carlos Marin 1 DIA 140,57 €                       140,57 €                     

-  €                            

02.04 Figuración -  €                            

02.04.01 Artista colaborador 1 1 DIA 43,00 €                         43,00 €                       

02.04.02 Artista colaborador 2 1 DIA 43,00 €                         43,00 €                       

02.04.03 Artista colaborador 3 1 DIA 43,00 €                         43,00 €                       

02.04.04 Artista colaborador 4 1 DIA 43,00 €                         43,00 €                       
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02.04.05 Artista colaborador 5 1 DIA 43,00 €                         43,00 €                       

03. Equipo técnico -  €                            

03.01 Dirección -  €                            

03.01.01 Director Chuso del Campo 1 MES 1.652,75 €                   1.652,75 €                 

03.01.02 Director de reparto Chuso del Campo 1 SEMANA 419,30 €                       419,30 €                     

-  €                            

03.02 Producción. -  €                            

03.02.01 Director producción Chuso del Campo 2 SEMANA 562,80 €                       1.125,60 €                 

03.02.02 Auxiliar producción 1 Irene Ortega 1 MES 883,46 €                       883,46 €                     

03.02.03 Auxiliar producción 2 Paula Alonso 1 MES 883,46 €                       883,46 €                     

-  €                            

03.03 Fotografia -  €                            

03.03.01 Director de fotografía Chuso del Campo 1 MES 2.794,49 €                   2.794,49 €                 

03.03.02 Auxiliar de cámara Daniel Sánchez 2 SEMANA 254,39 €                       508,78 €                     

-  €                            

03.04 Decoración. -  €                            

03.04.01 Atrecista Chuso del Campo 1 SEMANA                         316,81 € 316,81 €                     

-  €                            

03.05 Sastreria -  €                            

03.05.01 Figurinista Chuso del Campo 1 SEMANA 419,30 €                       419,30 €                     

-  €                            

03.06. Maquillaje -  €                            

03.06.01 Maquillador Natalia Barchin 1 SEMANA 419,30 €                       419,30 €                     

-  €                            

03.07. Peluquería -  €                            

03.07.01 Peluquero Natalia Barchin 1 SEMANA 378,30 €                       378,30 €                     

03.08 Sonido -  €                            

03.08.01 Jefe Chuso del Campo 1 MES 2.325,79 €                   2.325,79 €                 
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03.08.02 Ayudante 2 SEMANA                         485,11 € 970,22 €                     

-  €                            

03.09. Montaje -  €                            

03.09.01 Montador Chuso del Campo 1 MES 1.441,35 €                   1.441,35 €                 

-  €                            

 04. Escenografia -  €                            

04.01. Ambientación -  €                            

04.01.03 Mobiliario adquirido 1 PUNTUAL 500,00 €                       500,00 €                     

04.01.04 Atrezzo adquirido 1 PUNTUAL 500,00 €                       500,00 €                     

04.01.09 Material efectos especiales Croma 1 PUNTUAL 120,00 €                       120,00 €                     

-  €                            

04.02. Vestuario -  €                            

04.03.02 Vestuario adquirido 1 PUNTUAL 300,00 €                       300,00 €                     

-  €                            

 04.04. Semovientes y carruajes -  €                            

04.04.01 Animales Conejo 1 PUNTUAL 40,00 €                         40,00 €                       

04.04.03 Cuadras y piensos 1 PUNTUAL 40,00 €                         40,00 €                       

-  €                            

04.05. Varios -  €                            

04.05.01 Material peluquería 1 PUNTUAL 10,00 €                         10,00 €                       

04.05.02 Material maquillaje 1 PUNTUAL 50,00 €                         50,00 €                       

-  €                            

 05. Espacios
05.01. Estudios de rodaje -  €                            

05.01.01 Alquiler de platós 5 DIA 112,00 €                       560,00 €                     

05.01.02 Rodaje en exteriores Madrid 2 -  €                            

05.01.04         Expedición de documentos administrativos 1 PUNTUAL 48,65 €                         48,65 €                       

05.01.05           Ocupación de la vía pública 32 POR METRO Y DIA 0,58 €                           18,56 €                       

-  €                            

 05.02. Montaje y sonorización. -  €                            
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05.02.01 Sala de montaje 30 DIA 24,00 €                         720,00 €                     

05.02.09 Sala grabación canciones 1 HORA 25,00 €                         25,00 €                       

05.02.12 Efectos sonoros archivo 10 EFECTO SONORO 1,00 €                           10,00 €                       

-  €                            

05.03. Varios producción. -  €                            

05.03.02 Fotocopias en rodaje 1 PUNTUAL 40,00 €                         40,00 €                       

05.03.07 Almacenes varios 1 MES 100,00 €                       100,00 €                     

05.03.08 Garajes en fechas de rodaje Zona verde 15 DIA 16,00 €                         240,00 €                     

-  €                            

06.01. Maquinaria y elementos de rodaje -  €                            

06.01.01 Camara principal Canon Powershot G7 x Mark II 1 PUNTUAL 639,99 €                       639,99 €                     

06.01.02 Cámaras secundarias Mòvil Samsung Galaxy S7 1 PUNTUAL 584,00 €                       584,00 €                     

06.01.03 Accesorios Trípode regular 1 PUNTUAL 53,00 €                         53,00 €                       

06.01.04 Mini-trípode “Pop 1 PUNTUAL 46,47 €                         46,47 €                       

06.01.05 Tarjeta SD calidad 10x2 1 PUNTUAL 14,99 €                         14,99 €                       

06.01.06 Bateria de recambio 1 PUNTUAL 15,99 €                         15,99 €                       

06.01.07 Material iluminación adquirido Focos d’interior amb difusor 1 PUNTUAL 99,99 €                         99,99 €                       

06.01.08 Material iluminación complementario Reflector fotogràfic 1 PUNTUAL 18,99 €                         18,99 €                       

06.01.09 Grúas Slider (Dolly carril de lliscament) 80cm 1 PUNTUAL 35,99 €                         35,99 €                       

06.01.10 Cámara Car Videocàmera deportiva SJCAM SJ4000 1 PUNTUAL 66,05 €                         66,05 €                       

06.01.11 Equipo de sonido principal Tascam Dr-40 1 PUNTUAL 157,00 €                       157,00 €                     

06.01.12 Equipo sonido complementario Cubrevientos 1 PUNTUAL 9,00 €                           9,00 €                          

06.01.13 Fluido eléctrico (enganches) baterias recargables 1 PUNTUAL 15,00 €                         15,00 €                       

06.02. Transportes -  €                            

06.02.01 Alquiler coches sin conductor 1 15 DIA 11,00 €                         165,00 €                     

06.02.02 Carburante 1 PUNTUAL 120,00 €                       120,00 €                     

-  €                            

07.01. Hoteles y comidas -  €                            

07.01.01 Facturación hotel 25 DIA 40,16 €                         1.004,00 €                 
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Aquest pressupost ha estat validat professionalment pel director de producció Daniel Sánchez Mares, amb experiència a Telecinco, Divinity i actualment a TVE. Que 

el qualifica d’excel·lent. Demanant, fins i tot, contactes de proveïdors pels preus tan competitius obtinguts. L’emmarca dins dels paràmetres de venda rentable, apte dins i 

tot per cadenes més ajustades com 8tv o TeleMadrid. 

 

07.01.02 Complemento de pernocta 25 DIA 20,07 €                         501,75 €                     

07.01.03 Comidas en fechas de rodaje 25 COMIDA PRINCIPAL 40,00 €                         1.000,00 €                 

-  €                            

08.01. Seguros -  €                            

08.01.01 Seguro de materiales y responsabilidad civil 1 PUNTUAL 600,00 €                       600,00 €                     

08.01.02 Seguridad Social (Rég. General) (Cuotas de empresa) -  €                            

08.01.03 Seguridad Social (Rég. Especial) (Cuotas de empresa) -  €                            

-  €                            

09.01 Generales -  €                            

09.01.01 Alquiler de oficina. Espacio coo-working 2 personas 1 MES 100,00 €                       100,00 €                     

09.01.02 Teléfonos 1 PUNTUAL 60,00 €                         60,00 €                       

09.01.03 Taxis y gastos de locomoción fuera de fechas de rodaje 50 PERSONA POR RODAJE 2,50 €                           125,00 €                     

09.01.04 Luz, agua, limpieza 1 MES 120,00 €                       120,00 €                     

09.01.05 Material de oficina 4 SEMANA 15,00 €                         60,00 €                       

09.01.06 Comidas pre y post rodaje 75 PERSONA POR RODAJE 10,00 €                         750,00 €                     

09.01.07 Gestoria Seguros Sociales -  €                            

Total: 35.602,58 €               

 10.01 Extras

10.01.01 Derechos de autor 5% del presup. Total 1.780,13 €                 

10.01.02 I.V.A. 21% del presup. Total 7.476,54 €                 

10.01.03 Beneficio industrial o B.I. (excepto capítulo 2) 10% del presup. Total 2.628,53 €                 

10.01.04 B.I. (solo capítulo 2, facturación artística) 5% del presup. Total 465,87 €                     

47.953,64 €    
Precio total por programa 9.590,73 €             

VARIABLES:

15 DIAS RODAJE2 DIAS EXTERIORES 5 PERSONAS DE MEDIA POR RODAJE 5 DIAS PLATO 9 dias Madrid 5 Barcelona

30 DIAS EDICION



 

19. DRETS D’AUTOR 

DRETS INHERENTS EN EL PRODUCTE 
Dins d’aquest esdevenen certes llicències obertes, com el cas concret de la música general, llicenciada com a USO 

LIBRE que s’obté a partir de la plataforma de distribució musical HHGroups que estipula 

“  Base de uso libre: El autor permite que descargues y utilices esa instrumental para tus proyectos; siempre y cuando no alteres 

la instrumental, no la uses con fines comerciales y atribuyas todos los méritos al autor. Nombra al autor cuando publiques una 

canción realizada con esta instrumental.” 

De totes formes, l’autor es contactat e informat, i es troba disposat a donar més llicències en cas de ser necessari en 

un futur. 

 

DRETS DEL PRODUCTE FINAL 
Degut a la situació de coautoria el producte final s’acull a l’article 8 TRLPI pel qual s’estableix una obra col·lectiva. 

Definida com una obra sota la coordinació e iniciativa d’una persona natural (o jurídica) que edita o divulga sota el 

seu nom (i conseqüentment li pertanyen la titularitat originària de la propietat intel·lectual). La base d’aquest terme 

és que la obra ha de ser conformada per l’aportació de diferents autors, treball del qual es fon per formar una creació 

autònoma. 

 

I per tant compleix la normativa estipulada en l’article 7 de les normes de publicació de la plataforma:  

7.3 Ud. reconoce y acepta ser el único responsable de su Contenido y de las consecuencias de su publicación. YouTube no suscribe ningún Contenido ni ninguna opinión, recomendación o consejo 

expresado en relación con el mismo, excluyendo expresamente toda responsabilidad relativa al Contenido. 

7.4 Ud. manifiesta y garantiza que es titular (y que lo seguirá siendo mientras utilice los Servicios) de todas licencias y todos los derechos, consentimientos y permisos que se necesitan para 

permitir a YouTube utilizar su Contenido a efectos de la prestación del Servicio y para cualquier otro fin con arreglo a la forma contemplada en el Servicio y en los presentes Términos y 

Condiciones. 

Així com: 

 7.7 Ud. se obliga a que el Contenido que Ud. proporcional al Servicio no contendrá material sujeto a derechos de propiedad intelectual de terceros o material sujeto a otros derechos de propiedad 

industrial de terceros(incluyendo derechos de exclusividad o publicidad), salvo que el titular legal de dichos derechos le haya otorgado una licencia o autorización formal, o está legalmente 

autorizado de calquier otra forma, para publicar el material en cuestión y para otorgar a YouTube la licencia indicada en el epígrafe 8.1 siguiente. 

 

CESSIÓ DE DRETS DELS COL·LABORADORS 
Tots els participants cedeixen per escrit els seus drets per al seu ús de la forma que ho consideri el titular dels drets 

final de l’obra col·lectiva. 

CESSIÓ DE DRETS EN LA PUBLICACIÓ 
La plataforma de publicació es clara en quant als drets que s’atorguen en publicar contingut en la seva pàgina web 

en l’article 8 de la seva normativa de publicació en termes i condicions:  

“8. DERECHOS QUE UD. OTORGA BAJO LICENCIA 

8.1 Al cargar o publicar Contenido en YouTube, Ud. estará otorgando: 

A. a favor de YouTube, una licencia mundial, no exclusiva, exenta de royalties y transferible (con derecho de sub-licencia) para utilizar, reproducir, distribuir, realizar obras derivadas de, 

mostrar y ejecutar ese Contenido en relación con la prestación de los Servicios y con el funcionamiento del Servicio y de la actividad de YouTube, incluyendo sin limitación alguna, a 

efectos de promoción y redistribución de la totalidad o de una parte del Servicio (y de sus obras derivadas) en cualquier formato y a través de cualquier canal de comunicación; 

B. a favor de cada usuario del Servicio, una licencia mundial, no exclusiva y exenta de royalties para acceder a su Contenido a través del Servicio, y para utilizar, reproducir, distribuir, 

realizar obras derivadas de, mostrar y ejecutar dicho Contenido en la medida de lo permitido por la funcionalidad del Servicio y con arreglo a los presentes Términos y Condiciones. 
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8.2 Las anteriores licencias otorgadas por Ud. con respecto a los Videos de Usuario quedarán canceladas cuando Ud. elimine o borre sus Videos de Usuario del Sitio Web. Las anteriores licencias 

otorgadas por Ud. con respecto a los Comentarios de Usuario son de carácter perpetuo e irrevocable, sin perjuicio de sus derechos de propiedad, cuya titularidad le corresponderá a Ud. en todo 

momento conforme a lo estipulado en el epígrafe 7.2 anterior.” 

De la mateixa manera deixa dins del procés de pujada del vídeo, la pròpia plataforma deixa escollir dins d’aquesta 

llicència, així com una llicència CC BY. La primera serà a la que ens acollirem. 
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20. CONCLUSIÓ/-NS 
Choque de Artes m deixa empremta com el viatge immersiu d’aprenentatge personal intens que ha sigut. 

Cada etapa del camí ha suposat un examen sense treva que ha posat a prova tots els meus coneixements, ressaltant 

les capacitats i ridiculitzant-me per les carències. Però, no podria haver sigut d’una altra manera. 

Per que si una cosa mostra aquest resultat és la filosofia que admiro. Filosofia de treball col·laboratiu, 

d’experimentació, a favor de les llicències de cooperació obertes, de trencament d’esquemes en disciplines massa 

establerts, de motivació i descobriment de camps desconeguts i , sobretot, de repte a mi mateix. 

Qüestionar com treballen altres joves creadors, experimentar les seves metodologies, escoltar les seves 

experiències en el món professional i en vers la societat artística i/o consumidora. M’ha aportat com a futur 

professional del sector, una quantitat extensa de coneixements, alhora que una visió profunda del que suposa 

exposar el treu treball a l’escrutini públic.  

No obstant, si hi ha una aspecte que m’aporta orgull, és haver errat. 

Quan les coses no sortien com tenia planificat, i la localització s’anul·lava o s’omplia de nens cridant. Quan 

de cop i volta, les tècniques digitals em mostraven que havia fet un treball de gravació pèssim, i que no hauria confiat 

en rotoscòpies o cromes casolans. Quan comptava massa amb els col·laboradors, i acabava jo fent el meu treball i el 

seu. Quant el so s’havia de sincronitzar sense referència. Tots aquests cops, estava molt orgullós.  

Per que qui entregui un treball final perfecte no li ha suposat cap repte. No s’ha arriscat en rodar en 

localitzacions impossibles, no s’ha envoltat de persones que l’aportessin per fer-ho millor, ni s’ha envalentit amb 

gravadores de so que no havia tocat mai, no haurà provat cap tècnica nova, ni eines innovadores, ni formats 

complexes, ni haurà fet res arriscat. S’haurà conformat. Conformat dins la seva zona de confort on sap que el seu 

treball es excel·lent. I això esta bé, però no per a mi. 

Jo he ficat la pota. I molt.  

I altres vegades, m’he quedat bocabadat veient el que havia sigut capaç de fer amb una càmera compacte i 

un cobrellit negre sobre unes cadires. Altres vegades, m’he preguntat si de veritat havia sigut jo qui havia il·luminat 

tant bé aquella seqüència emotiva o aconseguit aquell efecte digital tant espectacular amb aquell programa que no 

havia trastejat mai. Altres, m’he sorprès quedant-me en pilotes per permetre que una artista fes allò que més l’hi 

apassionava, me quedat sobtat fent créixer exponencialment seguidors en xarxes socials, m’he meravellat amb la 

meva constància i que el que soc capar de fer si em poso de veritat. 

Doncs, tot allò ho he aconseguit perquè m’he permès errar. Perquè m’he permès ser amateur (del francès 

“amar”), m’he desafiat a mi mateix a cada pas, he canviat el “conformar-me” per “l’internar-ho”. Perquè l’única 

forma real d’aprendre es anant del conegut al desconegut.  

Així doncs, us presento aquí, el meu treball perfectament imperfecte. 

 

 

“Un no descobreix noves terres sense permetre perdre de vista, durant molt de temps, tota costa” 

André Gide 
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ANNEX 1. LLIURABLES DEL PROJECTE 
Llista de fitxers lliurats i la seva descripció. 

Vídeos (.mp4): 

- Choque de artes Episodio 1 

o En aquest vídeo es pot veure, la introducció així com la experimentació artística de la sinergia de 

Poesia y Origami o papiroflèxia. 

- Choque de artes Episodio 2 

o Segon capítol on s’avança la narrativa. Veurem la mescla de les disciplines artístiques: Arquitectura 

i dansa clàssica.  

- Choque de artes Episodio 3 

o Equador de la temporada, on es mostrarà com es mesclen la fotografia de cos nu i amb el disseny 

gràfic urbà. 

- Choque de artes Episodio 4 

o Última experiència de experimentació gravada que mostra la cançó folklòrica amb una convocatòria 

oberta a múltiples disciplines del que es crearà una obra col·lectiva i col·laborativa. 

- Choque de artes Episodio 5 

o Tancament de la temporada amb anàlisi de tota la sèrie i possible interconnexió de tots els resultats 

obtinguts durant tota la temporada.  

- Defensa de TFG 

o Vídeo per al tribunal del Treball Final de Grau, amb la motivació, processos, decisions i conclusions. 

- Presentació de TFG 

o Vídeo amb caràcter promocional dirigit a públic general orientat a la difusió. 

Documentació (.pdf): 

- Memòria del TFG. 

o Memoràndum i conjunt de documentació generada durant el procés de creació audiovisual. 

- Autoinforme d’avaluació 

o Reflexió crítica de l’ús de competències durant el procés i respecte al resultat final. 

Arxius màster (.ppt, .jpg, .png, .proj, .psd, etc.) 

- Arxiu d’edició Episodi 1. 

- Arxiu d’edició Episodi 2. 

- Arxiu d’edició Episodi 3. 

- Arxiu d’edició Episodi 4. 

- Arxiu d’edició Episodi 5. 

- Arxiu d’edició Capçelera. 

- Arxiu de Planificació de diagrama de gannt. 

- Arxiu efectes 1. Emocións. 

- Arxiu d’aspectes gràfics. 



 

ANNEX 2. CAPTURES DE PANTALLA 

    

   

FIGURES 16. MOSTRA DE FOTOGRAMES DE CAPÇALERA 
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FIGURA 17: DISPOSICIÓ LUMÍNICA RODATGES 
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FIGURA 18: MOSTRA TREBALL DE POSTPRODUCCIÓ. EN ORDRE: ANIMACIÓ FOTOGRAMA A FOTOGRAMA. RETOC DE COLOR. PINZELL DE ROTOSCOPIA. CROMA I CROMAKEY. EDICIÓ 

DE VIDEO. I EFECTES. 
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FIGURA 19: TREBALL EN COMPLEXITAT. RECOPILACIÓ DE FOTOS STOPMTION, I EDICIÓ EN DETALL DE CAPÍTOL. 

 

 

FIGURA 20: FOTOGRAMES DELS RESULTATS. ARQUITECTE AMB BALLERINA. IL·LUSTRADOR. CANTANT. 



 

ANNEX 3. DIRECCIÓ D’ART. VESTUARI. 
S’estableixen varies directrius de vestuari segons les necessitats i limitacions del projecte. 

Per a solucionar conflictes amb el raccord o continuïtat sobretot del cabell, s’estableix que portarà barret. No 

tants sols, ens soluciona el problema, sinó que dona una imatge icònica de youtuber que apropa a la comunitat al 

format. 

També s’estableix no comprar roba expressament per qüestions de pressupost, sinó que utilitzar roba del 

propi “Actor” així com prestada de les persones del voltant. 

Un cop solucionats els aspectes més conflictius del vestuari s’estableixen diverses característiques estètiques: 

Vestuari dels col·laboradors: Al seu gust, que defineixi la seva personalitat. 

Vestuari de Chuso com a tècnic: Vestuari còmode sense restriccions per a evitar condicionaments 

Vestuari de Chuso en rodatge d’emocions: Completament negre, d’estació intermèdia. 

Vestuari de Chuso com a presentador: Juvenil monocromàtic.  

- Es decideix utilitzar la monocromàtica com a característica del presentador, per a reconèixer un mateix 

capítols, com a forma estètic de demostrar que el vestuari no és casual i crear certa tendència. En aquesta 

monocromàtica s’accepten: 

COLOR PRINCIPAL + TONALITATS DEL COLOR + BLANC/NEGRE 

- Queda contemplada la relació indirecta del color de vestuari amb l’emoció escollida, per l’anomenada 

psicologia del color que estableix que certs patrons cromàtics evoquen certes emocions: 

Ràbia : Vermell  

Tot i que el rosa es relaciona amb les altres tres emocions, es troben sinònims: 

Solitud = Sentir tristesa, de l’anglès: “Feel Blue”: Blau. 

Timidesa = Inseguretat: Groc 

Fragilitat, per distància cromàtica es selecciona el verd, que te a veure amb la naturalesa. 

 

 

  



Xoc d’arts. Multimèdia. Jesús del Campo Marquiegui 

 

69 / 74 

 

ANNEX 4. BREU APUNT GRÀFIC  

PROTOTIPS I LOGOTIPS: 

 

 

   

   

FIGURA 21. PROVES DEL LOGO I D’ICONA 
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PALETA DE COLORS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALETA TIPOGRÀFICA 
Com el projecte tracta d’una barreja de coses molt diferents el logotip té aquesta barreja de minúscules i 

majúscules. En ser un projecte artístic, té un aspecte cal·ligràfic com de gargot. 

Per a altres cairons es pot utilitzar tipografies que segueixin l’estil com (en aquest ordre de preferència): 

- Broken 

- Dk plague master 

- Troublemarker demo 

EFECTES D’ESTIL. 

S’utilitza l’efecte “Starglow” del preset “Trapcode” per a la luminisc¡encia trasera. En el mode “Blacklight” (amb un 

streak length de 44,5). En el text de cos en pantalla el mode en canvi és “Magic H”. 
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FIGURA 22: RESULTAT FINAL DEL LOGOTIP INCORPORAT 

 

 

FIGURA 23: MOSTRA D’EFECTIVITAT DE FONT TIPOGRÀFICA SOBRE FONS COMPLEX. 
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ANNEX 6. VITA 
Chuso del Campo (Lleó, 1989), diplomat en art dramàtic per "El Plató de 

Cinema", amb especialització en interpretació davant la càmera i teatre corporal, 

complementa la seva formació actoral amb Voice Craft, dansa contact, clown i esgrima. 

La seva passió per estar a prop d'una càmera l'ha portat a compaginar els seus estudis 

d'arts escèniques amb estudis superiors de realització audiovisual i espectacle, amb 

distinció en multimèdia interactiva a "EMAV". Adquirint el gust per les múltiples 

possibilitats de la Multimèdia, entra a la "Universitat Oberta de Catalunya" a la carrera 

del mateix nom per expandir la seva formació contínua. 

En quant experiència professional en el sector, Chuso del Camp ha exercit 

d'editor en Zàping produccions, de guionista i de director en diversos curtmetratges 

així com de la webserie premiada "Échame un cable". El seu recorregut com en 

produccions amb estudiants és extens, ja que seguint el seu lema "El treball atreu el 

treball" sempre ha participat en tots aquells projectes del seu interès. Des llargmetratges, curtmetratges, webseries, així com 

petites col·laboracions teatrals. Les seves últimes aparicions han estat en “Centro medico”, anunciant Vodafone Motor 

costat de Marc Márquez i en episodis pilots de diferents productores encara per emetre dels quals guarda secret per 

contracte. 

Recentment traslladat a Madrid des de Barcelona, espera poder seguir portant al límit les seves capacitats, 

experimentar adquirint noves habilitats i gaudir de les oportunitats de sinergia que aquesta professió li ofereix. D'ell 

s'escriu: "Destaca especialment la interpretació de Chuso del Camp (“Échame un cable”) que amb la seva naturalitat i 

desimboltura converteix al personatge de Sergio en l'essència de ”El Gato de Schrödinger”. Aconsegueix que l'espectador 

empatitzi amb ell des del primer minut. "(Crítica en Cienmegas.es). 

 

Videobook: https://vimeo.com/205000924 
Xarxes socials: @chusodelcampo 

Contacte: chusodelcampo@gmail.com 

https://vimeo.com/205000924

