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1. INTRODUCCIÓ 

El present projecte pretén crear la documentació corresponent a tot el procés seguit per dur a 

terme la creació d’un espot musical per a l’Institut d’Educació Secundària Anna Gironella de 

Mundet. 

L’Institut d’Educació Secundària Anna Gironella de Mundet és un centre que ofereix una 

àmplia oferta formativa: Educació Secundària Obligatòria, Batxillerats Social, Humanístic, 

Científic i Tecnològic, Cicles Formatius de Grau Mitjà en Instal·lacions de Producció de Calor, 

Instal·lacions Frigorífiques i Climatització, Manteniment Electromecànic i Confecció i Moda, 

Cicles Formatius de Grau Superior en Mecatrònica Industrial, Patronatge i Moda, 

Telecomunicacions i Informàtica (FP Dual), Vestuaris a Mida i Espectacles i Programes de 

Qualificació Professional en Auxiliar de Muntatges i Instal·lacions Elèctriques , Aigua i Gas, 

Auxiliar de Muntatges i Instal·lacions Elèctriques d’Edificis, Auxiliar de Fontaneria , Calefacció 

i Climatització i Auxiliar de Confecció Tèxtil i Pell; i volen promocionar-se destacant els punts 

més forts del centre que són l’ESO, els Batxillerats, els Cicles de Confecció, Mecànica, 

Electrònica i Telecomunicacions.  

El centre tenia com a idea principal crear un vídeo de contingut musical per a fer una cohesió 

dels diferents departaments del centre i donar a conèixer la seva oferta formativa. En un primer 

moment es volia crear un Lipdub. Però després d’una reunió amb la direcció de l’institut es va 

veure que era impossible, atès que donada la gran extensió del centre es necessitaria una 

cançó molt llarga, així com una gran coordinació per a què es poguessin mostrar totes les 

seccions. Com a solució es va proposar simular un pla seqüencia, però enlloc de fer que els 

alumnes cantessin, simular un dia normal de classes.  

La idea els va agradar, però llavors el problema va ser decidir quina cançó es volia utilitzar, 

atès que en el claustre de professors van sortir moltes propostes diferents des de cançons 

dance fins a reagge passant per una cançó rock feta per un alumne i amb lletra dedicada a 

l’Institut d’Educació Secundària Anna Gironella de Mundet. 

Després de moltes reunions amb el centre, es va decidir utilitzar una versió de la cançó de 

Jamie Cullum “Everything you didn’t do” en la versió interpretada per Jamie Cullum, Carlos 

Sadness, Frank T i Nita, atès que barreja diferents estils musicals i es va considerar que això 

tenia un toc multicultural i s’adequava més a la realitat del centre, ja que en aquest centre hi 

ha una gran diversitat cultural. 
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2. OBJECTIUS DEL PROJECTE 

 

L'objectiu consisteix en crear un vídeo lineal en forma de vídeo musical publicitari, passant per 

totes les etapes de creació d’un espot per a l’Institut d’Educació Secundària Anna Gironella 

de Mundet.  

 

2.1 OBJECTIUS ESPECÍFICS  

 

a) Captació d’alumnes per al centre:  

L’objectiu principal és la captació d’alumnes per a l’Institut d’Educació Secundària Anna 

Gironella de Mundet, mostrant com el dia a dia dels diferents alumnes del centre. El videoclip 

ha de mostrar cadascun dels perfils del centre (ESO, Batxillerats i les diferents branques dels 

Cicles de grau Mitjà i Superior). 

b) Elaboració de la documentació referent al projecte audiovisual.  

Realitzar els guions de l'espot publicitari fa que el projecte comenci a agafar forma, de fet a 

partir d'aquest document podrem tenir una idea clara de gran part del pressupost, que ens 

ajudarà a calcular i obtenir tots els recursos necessaris per realitzar el projecte. 

A partir de la idea inicial, s’ideen les seqüències en les que pot estar dividit per després acotar-

hi els plans que són més adients. 

c) Aprendre el procés de desenvolupament d’un projecte real. 

El fet de què es treballi amb un client real, donarà lloc a una sèrie de situacions produïdes per 

un tercer que escapa al nostre control que d’una altra manera no es produirien. 
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3. ANTECEDENTS  

 

L’Institut d’Educació Secundària Anna Gironella de Mundet és un centre públic situat dins del 

recinte Universitari de Mundet de la Universitat de Barcelona, on s’imparteixen estudis d’ESO, 

Batxillerat, Cicles formatius de Grau Mitjà i Superior i Programes de Qualificació Professional 

Inicial. 

També està autoritzat per la Generalitat de Catalunya per a dur a terme l’acreditació de 

competències professionals “Qualifica’t” i l’obtenció de carnets professionals. 

Està inclòs dins dels programes internacionals Erasmus, Leonardo i Comenius. 

Disposa d’unes bones instal·lacions, amb molta llum, sense sorolls i ubicades en un entorn 

inigualable, que faciliten el desenvolupament del projecte educatiu del centre que té com a 

finalitat la formació integral, així com l’orientació i preparació, homologable amb el nostre 

entorn europeu, per als estudis superiors i per a la vida activa. Compromès amb la Qualitat i 

l’Excel·lència. 

El centre promou una sèrie d’activitats culturals i esportives molt importants. Cal destacar-ne 

els treballs de lectura, anglès i el de voleibol com a esport prioritari. 

A més, es planifiquen sortides a diferents espais culturals, empreses i viatges de final 

d’estudis. Totes aquestes activitats es completen amb les que figuren a les programacions de 

cada matèria (teatre, tallers de lectura, tallers d’anglès, museus...) i amb l’organització de les 

festes internes (la Castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi). 

Es realitzen Jornades Tècniques on les empreses que col·laboren en el camp de la formació 

professional realitzen conferències a l’alumnat, i mitjançant el Departament d’Escola – 

Empresa i el servei d’orientació s’ofereix a l’alumnat un pla d’inserció laboral. 
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El centre també disposa d’un apartat amb diferents vídeos dedicats al centre 

(http://www.agmundet.es/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=4

0&Itemid=78) on s’hi pot trobar: 

- Entrevista a alumnes del centre 

- Recorregut del centre 

- Entrevista a un professor del centre 

- Dos curtmetratges realitzats per alumnes de 4rt d’ESO 

També disposen d’un canal de youtube amb mes vídeos: 

https://www.youtube.com/channel/UCQVsIacIHO54UkItKBfMf6A 

  

http://www.agmundet.es/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=40&Itemid=78
http://www.agmundet.es/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=40&Itemid=78
https://www.youtube.com/channel/UCQVsIacIHO54UkItKBfMf6A
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4. PRE-PRODUCCIÓ 

 

4.1 DISSENY DE LA CAMPANYA 

 

4.1.1 Definició del producte o marca que s’ha de publicitar 

L’Institut d’Educació Secundària Anna Gironella de Mundet és un centre amb més de 50 anys 

d’història, està ubicat geogràficament en un entorn natural al peu de Collserola. 

Associat a la Fundació BCN Formació Professional potencia la formació en centres de treball 

per l’alumnat i el professorat a nivell nacional i internacional; fruit d’aquestes relacions, 

professors de l’escola formen part dels escollits a nivell europeu per elaborar el currículum 

comú a la futura Formació Professional europea. 

Actualment, més de 300 empreses nacionals i internacionals han subscrit un conveni de 

col·laboració amb el centre per oferir pràctiques laborals en diferents àrees. 

 

4.1.2 Objectiu publicitari i target 

L’objectiu principal del centre és captar alumnes a través d’un vídeo que ensenyi les parts més 

vistoses i atractives, així com els diferents equipaments dels que disposa el centre.  

Amb el vídeo no només es vol ensenyar l’àmplia oferta formativa, si no que també es vol 

mostrar la ubicació “privilegiada” del centre i a més una sensació propera i amistosa.  

El target és tota persona que vulgui estudiar i estigui dins del rang d’edat que permet la llei.  

Es divideixen els diferents rangs d’edat de la següent manera:  

- ESO: 12 – 16 anys 

- Batxillerats: 16 – 19 anys 

- FP Grau Mitjà: 16 anys mínim 



Adrián Cano Albert 

CREACIÓ D’UN ESPOT    8 

 
 

 

- FP Grau Superior: 17 anys mínim 

Com a target també es pot incloure els pares, atès que en el cas dels menors d’edat, són els 

qui tenen la potestat per decidir on estudien. 

 

4.1.3 Elaboració de la idea inicial 

Crear un espot musical simulant un pla-seqüència. Com a cançó s’utilitzarà una versió 

d’“Everything you didn’t do” de Jamie Cullum interpretada per Jamie Cullum amb Carlos 

Sadness, Frank t & Nita.  

El vídeo intentarà mostrar com és un dia a l’IES Anna Gironella de Mundet ensenyant les parts 

més representatives. La càmera anirà “saltant” d’una classe a una altra mentre es van 

desenvolupant les diferents activitats. 

Per mostrar els diferents departaments s’utilitzaran una sèrie de recursos cinematogràfics o 

trampes que permetin aturar la gravació en un punt i continuar-la en una altra ubicació sense 

que es perdi la sensació de continuïtat, com per exemple, creuar alumnes o elements per 

davant de la càmera i tapar-ne la visió. 

 

4.2 REFERENTS DE L’IES ANNA GIRONELLA DE MUNDET 

 

L’Institut d’Educació Secundària Anna Gironella de Mundet disposa de diversos vídeos de 

promoció del centre. En la majoria dels vídeos es poden trobar dos trets característics:  

- Es mostren els diferents departaments del centre per mostrar al públic els diferents 

espais i opcions formatives que ofereix. 

- S’utilitza música per fer el vídeo més atractiu per a l’espectador i així poder mantenir 

la seva atenció el màxim possible. 
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4.3 PLANIFICACIÓ DEL VÍDEO “PLA-SEQÜÈNCIA” 

 

L’Institut d’Educació Secundaria Anna Gironella de Mundet disposa d’una sèrie de 

característiques que condicionen la creació del pla seqüència: 

- Disposa d’una gran oferta formativa i es vol que apareguin els màxim de departaments 

possibles. 

- Té una gran extensió cosa que dificulta de forma considerable encabir en un sol pla 

els diferents departaments del centre. 

L’Institut d’Educació Secundària està situat al peu de Collserola, a una de les zones més altes 

de Barcelona, fet que l’ubica en un entorn molt poc habitual a la ciutat i es vol que aquesta 

singularitat quedi present al vídeo. 

Donades aquestes característiques es decideix: 

- El “pla-seqüència” comença i acaba amb un Time lapse de la sortida i la posta del sol 

des del centre. 

- El temps per mostrar els diferents departaments de l’Institut d’Educació Secundària 

Anna Gironella de Mundet es veu limitat per la duració de la cançó escollida. 

- Partint del punt anterior es vol mostrar els punts més forts i representatius del centre 

que són l’ESO, els Batxillerats i els Cicles de Confecció, Mecànica, Electrònica i 

Telecomunicacions. Atès que el fet de què sortissin tots i cadascun dels diferents 

cursos, faria que la duració del vídeo fos molt llarga. 

- Donada la distància física entre les diferents ubicacions mencionades en el punt 

anterior, s’utilitzaran recursos cinematogràfics o trampes en les transicions per així 

poder simular un “pla-seqüència”. 
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4.4 REFERENTS DEL “PLA-SEQÜÈNCIA” 

 

Per als recursos cinematogràfics o trampes s’han buscat alguns exemples de “pla-seqüència” 

que poguessin servir com a inspiració o idees per a utilitzar en el vídeo de l’Institut d’Educació 

Secundària Anna Gironella de Mundet. 

 

Jamie Cullum _ Everything You Didn’t Do  

https://www.youtube.com/watch?v=xOq2QTaZAq0 

Durant tot el videoclip la càmera no para de moure’s. Amb el moviments de la càmera i 

variacions de plànol s’aprofita per canviar alguna cosa de l’escena cosa que fa que 

l’espectador mantingui l’atenció. 

  

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=xOq2QTaZAq0
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Rope – Alfred Hitchcock (La Soga a Espanya) 

https://www.youtube.com/watch?v=hThI7VeK5CU 

Aquesta pel·lícula utilitza recursos semblants per a la idea del que es vol fer amb el vídeo de 

l’Institut d’Educació Secundària Anna Gironella de Mundet. 

En una escena de la pel·lícula hi ha dos personatges parlant i un d’ells s’apropa cap a la 

càmera de forma que acaba tapant l’objectiu. 

   

   

 

L’escena continua amb el moviment del personatge, però en una ubicació diferent. Gràcies a 

què la càmera queda tapada d’una forma natural l’escena es pot traslladar aturar o modificar 

com es vulgui. 

   

 

https://www.youtube.com/watch?v=hThI7VeK5CU
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Aquest recurs també es pot aconseguir fent que sigui la càmera la que es mogui cap al punt 

on es produirà l’efecte o transició. 

   

   

 

Touch of Evil – Orson Welles (Sed de Mal a Espanya) 

https://www.youtube.com/watch?v=QZ4Oawo3CDc#t=113 

Aquesta pel·lícula té un “pla-seqüència” que s’adequa perfectament a la idea del vídeo a nivell 

de moviment, ja que no només la càmera no para de moure’s, si no que a més els 

protagonistes de l’acció apareixen i desapareixen, fent canviar tota l’estona el centre d’atenció. 

La càmera comença amb un primer pla de la bomba i es gira per buscar a algú que es riu de 

fons. El personatge que portava la bomba torna a aparèixer en escena creuant-se davant la 

càmera i aquesta ara si el segueix. 

    

https://www.youtube.com/watch?v=QZ4Oawo3CDc#t=113
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Quan aquest personatge col·loca la bomba al cotxe, la càmera comença a seguir el cotxe i el 

personatge desapareix de l’escena. 

    

 

En el recorregut del cotxe apareix una parella que passa a ser la protagonista de l’acció i per 

tant la càmera els segueix, posteriorment es van intercanviant el protagonisme entre ells. 
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4.5 GUIÓ LITERARI 

 

1 EXTERIOR.  CENTRE – DIA 

La seqüència succeeix a l’entrada de l’institut, és un Time lapse de la sortida del sol, amb els 

alumnes entrant a l’institut i Barcelona de fons. 

TRANSICIÓ:  Time lapse sortida sol – Pantalla ESO amb el Time lapse reproduint. 

 

2 INTERIOR. PASSADÍS D’ESO – DIA 

El Time lapse apareix a la pantalla del sostre del passadís de l’ESO, la càmera va baixant fins 

a enfocar el passadís sencer, mostrant així com els alumnes entren a classe. 

TRANSICIÓ: (Alumne que passa per davant la càmera) 

 

3 INTERIOR. PASSADÍS ESO – TALLER DE MECANICA - DIA 

Mentre la càmera gira, un alumne es creua davant la càmera, quedant en un pla mig i aquesta 

el segueix fins que entra a al taller de mecànica, un alumne es creua davant la càmera amb 

una capsa. 

TRANSICIÓ: Capsa taller mecànica – capsa aula pneumàtica 

 

4 INTERIOR. AULA PNEUMÀTICA - DIA 

La càmera s’allunya de la capsa i es veu la mà d’un alumne que treu una peça, mentre un 

robot treballa i la càmera va mostrant l’aula fins a creuar-se amb l’espatlla d’un alumne. 

TRANSICIÓ:  Bata blava alumne – tela blava aula confecció 
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5 INTERIOR. AULA DE CONFECCIÓ – DIA 

La càmera es destapa quedant un pla general. Una alumna de confecció porta a la mà una 

tela de color blau (com la bata) per a confeccionar una peça de roba, la càmera continua 

movent-se i un altre alumne treu una llibreta a la qual la càmera s’hi apropa per a fer un pla 

detall. 

TRANSICIÓ: Llibreta aula confecció – llibreta aula ESO 

 

6 INTERIOR. AULA D’ESO – DIA 

Unes mans comencen a prendre apunts de matemàtiques, mentre la càmera es va allunyant 

per mostrar l’aula amb un pla general, quan aquesta acaba els alumnes s’aixequen per 

marxar, la càmera els segueix cap a la porta i un d’ells es creua. 

TRANSICIÓ: Dessuadora o samarreta alumne ESO - Dessuadora o samarreta alumne PIPIS 

 

7 INTERIOR. LABORATORI D’AUDIOVISUALS O PIPIS – DIA 

La càmera segueix a un alumne que passa del plató a la sala d’edició i control del laboratori 

d’audiovisual. La càmera s’atura per quedar en un plànol general de la sala, mentre diversos 

alumnes treballen i s’apropa a la pantalla de l’ordinador on treballa un d’ells. 

TRANSICIÓ: Pantalla laboratori PIPIS – Pantalla aula CISCO 

 

8 INTERIOR. AULA CISCO – DIA 

La càmera s’allunya de la pantalla i es veu als alumnes treballant amb routers, un d’ells 

s’aixeca per portar un objecte que li entrega el professor al laboratori de telemàtica, al passar 

per davant la càmera queda en un pla mig i el segueix. 

TRANSICIÓ: (Seguiment alumne) 
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9 INTERIOR. LABORATORI TELEMÀTICA O TELECOMUNICACIONS – DIA 

L’alumne continua i la càmera passa a un plànol general, mentre gira per mostrar tota l’aula, 

en la que hi ha alumnes treballant en els diferents camps que s’imparteixen en aquesta aula. 

La càmera acaba en un pla detall d’un entrenador. 

TRANSICIÓ: Entrenador telemàtica – Entrenador electrònica 

 

10 INTERIOR. AULA ELECTRONICA – DIA 

La càmera es comença a allunyar de l’entrenador per a passar a un plànol general de l’aula 

d’electrònica, en la qual veiem un professor donant classe a un grup d’alumnes i un altre grup 

d’alumnes amb un altre professor aprenent a utilitzar un robot d’una cadena de muntatge. Al 

final la càmera acaba enfocant un cartell amb la oferta formativa del centre. 

TRANSICIÓ: Cartell aula electrònica – cartell zona batxillerats 

 

11 INTERIOR. ZONA BATXILLERATS – DIA 

La càmera es comença a allunyar del cartell per passar a un pla general d’uns alumnes que 

estan situats al costat i que conversen mentre esperen que un company surti de classe. Quan 

el company surt, la càmera els segueix cap a la sortida, de camí es veu una fotografia de 

l’Institut d’Educació Secundària Anna Gironella de Mundet, la càmera es gira cap a ella i en fa 

un pla detall. 

TRANSICIÓ: Fotografia Mundet – Time lapse posta de sol 

 

12 EXTERIOR. POSTA DE SOL – DIA 

La imatge de la fotografia passa a convertir-se en un Time lapse de la posta de sol de l’Institut 

d’Educació Secundària Anna Gironella de Mundet. 

TRANSICIÓ: Final 
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4.6 GUIÓ TÈCNIC 

 

VÍDEO ÀUDIO 

Nº 

Seq. 
Localització 

Nº 

Pla 
Tipus Pla Descripció acció Música/FX 

1 Terrat 1 

PG 

Estàtic 

Time lapse sortida del sol. Cançó 

1 

Passadís 

Zona ESO 

2 

PD a PG 

Estàtic 

Canvi de pantalla a passadís Cançó 

1 

Zona ESO 

Taller 

Mecànica 

3 

PG/PM 

Moviment 

Seguiment alumne fins al 

taller de mecànica 
Cançó 

1 
Taller 

Pneumàtica 
4 

PD a PG 

Moviment 

Seguiment peça i ensenyar 

aula 
Cançó 

1 Confecció 5 

PG a PD 

Moviment 

Ensenyar aula i enfocar 

llibreta 
Cançó 

1 Aula ESO 6 

PD a  PG a PM 

Moviment 

Allunyar-se de la llibreta per 

ensenyar aula i seguir 

alumne fins la porta 

Cançó 

1 
Laboratori 

PIPIS 
7 PM a PG a PD 

Seguir l’alumne fins poder fer 

pla general de la sala, 

després un pla detall de la 

pantalla 

Cançó 
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1 

CISCO 

Passadís 

Telecos 

8 PD a PG/PM 

Allunyar-se per mostrar l’aula 

i seguir l’alumne que 

s’aixeca. 

Cançó 

1 

Passadís 

Telecos 

Aula 

Telecos 

9 PM a PG a PD 

Alumne entra s’ensenya tota 

l’aula, després un pla detall 

d’una protoboard 

Cançó 

1 Electrònica 10 PD a PG a PD 

Allunyar-se de la protobard, 

després ensenyar aula i pla 

detall de la carpeta 

Cançó 

1 Batxillerats 11 PD a PG a PD 

Allunyar-se per mostrar zona 

batxillerats, després pla 

detall fotografia. 

Cançó 

1 Pati 12 

PG 

Estàtic 

Time lapse posta de sol. Cançó 

 

 

  



Adrián Cano Albert 

CREACIÓ D’UN ESPOT    19 

 
 

 

4.7 STORYBOARD 

 

   

PLA 1. TIMELAPSE SORTIDA SOL           PLA 2. PASSADÍS ESO 

   

PLA 3. TALLER MECÀNICA                       PLA 4. TALLER PNEUMÀTICA 

   

PLA 5. AULA DE CONFECCIÓ                  PLA 6. AULA ESO 
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PLA 7. LABORATORI PIPIS                        PLA 8. AULA CISCO 

    

PLA 9. LABORATORI TELECOS                PLA 10. AULA D’ELECTRÒNICA 

    

PLA 11. ZONA BATXILLERATS                  PLA 12. POSTA DE SOL 
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4.8 PLA DE RODATGE 

Aquí es veu un exemple del pla de rodatge, les fitxes les podem trobar als annexes. 

DOCUMENT 1. Pla de Rodatge (per dies) 

Full nº: 

TÍTOL:     X                    PRODUCTOR: IES ANNA GIRONELLA DE MUNDET 

Dia de rodatge nº: X DATA:     XX/XX/XXXX              HORA: XX:XX 

INT./EXT.DIA/NIT Exterior / dia (sol ponent-se) 

LOCALITZACIÓ: Turó dels frares 

SEQ:                                      ESC: 

PLANS: 12 PRESSES: Time lapse posta sol. 

RODATGE n.1 

TEMPS (DURACIÓ RODATGE) 3 HORES 

PERSONATGES (N.º VESTUARI) 

No Es Veuen Personatges 

FIGURACIÓ I ESPECIALISTES 

No Apareixen 

ATREZZO/ DECORATS 

No Es Necessiten 

MATERIAL TÈCNIC 

Camera Full Hd, Tripode Amb Control De Nivell 
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OBSERVACIONS 

SI ES POSSIBLE EVITAR QUE PASSI GENT EXTERNA A L’INSTITUT PER DAVANT LA 

CAMERA. 

 

 

  

DOCUMENT 2. Pla de rodatge ( per plans ) 

Nº PERSONTGES LOCALITZACIÓ 

INT./EXT.DÍA/NIT 

ATREZZO OBSERVACIONS 

1 

    

2     

3     

4     
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DOCUMENT 3. Notes de rodatge 

N. PLA Nº PRESA TC (INICI) TC(FINAL) SO COMENTARIS 
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4.9 LOCALITZACIONS 

 

Si veiem el plànol que és mostra a la figura 1, podem veure que al centre hi ha zones on les 

aules o espais de treball segueixen un mateix patró, tot i que després cadascuna tingui una 

distribució pròpia de mobiliari que condiciona la mobilitat de forma individual. Podríem agrupar 

aquests patrons en:  

- Aules de l’ESO: Aules petites i amb sostres alts. 

- Aules de Confecció, Telecos, Electrònica: Aules molt àmplies i amb sostre alt. 

- Zona de Batxillerat: Zona àmplia amb un sostre relativament baix. 

- Zona Taller: És com una nau industrial. 

Tot seguit explico de forma individual cada localització que utilitzaré a les gravacions: 

- Terrat: Zona amb molt espai de moviment situada a la part superior de l’edifici i amb una 

vista de tres-cents seixanta graus del centre, atès que és el punt més alt. 

- Passadís ESO: Zona amb bastant marge de maniobra. Fa uns tres metres d’ample, quatre 

d’alt i uns seixanta de llargada 

- Taller de mecànica: Zona amb marge de maniobra limitat per la quantitat de maquinària que 

hi ha, és semblant a una nau industrial.  

- Taller de pneumàtica: Zona amb marge de maniobra limitat per les dimensions de l’aula i la 

ubicació central del robot pneumàtic. És com un petit annex al taller de mecànica. 

- Aula ESO: Zona de maniobra limitada ja que son aules petites, tot i que es pot adaptar amb 

relativa facilitat, atès que el mobiliari es podria enretirar per adaptar l’escenari. 

- Aula confecció: Zona de fàcil maniobra tot i que hi ha grans taules i bastantes màquines de 

confecció l’espai entre elles és ampli i les taules no estan fixades al terra. 

- Laboratori PIPIS: Zona de fàcil maniobra, atès que a la part d’edició i producció, el mobiliari 

està contra les parets i a la peixera hi ha una petita taula central, la resta de material (càmeres, 

focus...) és mòbil. 
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- Aula CISCO: Zona de mobilitat reduïda, atès que són taules que ocupen la major part de 

l’aula amb els ordinadors deixant únicament un passadís de metre i mig contra la paret 

- Aula telecos: Zona de mobilitat reduïda, atès que aprofita al màxim l’espai per tenir la zona 

d’ordinadors, zona d’exposicions i explicacions, zona d’ICT i zona de programació en un espai 

d’uns seixanta metres quadrats. 

- Aula electrònica: Zona de fàcil maniobra, atès que entre les grans taules hi ha bastant espai. 

- Zona batxillerats: Zona amb molt d’espai de maniobra, fa un dibuix gairebé circular i entre 

les parets laterals hi ha uns quatre metres d’ample de mitja. 

- Pati: Zona amb molt espai de moviment, situada a la zona més baixa del centre, amb visibilitat 

reduïda per un turó. 
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Aquí podem veure un plànol amb la distribució del centre: 

Figura 1 Plànol IES Anna Gironella de Mundet 
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4.10 IL·LUMINACIÓ 

 

L ‘il·luminació és un tema una mica delicat, atès que com es comenta en punts anteriors es 

vol mostrar l’entorn que envolta el l’Institut d’Educació Secundària Anna Gironella de Mundet 

i, per tant, es necessita que la càmera sigui capaç de captar el que succeeix dins de l’espai 

que s’està gravant, però també que es vegi l’exterior.  

Per aconseguir aquest objectiu es necessita poder captar tot el rang dinàmic de l’escena que 

és elevat, degut a que la llum interior és notablement menys intensa que l’exterior. Això és 

possible si s’utilitzen alguns recursos que es puguin controlar, com persianes i llums artificials 

o si es decideix una bona hora de gravació segons la incidència del sol, però a més també es 

poden utilitzar les variacions climatològiques com poden ser els núvols. 

Si es mira el plànol de l’apartat de localitzacions es pot veure que al centre hi ha zones on les 

aules o espais de treball segueixen un mateix patró, tot i que després cadascun tingui una 

distribució pròpia de mobiliari que condiciona la il·luminació de forma individual. Es pot agrupar 

aquests patrons en:  

- Aules de l’ESO: Aules amb bona il·luminació natural i fluorescents al sostre. 

- Aules de Confecció, Telecos, Electrònica: Aules molt il·luminades i fluorescents al sostre. 

- Zona de Batxillerat: Zona molt il·luminada per una vidriera lateral. 

- Zona Taller: És semblant a una nau industrial però amb el sostre fet amb vidrieres. 

Tot seguit s’explica de forma individual cada localització que utilitzaré a les gravacions: 

- Terrat: Zona a l’aire lliure situada a la part superior del centre. 

- Passadís ESO: Zona coberta amb poca il·luminació natural, la major part prové dels 

fluorescents situats a uns quatre metres del terra. 

- Taller de pneumàtica: Zona coberta amb un sostre d’uns deu metres on hi ha unes finestres 

per on entra bastanta llum natural, a més disposa de fluorescents. Com s’explica a les 

localitzacions és un annex al taller de mecànica i per tant la llum natural que hi incideix ve des 

d’uns finestrals molt grans que connecten amb el taller. 
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- Taller de mecànica: Zona coberta amb un sostre d’uns deu metres on hi ha unes finestres 

per on entra bastanta llum natural, a més disposa de fluorescents. 

- Aula ESO: Zona coberta amb molta il·luminació natural, també disposa de fluorescents 

situats a uns tres metres del terra. 

- Aula confecció: Zona coberta amb molta il·luminació natural, també disposa de  fluorescents 

situats a uns tres metres del terra. 

- Laboratori PIPIS: Zona coberta sense cap mena d’il·luminació natural, tota la llum prové 

d’uns fluorescents regulables en potència situats a uns dos metres i mig. 

- Aula CISCO: Zona coberta amb molta il·luminació natural, també disposa de  fluorescents 

situats a uns tres metres del terra. 

- Aula telecos: Zona coberta amb molta il·luminació natural, també disposa de  fluorescents 

situats a uns tres metres del terra. 

- Aula electrònica: Zona coberta amb molta il·luminació natural, també disposa de  fluorescents 

situats a uns tres metres del terra. 

- Zona batxillerats: Zona coberta amb molta il·luminació natural, atès que una de les parets es 

una vidriera que dóna a un jardí interior a més de a un gran portal d’entrada, també disposa 

de  fluorescents situats a uns tres metres del terra. 

- Pati: Zona a l’aire lliure situada a la part mes baixa del centre. 

Com es pot veure en la majoria de zones destaca un punt en comú i es que tenen il·luminació 

natural 

.  
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4.11 PLANIFICACIÓ DEL TIME LAPSE 

 

El Time lapse és una tècnica fotogràfica en la qual es capten imatges en moviment d’escenes 

que es produeixen a una certa velocitat i es reprodueixen a una velocitat diferent, per poder-

les observar o estudiar amb una duració que s’adapti a la nostra escala temporal. 

Aquesta tècnica permet apreciar fenòmens que es produeixen tan lentament que resulten 

invisibles a l’ull humà, així com el contrari, que es produeixen molt ràpidament i es graven per 

reproduir-los a velocitat més lenta. Aquestes característiques fan que sigui un recurs utilitzat 

en l’àmbit científic i, fins i tot, acadèmic. Resulta útil per fer estudis o estimacions de fenòmens 

que estan succeint. En l’àmbit acadèmic s’utilitza per fer tutorials, però el seu ús també pot 

ser a nivell estètic. És un recurs molt utilitzat en el registre documental i projectes de cinema, 

videoclips, publicitat i similars. 

 

4.11.1 CÀLCUL DEL NÚMERO D’IMATGES 

Un cop establerta la duració dels dos Time lapse (inicial i final) es farà un càlcul de la duració 

de cadascuna de les imatges.  

El càlcul és el següent:  

- Duració del vídeo: 13 segons 

- Duració de la sortida del sol: 1 hora 10 minuts = 70 minuts = 4200 segons 

- Fotogrames per segon: 25 fps 

- Càlcul del número d’imatges: 13 segons x 25 fps = 325 imatges 

- Número de fotografies: 325 imatges 

325 imatges / 4200 segons = 13 segons per imatge 
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Ja tenim el càlcul del que haurien de durar les imatges. De tota manera, és important tenir en 

compte les característiques de cadascuna d’elles, per saber quin interval entre fotografies és 

necessari per aconseguir un moviment fluït de les imatges. És a dir, que tot i el càlcul que s’ha 

realitzat, factors com la velocitat dels núvols, postes de sòl o moviments de l’aigua també 

poden condicionar l’interval que s’haurà de deixar entre fotografies. D’altra banda, en molts 

casos serà més important i molt més interesant ajustar-se a la duració del fenomen que es vol 

captar i deixar a part la duració del vídeo, atès que aquest es pot ajustar incrementant la 

velocitat de reproducció, o simplement deixant que aquest marqui el temps encara que no 

acabi ajustant-se a la duració inicial del vídeo. 

 

4.11.2 CONSIDERACIONS GENERALS 

S’ha observat que per la realització d’un Time lapse es necessita utilitzar una sèrie d’eines i 

d’alguns conceptes teòrics. 

Per començar es necessita una càmera de fotografies que permeti disparar automàticament 

durant intervals de temps determinats o poder connectar un intervalòmetre. 

Un trípode o punt de recolzament també és fonamental. 

La targeta de memòria es també un altre punt a tenir molt en compte. És molt recomanable 

utilitzar una de gran capacitat i velocitat d’escriptura, a partir de 30 Mb/s per poder tenir el 

buffer de la càmera net entre fotografia i fotografia, sobre tot quan es treballa amb intervals 

molt curts. Per anar tranquils es recomana una de 8 Gb o superior. 

La bateria ha d’estar carregada al 100% i es recomanable portar alguna de recanvi. Si s’utilitza 

un intervalòmetre, també és necessari portar una pila de recanvi per evitar quedar-se parat a 

mitja sessió. 

La majoria de fotògrafs que utilitzen el Time lapse defensen la teoria d’utilitzar imatges en 

RAW per poder modificar a plaer cada arxiu, encara que altres no ho veuen en absolut 

necessari i prefereixen JPG. A les xarxes hi ha diverses opinions al respecte, tot i que 

habitualment són aficionats. 
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En aquest cas es va escollir el JPG per dos motius. En primer lloc, la càmera que es va facilitar 

(Cannon 550D) quan feia les fotos en RAW trigava molta estona en processar-les i en algun 

cas es quedava penjada i s’havia d’apagar la càmera i engegar-la de nou, a part això 

provocava que al tocar la càmera es pogués moure lleugerament i ,per tant, es veiés un 

moviment de la càmera en el vídeo posterior. En segon lloc, es va arribar a la conclusió que 

tenint en compte els problemes de la càmera, si es feia en JPG es podia crear el vídeo del 

Time lapse i després retocar-lo segons les necessitats. 
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5. PRODUCCIÓ 

 

En una producció professional, si tot funciona correctament, ha de seguir gairebé literalment 

tota la feina realitzada a la preproducció, entenent que sempre poden sortir petits problemes 

que s’han de solucionar el millor possible i el més ràpid possible per complir amb els terminis. 

 

5.1 CALENDARI DE GRAVACIONS 

 

El calendari de gravacions és un punt una mica delicat, atès que tot i disposar de l’espai 

gairebé tot l’any per gravar es veu condicionat pel calendari dels alumnes. Atès que és un 

projecte de col·laboració amb un centre públic, per tal d’estalviar recursos i amb la intensió 

d’integrar els alumnes del centre, els actors són els alumnes. Això fa que es divideixi el 

calendari entre matins i tardes, atès que, tant als cicles formatius com als batxillerats es fa un 

horari únicament de de matins o tardes, l’única cosa que permet una mica de marge és l’ESO 

atès que donen classes als matins i algunes tardes. A part, també s’ha de tenir en compte que 

durant algunes èpoques de l’any el centre no vol gravar per evitar molèsties, atès que són 

èpoques d’exàmens o entregues i defenses dels diferents treballs. 

 

5.2 ACTORS 

Els actors que s’utilitzen en el vídeo són els propis alumnes del centre, atès que a l’hora de 

matricular-se se’ls fa firmar un paper per a autoritzar la cessió dels drets d’imatge i la majoria 

ho accepta, quasi la totalitat dels actors no són professionals i no estan informats del projecte 

que s’està realitzant al centre. 
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5.3 MATERIAL 

 

L’Institut d’Educació Secundària Anna Gironella de Mundet, va posar a disposició del projecte 

una càmera Cannon 700D, diversos objectius, trípodes, una dolly i tres models de steadicam, 

per a la gravació del vídeo. Les steadicams es divideixen en dos grups: 

- La primera utilitza un suport que es recolza a 

l’espatlla per a estabilitzar la càmera, a part de 

controlar la direcció de la càmera també disposa de 

dos mànecs i un extra que permetia regular 

l’objectiu. Aquesta és la que en un primer moment 

es va decidir utilitzar per a gravar tot l’espot. 

- Les altres dues steadicams són més similars a la 

típica steadicam amb contrapesos. Però, al ser poc professionals, era molt complicat 

aconseguir regular-les de forma correcta. 

Per a poder gravar els plànols amb la major estabilitat possible, es va demanar al CITM el 

préstec d’una steadicam Kietacam Pro Ultimate, atès que és molt més professional que les 

del centre i, per tant, les gravacions queden molt millor. 

 

5.4 PROBLEMES I SOLUCIONS 

 

En el moment de la producció van sorgir una sèrie d’inconvenients i problemes que no es van 

preveure durant la preproducció i que van condicionar molt a l’hora de complir el que s’havia 

previst. Es va intentar solucionar-los el millor possible utilitzant els coneixements i recursos 

dels que es disposava. 

 

Figura 2 Steadicam 
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5.4.1 MODIFICACIONS RESPECTE LA PREPRODUCCIÓ 

A l’hora de començar l’apartat de producció ens vam adonar que s’havien de fer alguns canvis 

respecte la preproducció. La modificació més gran va ser que a l’hora de començar a gravar 

es va demanar, per part del centre, un pla nou que no havia estat pactat en cap de les reunions 

prèvies . Després de pensar com es podria encabir el nou pla, es va modificar el recorregut 

fictici del pla-seqüència i es va afegir un nou recurs cinematogràfic per fer una transició més.  

Alguns moviments de càmera que sobre el paper es pensava que eren els millors, quan es va 

començar a fer proves in situ es va veure que no eren tan bons i pràctics com es pensava i es 

van anar adaptant segons les necessitats de cada escena. 

El calendari de gravacions va fallar diverses vegades per diversos motius:  

- El calendari escolar del propi de l’Institut d’Educació Secundària Anna Gironella de 

Mundet. 

- Els alumnes no estaven informats de què haurien de fer i, en conseqüència, es perdia 

molta estona explicant-los com havien d’actuar i comprovant que tothom hagués firmat 

la cessió dels drets d’imatge. 

- No havia utilitzat mai prèviament una steadicam i no estava amb la forma física 

adequada. 

- I el principal va ser em vaig posar malalt i vaig haver de ser ingressat a l’hospital durant 

un temps amb la seva conseqüent recuperació posterior. 

 

5.4.2 PROBLEMES TÈCNICS 

En les proves prèvies a les gravacions es va veure que algunes de les idees no es podrien 

dur a terme per dos factors molt importants: 

- Les condicions físiques del centre, petites anomalies o defectes en les diferents 

superfícies del centre. 

- Els mitjans dels que es disposava no eren suficientment professionals. 
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Per aquest motiu la majoria dels plans tot i seguir la idea inicial es van haver d’adaptar a la 

situació. 

En el pla de l’ESO cap al taller de mecànica s’havia previst utilitzar una dolly amb una grua 

que prestava el CITM. Quan es va començar a fer proves es va veure que una part del terra 

estava folrat amb una moqueta rugosa de goma que frenava la dolly i provocava que al fer 

més força es produïssin sotracs, a part hi ha un canvi de nivell que quan es camina no es 

nota, però al passar amb la dolly es produïa novament un sotrac. Per això es va haver d’utilitzar 

la steadicam en aquesta escena. 

Les steadicams proporcionades pel centre eren completament ingovernables i feien gairebé 

impossible la gravació. Això es va poder solucionar amb el préstec per part del CITM d’una 

steadicam mes professional. 

La gravació amb steadicam pot semblar un procés relativament senzill, i de fet realitzar segons 

quins tipus de moviments amb una steadicam de certa qualitat ho és, però no serveix per a 

tots els moviments.  

Durant el primer dia de gravació es va descobrir que s’hauria d’haver utilitzat algun petit 

monitor o portàtil per visualitzar amb una mica més de qualitat el que s’acabava de gravar i no 

refiar-se únicament de la visualització a la càmera, atès que quan posteriorment es van 

visualitzar que els plànols quedaven molt moguts amb la primera steadicam i durant la 

gravació no es notava. A partir dels segon dia ja es va començar a visualitzar in situ totes les 

gravacions. 
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6. POST-PRODUCCIÓ 

 

En aquest punt el que s’ha de fer és preparar el producte final, que en aquest cas és l’espot 

de l’Institut d’Educació Secundària Anna Gironella de Mundet, utilitzant la música de Jamie 

Cullum “Everything you didn’t do” versionada per Jamie Cullum, Carlos Sadness, Frank T i 

Nita. 

 

6.1 VISONAT DEL MATERIAL GRAVAT 

Primer de tot s’ha de visionar totes les gravacions que s’han fet, atès que s’han repetit les 

preses dels diferents plans varies vegades. D’aquesta manera, es poden revisar novament 

cadascuna de les gravacions en busca d’errades que no s’haguessin vist anteriorment i 

eliminar-les del resultat final. 

 

6.2 MUNTATGE DEL VÍDEO 

El muntatge d’aquest projecte està clarament condicionat per la cançó que s’utilitza, atès que 

el total de les imatges serà la duració de la cançó. Això implica que a l’hora de gravar les 

presses haurien de ser el més exactes possibles d’acord al temps que se’ls hi ha donat. A 

l’hora de muntar el vídeo s’ha de ser el més exacte possible amb el temps d’inici i final, per tal 

de què tot quedi perfectament unit. En cas de què els temps dels vídeos no encaixin, es pot 

recórrer a recursos com la variació de la velocitat de reproducció de cada vídeo, però sempre 

tenint en compte que afectarà al moviment de l’escena i, per tant, la variació ha de ser el més 

discreta possible. 
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6.3 EDICIÓ DEL VÍDEO 

Pel que fa a l’edició s’han de realitzar diferents processos. El primer que s’ha de fer, és mirar 

les transicions i quadrar-les en temps i posició, per tal de què no s’observi cap salt o variació 

entre les diferents imatges. Després s’han de corregir les llums que hi ha per tal d’evitar 

imatges amb zones massa il·luminades amb alguna zona cremada o poc il·luminades amb 

zones on no s’observen bé les imatges. Un cop el vídeo ja comença a transmetre sensació de 

continuïtat i s’han corregit les llums, és moment de començar a tractar el color per tal 

d’aconseguir donar  una sensació homogènia, és a dir intentant mantenir en tot moment una 

mateixa gamma de colors i, si es desitja, amb una tonalitat determinada, per transmetre una 

sensació concreta.   
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7. CONCLUSIONS 

Sempre havia pensat quan veia el desplegament que es fa per gravar petites produccions que 

hi havia massa gent treballant-hi, que fins i tot algunes persones devien estar fent feina per 

duplicat i que no feia falta segons quin tipus de desplegament de mitjans. Després d’aquest 

projecte he entès perquè hi ha tanta gent, atès que en diverses ocasions m’ha estat impossible 

controlar-ho tot. Per exemple després d’estar molta estona gravant amb els alumnes de l’ESO 

pensava que ja tenia prou material per a aquella escena, quan vaig començar a visualitzar el 

material gravat em vaig adonar que en la majoria sortia un alumne mirant a la càmera i fent 

ganyotes, cosa que va fer que hagués de descartar-los, segurament amb una altra persona 

ajudant-me a l’hora de la gravació, mentre jo estava pendent de no moure malament la càmera 

i que quedes tot segons el que s’havia planejat, aquesta persona ho hagués vist i s’hagués 

solucionat el problema. 

Un altre problema ha estat a l’hora de gravar amb l’steadicam. He vist que fins i tot hi ha 

ofertes de feina de gent que s’hi especialitza, i en les gravacions més professionals m’havia 

fixat en què els càmeres, a part d’estar en unes condicions físiques molt bones, tenien un 

ajudant, que sempre havia considerat que era “per si de cas”, però que realment no calia; 

quan vaig començar a gravar em vaig adonar que els càmeres no tenen aquella forma física 

de forma gratuïta i que els ajudants no són per si de cas, són molt importants, atès que ajuden 

al que porta la càmera a moure’s per l’escena, mentre el que porta la càmera es preocupa de 

controlar la càmera.  

En la fase de post-producció es pot millorar l’estabilització de les imatges que estiguin 

mogudes per falta de tècnica a l’hora de gravar amb l’steadicam, aquest procés només pot 

millorar petits errors, en cas de moviments exagerats no podem fer res més que tornar a 

gravar. 

També he observat que en les transicions que s’utilitzen recursos per canviar de pla, a l’hora 

de fer el muntatge és complicat, atès que la més petita variació entre una imatge i la següent 

es nota i, per tant, s’ha de ser molt curós i precís a l’hora de gravar. 
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Però la cosa més important que he après, és com afecta treballar amb un tercer i la pressió 

que exerceix sobre el meu treball. Entenc que la pressió varia molt segons el cost econòmic 

que li suposi al tercer. Quan t’encarreguen una feina la planteges el més professionalment 

possible segons la teva capacitat, i els mitjans i coneixements dels que disposes, però el client 

té les seves pròpies idees que de vegades poden ser equivocades i li has de fer entendre que 

no estan bé.  

Per tot el descrit en aquesta memòria no acabo d’estar del tot content amb el resultat final del 

vídeo, atès que segurament amb un equip una mica més complert podria haver millorat molt 

més el resultat final.  
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