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Resum

Aquest  projecte  consisteix  en la  realització  de  tot  el  procés  de  preproducció  d'un curtmetratge 

d'animació 3D. L'objectiu és mostrar amb detall totes les fases que componen aquest procés, que 

inclou entre d'altres els diferents guions de la historia,  el disseny de personatges, escenaris i altres 

documents que fan possible la creació d'aquest tipus de producció.

El projecte consta d'un pla empresarial que te com a objectiu proporcionar l'espai i els mitjans 

necessaris a tècnics animadors del sector, per a la realització de qualsevol tipus de produccións 

d'animació 3D. També s'encarregaria de la representació i promoció d'aquestes.

Aquest projecte empresarial no hauria estat possible sense l'experiencia prèvia obtinguda al realitzar 

aquesta  preproducció,  ja  que  ha  aportat  informació  clau  ,  que  ha  permés  ajustar-lo  molt  a  les 

necessitats del possible client. 



 

Resumen

Este proyecto consiste en la realización de todo el proceso de preproducción de un cortometraje de 

animación 3D. El objetivo es mostrar con detalle todas las fases que componen este proceso, que 

incluye entre otras los diferentes guiones de la historia, el diseño de personajes y escenarios y otros 

documentos que hacen posible la creación de este tipo de producción.

El  proyecto  consta  de  un  plan  empresarial  que  es  basa  en  la  creación  de  una  empresa  que 

proporcione el espacio y los medios necesarios a técnicos animadores del sector, para la realización 

de cualquier tipo de producción de animación 3D. También se encargaría de la representación y 

promoción de éstas.

Este  proyecto empresarial  no habría  sido posible  sin  la  experiencia  previa  que he adquirido al 

realizar esta preproducción, ya que me ha aportado información clave, que ha permitido ajustarlo 

mucho a las necesidades del posible cliente. 



Abstract

This project involves the realitsation of all preproduction process of a 3D animated short film. The 

objective is to show all the stages that make up this process, which includes among others the 

history of the various scripts, design characters and lanscape, and other documents that allow the 

creation of such production.

The project consists of a business plan that I would be interested in the future to accomplish. It is 

based on creating a  company that provides the  necessary space  and technical  animators in  the 

industry,  by  making  any  kind  of  3D  animation.  Also  responsible  for  the  representation  and 

promotion of these.

This business project would not have been possible without the experience that I have found to 

accomplish this  preproduction,  which has  already contributed key information that  has enabled 

much to fit the needs of the prospective customer.
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1.Introducció 

Des d'un principi l'home a intentat imitar, copiar i representar tot el que els ha envoltava, paisatges, 

els sons dels animals etc. És un dels principals motius pel qual s'ens diferencia de la resta d'animals, 

i també fet que ha donat

Es  per  això  que  cal  remuntar-nos  molts  anys  enrere  per  parlar  de  l'origen  de  la  pintura,  pare 

indiscutible de l'animació. Ja que van ser els prehistòrics qui van representar per primera vegada la 

imatge estàtica d'un animal en la que s'intentava expressar el moviment d'aquest. D'aquesta base 

tant simple prové l'animació; és  procés de generar imatges estàtiques consecutives a certa velocitat, 

on cada imatge és una alteració de l'anterior per tat de donar la sensació de moviment.

Però la primera animació tal i com l'entem avui en dia, data de l'any 1824, la famosa llanterna 

màgica, a partir d'aquest moment personatges com el Francès Émile Reynauad o Georges Méliès 

s'eren els que van adaptar l'animació al cinema, com a mitja d'entreteniment. Altres personatges 

històrics  com Walt  disney  van  fer  que  l'animació  es  consolides  com a  un nou genere  de  gran 

importància dins del mon del cinema a nivell mundial. Si parlem de la historia del cinema podríem 

considera l'animació com el ultim genere nascut d'aquest art 

Quant una persona en la posició d'espectador visualitza una producció de qualsevol tipus, no és 

conscient de tot el treball necessari per a la creació d'aquesta. 

Per tant la idea és la de explicar el procés necessari per a la realització d'aquesta concretament del 

procés de preproducció.



2 Preproducció d'un curtmetratge d'animació 3D



Preproducció d'un curtmetratge d'animació 3D 3

2.Objectius

La meva intenció És definir i analitzar les diferents fases que formen i componen tot el procés de 

preproducció d'un curtmetratge d'animació 3D . Explicar en detall totes i cada una d'aquestes fases 

amb exemples i mostrar gràficament tot el procés de creació d'un curtmetratge, des de el disseny 

d'escenaris i personatges fins a la creació d'un storyboard animat. 

Tot  això em serà de  gran utilitat  per  crear  un projecte  empresarial,  una  empresa  del  sector  de 

l'animació 3D, que es basa en l'experiencia adquirida en la realització d'aquest treball, que hem 

permetrà obtenir un model empresarial més acord amb les necessitats del client.
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3.Justificació

La preferència i  la dedicació per un tema en concret  del  sector  audiovisual,  com és la part   la 

d'animació 3D, és la principal motivació que he tingut alhora d'escollir el tema del meu projecte. 

És actualment un dels motors de l'industria cinematogràfica, que només aquest últim any a generat 

més de 2000 millons d'euros de benefici. Es tracte d'un mercat actualment en creixement que s'ha 

imposat per sobre de l'animació tradicional.  

Però en concret hem centraré en l'etapa de preproducció d'una curtmetratge d'animació 3D, ja que 

em  serà  necessarià  per  a  la  realització  d'un  projecte  empresarial,  relatiu  a  aquest  àmbit  de 

l'animació.
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4.Introducció a l'animació

La seva millor definició és una questió en la que encara molts autors no han aconseguit posar-se 

d'acord. Es podria definir com l'art d'infondre vigor i activitat a coses inanimades, siguin objectes, 

dibuixos, imatges o persones.

Es diu que es troba a mig camí entre les arts audiovisuals, ja que es tracte d'una art visuals en l'espai 

i  el  temps (  al  costat  del  cinema,  la  dansa o el  teatre),  i  les  belles  arts,  per  totes  les corrents 

artístiques que pot abarcar, la pintura (animació tradicional), escultura (stop motion, modelatge 3D) 

4.1Diferencies entre l'animació tradicional i la 3d

Però la intenció d'aquest treball és la de crear tot el material necessari per crear un curtmetratge 

d'animació en 3D. Per això una de les primeres coses que s'hauria d'aclarar és la diferencia entre 

l'animació 3D i l'animació tradicional.

En els dibuixos animats tenim precisament això: dibuixos que pasen per davant dels notres ulls a 

gran velocitat concretament a 24 imatges per segon, al igual que qualsevol pel·licula de cinema que 

actua a raó de 24 fotogrames per segon. L'animador tradicional ha de dibuixar cada un dels 24 

fotogrames que ocupen aquet segon, un per un.

En cambi en una animació en 3D no es dibuixa. El que es fa és construir, modelar en 3 dimensions 

cada un dels elements,  ja siguin personatges, escenaris  que apareixen en totes les escenes.  Són 

softwares i ordenadors especialitzats els que permeten generar aquestes formes, i assignar tot tipus 

de caracteristiques superficials.



8 Preproducció d'un curtmetratge d'animació 3D

La principal diferencia, és que no cal crear una versió diferent de cada objecte per cada fotograma, 

una vegada creat es pot veure des de qualsevol punt de vista i ser animat d'una forma molt més 

còmode respecte l'animació tradicional.

Com ja hem comentat abans l'animació 3D fa referencia a un tipus d'animació que simula les 3 

dimensions. Per tant moltes de les fases del procés de preproducció s'hauran de plantejar des d'un 

punt de vista diferent del d'una animació tradicional. 

Si parlem, per exemple, de la fase en que es dissenyen els personatges, el dissenyador ha de tenir en 

compte les limitacions o possibilitats que suposa aquesta adaptació a una tercera dimensió.

És  la  intenció d'aquest  projecte  doncs,  la  de  mostrar  tot  el  procés  ha  realitzar  dins  la  fase  de 

preproducció d'un curtmetratge d'animació.
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5.Preproducció

El meu projecte està centrat en aquesta fase de la producció, és la part mes important i complexa 

dintre  del  proces  de  producció.  De  les  decisions  que  es  preguin  durant  la  seva  preparació  en 

dependrà el resultat final de la producció. 

En la preproducció es  determinen tots  els elements estructurals del curtmetratge. Com més ben 

preparats estiguin tots aquest elements menys riscos econòmics i artístics es correran.

És durant aquesta fase on la producció pot ser ben encaminada o desviada, un mala planificació que 

pot suposar grans pèrdues econòmiques i de temps.

Dins aquest procés es d'on sorgeix la historia fruit d'una documentació prèvia, a partir de la qual es 

realitzten els diferents tipus de guions. Es dissenyen els personatges i escenaris que posteriorment 

en la fase de producció adoptaran una forma tridimensional. I es realitza tota la part logística que 

permetrà dur a terme de forma organitzada i estructurada tot el procés de producció. 

Es important esmentar que la preprodicció d'un curtmetratge animació 3D és molt més complexe 

que el que podria ser el d'una producció d'animació tradicional, degut a l'adaptació en 3D de tots els 

seus continguts. 
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5.1.Recerca d'informació 

Ha estat imprescindible la realització d'una recerca d'informació, per tal d'obtenir recursos i idees 

que ens han permès tenir un petita idea de com podia arribar a ser el producte final.

Per això ha estat necessari la visualització de molts curtmetratges d'animació de diferents tipus i 

generes,  la  majoria  d'ells  eren  produccions  novells  que  ajuden  molt  a  conèixer  les  limitacions 

tècniques que pot tenir una producció d'aquest tipus. 

La majoria d'informació la he extreta de Youtube, degut a la seva rapidesa i facilitat d'us. M'ha 

permès visualitzar  una gran quantitat  de curtmetratges  i  altres  tipus  de  produccions  que m'han 

ajudat molt en la realització de l'historia. 

No només s'han visualitzat pel·lícules també ha estat necessari veure altres tipus d'aplicacions com 

poden ser el videojocs,  blocs especialitzats en aquest àmbit i inclús anuncis publicitaris, per poder 

obtenir un idea més o menys definitiva de l'estètica del curtmetratge.

Gràcies  a  aquesta  cerca  he  trobat  el  material  necessari  per  a  la  creació  de  la  historia  i  dels 

personatges que la protagonitzen

Finalment he decidit que el títol del curtmetratge serà "Els Clotuts", fent referencia a la paraula roba 

en  angles.  A continuació  es  mostren  els  diferents  documents  que  comprenen  tota  la  fase  de 

guionatge.



12 Preproducció d'un curtmetratge d'animació 3D



Preproducció d'un curtmetratge d'animació 3D 13

5.2.Argument del guió

Aquest document explica de forma molt breu la historia i el contigut de la producció. S'inclouen els 

esdeveniments esencials i els personatges principals.

“Els Clouts”

El curtmetratge tracte d'un grup de presonatges sorgits d'una caixa de roba vella que cobren vida 

degut a l'impacte d'un astre que prove de l'espai. S'explica el naixement d'aquesta nova especie, es 

presenten els diferents personatges i tracte amb humor les peripècies que han de pasar per poder 

tornar al seu planeta. 

5.3.Sinopsis

A diferencia del argument la sinopsis narra de forma més detalla els esdeveniments per tenir una 

idea més aproximada de la historia.

“Els Clouts”

Al començar la historia s'observa un casa en un dia plujós. Del cel apareix una llum en forma de 

meteorit que travessa la finestra de l'àtic d'aquesta casa i impacta en una caixa de roba vella, aquest 

succés dona lloc al naixement d'una nova especie. Els personatges estan fets a partir de trossos de 

roba vella de la caixa. Cada un d'ells adopta la personalitat dels propietaris de la roba. Un d'ells, el 

d'aparença més gran, decideix prendre la iniciativa, encomana als altres dos personatges la tasca de 

construir una nau que els permeti tornar al planeta d'on provenen, ell iniciarà la recerca de l'energia 

mare  que  els  permetrà  accionar  aquest  mitja  de  transport.  Amb  l'ajuda  d'un  bobina  de  fil 

aconsegueix baixar fins la planta inferior. Apareix en un passadís que dona a la cuina. 
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Amb dificultats aconsegueix arribar fins a la cuina. Al entrar observa el foc d'un dels fogons sota la 

olla. Intenta de totes les maneres pujar fins el marbre de la cuina per poder agafar el foc. Finalment 

gracies a la torradora aconsegueix arribar fins als fogons. 

Troba una caixa de llumins sense saber la seva funcionalitat, acosta un dels llumins al foc que es 

consumeix ràpidament. Però de sobte sent un soroll provinent del passadís, del ensurt retrocedeix 

pitjant un boto d'un aparell que desconeix, àgilment hi entra, al tancar la porta l'aparell es comença a  

moure verticalment. 

Finalment  apareix  a  l'àtic  d'on  provenia,  juntament  amb  el  foc.  Els  altres  dos  personatges 

embogeixen d'alegria al veure'l. La nau està finalitzada. Finalment encenent la nau mitjançant el foc 

i surten disparats a través de la finestra en direcció al seu planeta.
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5.4.Historia 

"Aquesta,  és  la  historia  del  naixement  d'una  nova  forma  de  vida  provinent  de  l'espai  exterior, 

concretament d'un planeta fet d'energia espacial. Degut a un despreniment estelar una petita part 

d'aquest planeta va a parar al nostre, en forma de meteorit, per donar pas a aquesta historia" 

La historia comença en una nit  plujosa a l'àtic d'una casa.  Un petit  meteorit  apareix D'entre la 

tempesta travessant la finestra de l'àtic de la casa i impactant contra un caixa en la que es pot llegir 

"roba vella".   De dins  de la  caixa apareix una llum que s'apaga ràpidament  donant  lloc a  una 

fumerada que va disminuint al llarg de la nit. 

De la finestra trencada del àtic comença a entrar la llum del sol que ens situa el mati del dia següent.  

La caixa es mou.

"Vista primera persona" A traves dels ulls d'un dels personatges, mira tota la sala sense entendre que 

ha passat i d'on a sortit, es mira la mans ( esta situat dins de la caixa ), tot seguit veiem per primera 

vegada un dels personatges corren per la sala i cridant, que finalment acaba impactant  contra la 

pared. Al aixecar-se descobreix unes ulleres, se les posa i riu, donant a entendre que ara i veu molt 

millor. 

“Narrador”:Un dels personatges es puja sobre un bobina de fil i inicia un discurs en el que explica la 

gravetat de la seva situació, i en el que encomanava als altres dos personatges la tasca de construir 

un  mitjà  de  transport  que  els  retorni  al  seu  planeta.  Ell  s'encarregarà  de  buscar  aglo  que  ells 

anomenen “la font d'energia mare”, per poder accionar aquesta nau.
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En acabar es dirigeix cap a un forat entre dues juntes de l'àtic situada al fons de la sala, abans 

d'arribar-hi li talla el pas el personatge(1), que sense  dir-li res li col·loca un boto al pit, en símbol 

d'amor.

El protagonista agreix molt el regal i segueix el seu camí al forat d'on surt llum. En arribar al forat 

encaixa la bobina al marge i es deixe caure agafat al fil d'aquesta caient al buit en mig del passadís, 

s'estampa contra el terra i bobina impacte contra una pilota que està situada sobre d'una joguina. 

Aquesta  tremola  lleugerament  degut  a  l'impacte  i  acte  seguit  cau de  la  joguina en  direcció  el 

personatge.

El personatge corre sense para fins al punt d'arribar al final del passadís just davant de la porta. El 

personatge salta cap a un canto esquivant la pilota que impacta contra porta obrint-ta de bat a bat.

El personatge es gira i queda bocabadat al observar la sala de darrera la porta. És la cuina de la cas. 

Hi entra i l'analitza atentament. S'adona que sota la olla hi ha l'energia  que esta buscant. Ara l'únic 

que ha de fer es aconseguir portar el foc als seus.

Primer de tot  intenta  pujar per  una de les juntes dels  porticons, però rellisca  sempre (adoptant 

diferents posicions còmiques en cada intent). El personatge observa la cuina en busca d'algun Camí 

que el pugui conduir al foc. 

Observa una paperera ( amb un mecanisme d'obertura de peu) s'acosta i acciona el sistema de la 

paperera,  si  puja  a  sobre i  comença  a  saltar.  Salta  varies  vegades,  finalment  impacta  contra  el 

màrmol de la cuina just davant de la pica. Intenta passar pel marge de la pica plena d'aigua, però 

finalment cau.

Torna a pujar i ho intenta de nou, però no ho aconsegueix. Finalment s'assenta frustrat al marge de 

la pica, a observar el foc. 

Mira de repassada la torradora que te al costat observant la palanca amb el mateix sistema que la 

paperera. L'acciona però observa que no actua igual que l'altre, desanimat s'assenta sobre la palanca 

que de sobte torna a la seva posició inicial llençant pels aires al personatge a l'altre canto de la pica. 

S'aixeca content i es dirigeix ràpidament cap al foc. 
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Observa la cuina buscant algun objecte o estri amb el que pugui "agafar" el foc. Veu una petita caixa 

amb pals de fusta dintre ( !caixa de llumins! ).

N'agafa un i l'acosta al foc, s'ensen ràpidament i el personatge riu de felicitat. S'en adona de que el 

llumí es consumeix amb rapidesa i es posa nerviós, de sobte sent un soroll provinent del passadís, 

del ensurt pitja un dels botons del aparell que te darrera semblant a un microones i ràpidament hi 

entra assustat, si no fos per el llumí no hi veuria res, de sobte un soroll estrident comença a tirar del 

recinte on es troba el personatge, esta pujant. 

La noia i el personatge amb ulleres es troben a un racó de sala construint el que serà el seu mitja de 

transport.  El soroll prové de la paret,  s'acosten encuriosits. De sobte el soroll desapareix, sobre una 

petita porta a la que ningú l'hi havia donat importància. Un núvol de pols envaeix la sala . Els dos 

personatges observen al protagonista sortir de l'elevador suportant l'energia mare. El protagonista 

queda sorprès al observar la nau finalitzada que esta situada al costat de la finestra. La nau  te forma 

de coet, te una metxa connectada a la part inferior d'aquest.  Els altres dos personatges es pujen 

sobre el coet abraçats a ell. El protagonista encent la metxa i s'hi puja. La metxa es consumeix, 

donant pas un moment de silenci i tensió seguit d'un tro que impulsa el coet fora de la sala en 

direcció a el seu planeta.

“Aquí  finalitza  l'aventura  d'aquesta  extranya  espècie  que  finalment  i  després  d'aquesta  breu  

estància al nostre planeta aconsegueixen enlairar-se en direcció al espai exterior per tornar el seu  

món d'origen.”
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5.5.Guió literari

El guió literari consisteix en la representació narrativa i ordenada de les accions i diàlegs, tot això 

estructurat  en  seqüències  dintre  de  les  quals  s'inclouen  les  escenes  que  a  la  vegada  contenen 

descripcions  dels  plans  que  s'utilitzaran  posteriorment.  És  important  que  sigui  lingüísticament 

senzill, sense detalls ni situacions secundaries. 

Es tracte d'una representació de la historia vista des del punt de vista del director. 

“ELS CLOUTS”

SEQÜÈNCIA 1.

ESC_1.EXT/NIT.UNA CASA QUALSEVOL.

 VEU EN OFF (NARRADOR)

Aquesta és la petita historia de tres personatges provinents d'un planeta de l'espai exterior. Degut a  

un desprendiment estelar una petita part d'aquest va a parar al nostre planeta, en forma d'energia.

PLÀ EXTERIOR- d'una casa en un DIA PLUJOS. De sobte un petit METEORIT travesa la finestra 

de l'àtic de la casa.
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ESC_2.INT/NIT.ÀTIC DE LA CASA.

GRAN PLA GENERAL DE L'ACCIÓ. El METEORIT impacte contra un caixa en la que es pot 

llegir “ROBA VELLA”.  De dins de la caixa apareix una llum que s'apaga rapidament donant lloc a 

una fumerada que va disminuint al llarg de la nit. 

ESC_3.INT/MATINADA.ÀTIC.

De la finestra trencada de l'àtic comença a entrar la llum del sol que ens situa al matí del dia  

segëent. La caixa es mou.

SEQÜÈNCIA 2. PRESENTACIÓ DELS PERSONATGES.

ESC_4.INT/.ÀTIC DE LA CASA/DINS LA CAIXA.

VISTA EN PRIMERA PERSONA. A traves dels ulls d'un dels PERSONATGE(1). Mira tota la sala 

sense entendre que ha passat i d'on a sortit, es mira la mans , tot seguit veiem per primera vegada el 

PERSONATGE(2) corrent per la sala i cridant, que finalment acaba impactant contra la pared. 

Sembla que està fet a partir de trossos de roba vella.  
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ESC_5.INT/.ÀTIC.

PLÀ MITJÀ. El PERS.(2) descrobreix unes ulleres, se les posa i riu, donant a entendre que ara i veu 

molt millor. 

PLÀ GENERAL. Davant seu hi ha situat el pers.(1) que riu al veure'l amb les ulleres. Al igual que 

el PERS.(1) també esta fet a partir de trossos de roba però amb colors més femenins que l'altre, 

probablement la roba devia ser de la dona de la casa. 

PLÀ MITJÀ. De sobte escolta un soroll darrera seu, rapidament es gira encuriosit(a). 

PLÀ GENERAL. Apareix per primera vegada el pers.(3). Aquest es molt més corpulent i un pél 

més gran, també fet de roba i a jutjar per la tonalitat dels colors, devia ser roba del home de la 

familila.

SEQÜÈNCIA 3. LA RECERCA DE LA FONT D'ENERGIA MARE.

ESC_6.INT/ÀTIC 

VEU EN OFF (NARRADOR).

PLÀ GENERAL

“El pers(3) es pujà sobre un bobina de fil i inicia un discurs en el que explicà la gravetat de la seva  

situació, i en el que encomanava als altres dos personatges la tasca de construir un mitjà de  

transport que els retornes al seu planeta. Ell s'encarregaria de buscar aglo que ells anomenen “la  

font d'energia mare”, per poder accionar aquesta nau.”
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ESC_7.INT/ÀTIC.

PLÀ GENERAL. En acabar el pers.(3) es dirigeix cap a un forat d'on prové una llum situat al fons 

de la sala.

PLÀ MITJA DELS PERSONATGES. El pers.(1) l'avisa i sense dir-li res li coloca un botó al pit.

El protagonista agraeix molt el regal i segueix el seu camí al forat d'on surt llum. 

ESC_8.INT/PASSADÍS.

GRAN PLÀ GENERAL DE PASSADÍS. En arribar al forat encaixa la bobina al marge i es deixe 

caure agafat al fil d'aquesta, caïent al buit en mig del passadís. S'estampa contra el terre i la bobina 

impacte contra una pilota que es troba situada sobre un vehicle de joiguina. 

PLÀ GENERAL DE LA PILOTA. Degut a l'impacte la pilota cau de la seva posició en direcció al 

personatge.

TRAVELLING (PLÀ GENERAL) SEGUINT AL PERSONATGE. El personatge corre sense parar 

fins que arriba al final del passadís just davant de la porta. 

PLÀ GENERAL FRONTAL DE L'ACCIÓ. El personatge salta cap a un cantó esquivant la pilota 

que impacte contra la porta obrint-la de bat a bat.
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SEQÜÈNCIA 4. EL GRAN DESCOBRIMENT.

ESC_9.INT/CUINA.

PRIMER PLÀ DE LA SEVA CARA. El personatge es gira i queda bocabadat al observar la sala de 

darrera la porta.

PANORÀMICA DE LA CUINA. La càmara gira seguint la seva mirada i podem observar una 

cuina.

PLÀ GENERAL. El personatge entra dins de la cuina i l'analitza atentament. S'adona que sota la 

olla hi ha l'energia  que està buscant, que nosaltres coneixem com a foc. Ara l'únic que ha de fer és 

aconseguir portar el foc als seus.

ESC_10.INT/CUINA

PLÀ GENERAL DE L'ACCIÓ. Primer de tot intenta pujar per una de les juntes dels porticons, però 

rellisca sempre (adoptant diferents posicions còmiques en cada intent).

ESC_11.INT/CUINA

PLÀ GENERAL. Observa una paperera ( amb un mecanisme d'obertura de peu) s'acosta i acciona 

el sistema de la paperera, s'hi puja a sobre i comença a saltar. Salta varies vegades , finalment 

impacte contra el màrmol de la cuina just davant de la pica. 

PLÀ GENERAL DEL PERSONATGE. Intenta passar pel marge de la pica plena d'aigua, però 

finalment cau. Torna a pujar i ho intenta de nou, però no ho aconsegueix.
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ESC_12.INT/CUINA-MARBRE

PLÀ GENERAL DE LA CUINA. Finalment s'assenta frustat al marge de la pica, a observar el foc. 

Mira de repassada la torradora que te al costat observant la palanca amb el mateix sistema que la 

paperera. 

PLÀ MITJÀ DE LA TORRADORA. L'acciona però observa que no actua igual que l'altre, 

desanimat s'assenta sobre la palanca.

GRAN PLÀ GENERAL DE LA CUINA. De sobte la palanca retorna a la seva posició incial 

llençant pels aires al personatge a l'altre cantó de la pica. 

PLÀ GENERAL DEL PERSONATGE. S'aixeca content i es dirigeix ràpidament cap al foc. 

Mira alrededor de la cuina buscant algun objecte o estri amb el que pugui “agafar” el foc. Veu una 

petita caixa amb pals de fusta dintre (caixa de llumins) . 

PRIMER PLÀ  DES DE DINS LA CAIXA.  Agafa un llumí

PLÀ GENERAL. Acosta el llumí al foc, s'ensen ràpidament i el personatge riu de felicitat.

ESC_13.INT/CUINA

 PLÀ GENERAL DEL PERSONATGE.  El llumí es consumeix amb rapidesa i es posa nervios, de 

sobte escolta un soroll provinent del passadís.

PLÀ DETALL.  Del ensurt pitja un dels botons del aparell que te darrera semblant a un microones i 

ràpidament hi entra assustat. 

PLÀ GENERAL PICAT. Si no fos per el llumí no hi veuria res, de sobte un soroll estrident 

comença a tirar del recinte on es troba el personatge, esta pujant. 
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ESC_14.INT/ÀTIC

PLÀ GENERAL DELS PERSONATGES. Els dos personatges es troben a un racó de sala construint 

el que serà el seu mitjà de transport.  El soroll prové de la paret,  s'acosten atemoritzats.

PlÀ GENERAL DE LA PORTA.  De sobte el soroll dessapereix, sobre una petita porta a la que 

ningu l'hi havia donat importancia. Un núvol de pols envaiex la sala . 

PLÀ GENERAL DE L'ACCIÓ. Els dos personatges observen al protagonista sortir de l'elevador 

soportant l'energia mare, al veure'l corren cap a ell desbordats d'alegria . 

SEQÜÈNCIA 5. EL RETORN.

ESC_15.INT/ÀTIC

ZOOM OUT DELS PERSONATGES. El protagonista queda sorprès al observar la nau finalitzada 

que està situada al costat de la finestra.

PLÀ GENERAL DE LA NAU.  La nau te forma de coet, te una metxa conectada a la part inferior 

d'aquest.  Els altres dos personatges es pujen sobre el coet abraçats a ell. 

PLÀ DETALL. El protagonista encent la metxa i s'hi puja. La metxa es consumeix, donant pas un 

moment de silenci i tensió seguit d'un tro que impulsa el coet fora de la sala en direcció a el seu 

planeta. 

PRIMERISSIM PRIMER PLÀ DELS TRES PERSONATGES. Els tres personatges crident de por i 

emoció a la vegada sense saber el desti que els deparerà.
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 ESC_16.EXT/NIT

VEU EN OFF (NARRADOR)

“Aquí finalitza l'aventura d'aquesta extranya espècie que finalment i després d'aquesta breu  

estància al nostre planeta aconsegueixen enlairar-se en direcció al espai exterior per tornar el seu  

món d'origen.”
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5.6.Storyboard, Animàtic.

El següent pas és la realització d'un storyboard. És una eina de treball que permetrà mitjançant 

dibuixos obtenir una previsualització del que serà el curtmetratge. 

En el meu cas s'ha adaptat el storyboard tradicional a un storyboard animat, també conegut com 

animàtic. La característica principal de l'animàtic i que el diferencia de l'altre storyboard és que les 

vinyetes estan animades, per tant, s'obté un xifra aproximada de la durada del curtmetratge. També 

s'inclou música i efectes de referència. Permeten tenir una idea més aproximada del que serà el 

producte final. 

S'han de tenir molts factors en compte alhora de realitzar el storyboard que posterioment adaptarem 

a una versió animada, sino serà molt complicat realitzar el animàtic. Les vinyetes passen a ser plans 

en moviment al igual que els personatges que interaccionen amb els escenaris, per tant alhora de 

realitzar el seu disseny s'ha de tenir present la posterior animació d'aquests.

5.6.1.Diferentes tècniques per la creació d'un Animàtic 

Hi han diferentes tècniques alhora de realitzar un animàtic, que venen determinades per el programa 

o software utilitzat; 

Una de les aplicacions que ens permet crear aquest tipus de storyboard, és el Adobe flash (qualsevol 

de les seves versions). A partir de les eines de dibuix que ens ofereix el programa, es realitza el 

storyboard, que posteriorment s'anima mitjançant interpolacions de moviment i forma. 

És un mètode molt senzill degut a la facilitat d'us del programa, però les opcions en quant a dibuix 

són molt limitades, i com a conseqüència el resultat final és molt pobre.
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Un alre opció és la  de realitzar els  dibuixos a  mà, per després ser escanejats,  o mitjançant  un 

software especialitzat (Adobe Ilustrator,Adobe Indesigne). El seguent pas consisteix en animar les 

vinyetes. Hi han varios programes per realitzar aquest procés, jo vaig utilitzar el “Storyboard toom 

boom”. 

Deprés d'aver animat cada una de les vinyetes s'exporten en format de vídeo i es tornen a importar a 

qualsevol programa d'edició, en aquest cas l' Adobe premier Cs4, per fer tot el muntatge  de vídeo i 

audio. Finalment s'exporta el vídeo per obtenir així l'animàtic.

És un procés molt més complexe que l'anterior però s'en obtenen millors resultats.



Preproducció d'un curtmetratge d'animació 3D 29

5.7.Guió Tècnic

En aquest guió és són presents els procediments més tècnics del curtmetratge; número d'escenes i 

seqüèencies,  durada  de  cada  una  d'aquestes,  explicació  de  l'acció,  l'audio  que  s'inclou  i  altres 

elements tècnics.
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Guió tècnic

SEC PLÀ ESPECIFICACIONS 
TÈCNIQUES

STORYBOARD IMATGE AUDIO TEMPS

MÚSICA EFECTE

1 1 P.G. La càmara s'acosta 
a la finestra. 

Es veu la teulada d'una casa en 
un dia plujos.

Música tenebrosa.
“Veu en off”: 
“Aquesta, és la 
historia del 
neixement d'una 
nova forma de vida 
provinent de l'espai 
exterior, 
concretament d'un 
planeta fet d'energia 
espacial. Degut a un 
desprendiment 
estelar una petita 
part d'aquest planeta 
va a parar al nostre, 
en forma de 
meteorit, per donar 
pas a aquesta 
historia” 

Efecte pluja 00:00-00:03
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1 2 P.P.  Plà estàtic. Un meteorit travessa la 
finestra

Música tenebrosa. Efecte 
impacte

Efecte 
meteorit 

03:00-00:05

1 3 G.P.G. Plà estàtic El meteorit impacte contra una 
caixa de roba vella. De la 
caixa surt fum.

Música tenebrosa. Efecte 
impacte 2

00:05-00:13

1 3 G.P.G. plà estàtic El fum s'esvaiex. Es fa de dia. Música alegre. Efecte granja 

2 4 P.P. de les mans d'un 
dels personatges.
P.G. de l'àtic  

Des de la visió del 
personatge(1) observem el 
personatge(2) impactar contra 
la pared.

Música alegre. Efecte granja 00:13-00:19
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2 5 P.A. Plà estàtic El pers.(1) es troba unes 
ulleres, i se les prova.

Música alegre. Efecte granja 00:19-00:23

2 6 P.G. Pla estàtic El pers.(1) descobreix que al 
posar-se les ulleres millora la 
seva visió. Al posar-se les 
ulleres veu al pers.(2).

Música alegre. 00:23-00:28

2 7 P.G. Plà estàtic Es presenta el pers.(2) que 
escolta un soroll darrera seu.

Música alegre. 00:28-00:33
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2 8 Truck-out del 
personatge(3) 

Es veu per primera vegada el 
pers.(3).

Música alegre. 00:33-00:39

3 9 Truck-in dels tres 
personatges.

El personatge(3) fa un discurs. Música alegre.
Veu en off: un dels 
personatges es puja 
sobre un bobina de fil i 
inicia un discurs en el 
que explica la gravetat 
de la seva situació, i en 
el que encomanava als 
altres dos personatges 
la tasca de construïr un 
mitjà de transport que 
els retornés al seu 
planeta. Ell 
s'encarregaria de 
buscar  aglo que ells 
anomenen “la font 
d'energia mare”, per 
poder accionar aquesta 
nau.

00:39-00:48 
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3 10 G.P.G. El pers.(3) es dirigeix cap a un 
forat d'on prove una llum, dur 
agafada una bobina de fil.

Música romàntica. 00:48-00:54

3 11 P.M. El pers.(2) toca al pers.(3). Música romàntica. 00:54-00:58

3 12 Truck-in dels dos 
personatges. 

El pers(2) posa un botó al pit 
del pers(3) en senyal d'amor.

Música romàntica. 00:58-01:05
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3 13 G.P.G. El pers.(3) cau del sostre 
impactant contra el terra, al 
igual que la bobina de fil que 
xoca contra la pilota.

Música tensió. Efecte crit 
home (agut)
Efecte 
impacte 3

01:05-01:12

3 14 P.G. La pilota es mou degut al 
impacte, el pers.(3) la observa.

Música tensió. 01:12-00:17

3 15 G.P.G.  El pers.(3) corre davant de la 
pilota.

Música tensió. 01:17-01:20
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3 16 G.P.G.  El pers.(3) corre davant de la 
pilota.

Música tensió. 01:20-01:23

3 17 El pers.(3) esquiva la pilota 
que impacte contra una porta 
obrint-la de bat a bat.

Música tensió Efecte 
impacte 4

01:23-01:26

4 18 P.P. El pers.(3) s'aixeca del terra i 
observa el que te davant.

Musica alegre 2 01:26-01:33
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4 19 G.P.G. Panoràmica de la 
cuina. 

El pers.(3) observa la cuina 
bocabadat i l'analitza.

Música alegre 2 01:33-01:39

4 20 P.P. del foc El pers.(3) troba finalment la 
font d'energia mare. 

Música alegre 2. Efecte foc 01:39-01:45

4 21 P.G. El pers.(3) avança per la cuina 
per arribar al foc.

Música alegre 2. 01:45-01:50
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4 22 Truck-in (comença amb 
un P.P. Picat del 
personatge i acaba amb 
un P.G. Picat d'aquest. 
Donant la sensació 
d'altura). 

El pers.(3). Observa el foc des 
de la seva posició.

Música alegre 2 01:50-01:56

4 23 P.G. El pers.(3) intenta de totes les 
maneres pujar per un dels 
marges de les caleixeres, però 
sempre cau.

Música alegre 2. 01:56-02:03

4 24 P.G. de la paperera
P.P.P del personatge. 

El pers,(3) observa la cuina 
buscant una manera de pujar 
al marbre  d'aquesta, finalment 
es ficsa en el sistema 
d'obertura de la paperera.

Música alegre 2 02:03-02:14
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4 25 P.G. El personatge intenta saltar 
varies vegades

Música alegre 2 02:14-02:17

4 26 P.G. Finalment cau sobre el marbe. Música alegre 2. 02:17-02:20

4 27 P.G. El pers. Intenta creuar varies 
vegades per el marge de la 
pica, però sempre acaba 
relliscant.

Musica alegre 2. 02:20-02:25
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4 28 P.G. El pers. Queda abatut després 
de tots els intents per arribar al 
foc, però de sobte observa la 
torradora.

Música alegre 2 02:25-02:33

4 29 P.G. El pers.(3) pitja la palanca que 
en un principi no es mou, tot 
frustat s'hi assenta, just en 
aquell moment la palanca puja 
ràpidament fent saltar el pers.
(3) pels aires.

Música alegre 2. 02:33-02:364

4 29 G.P.G. 02:36-02:414
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4 30 P.G. El pers. necessita algun 
objecte per transportar el foc.

Música alegre 2. 02:41-02:45

4 31 P.P.de dins del caixa de 
llumins

El pers. Troba un caixa de 
llumins. 

Música alegre 2. 02:45-02:50

4 32 P.G. Encent el llumí acostant-lo al 
foc.

Musica alegre 2. 02:50-02:55
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4 33 P.G. El pers. Escolta un soroll que 
prové del passadís, de l'ensurt 
el pers. 

Música tensió 2. Efecte passes. 02:55-02:57

4 34 P.D. Pitja accidentalment un botó. Música tensió 2. Efecte passes 02:57-02:30

4 35 Truck-in ( comença amb 
un P.G. del pers. i acaba 
amb un P.P d'aquest) 

El pers. assustat s'introdueix 
en un elevador automàtic. En 
el moment en que tanca la 
porta un soroll estrident 
l'empeny amunt.

Musica tensió 2. Efecte motor. 03:00-03:054
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4 36 P.G. Els pers.(1) i (2) escolten un 
soroll que prové d'una de les 
parets de l'àtic.

Música tensió 2. Efecte motor. 03:05-03:09

4 37 P.G. De sobte una pols envaeix la 
sala . 

Música tensió 2. Efecte motor. 03:09-03:13

4 38 P.P.P. Dels dos 
personatges.

Els dos personatges tremolen 
de por.

Música tensió 2. Efecte motor. 03:13-03:18
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4 39 G.P.G. S'obre una petita porta que cap 
d'ells havia apreciat en un 
principi, d'on surt el pers.(3) 
suportant el foc. 

Música alegre. 03:18-03:20

5 40 P.P del pers.(3) Els personatges embogeixen 
de felicitat.

Música alegre. 03:20-03:22

5 41 P.G. del pers.(2) 03:22-03:24
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5 42 Truck-in  (comença amb 
un P.G. del personatges i 
acaba amb un G.P.G. 
Del coet i aquests).

Els pers. es dirigeixen cap el 
coet que han construït.

Música acció. 03:24-03:30

5 43 P.D. El pers.(3) encent la metxa. Música acció. Efecte metxa 03:30-03:33

5 44 P.G. El coet surt disparat a través 
de la finestra.

Música emotiva. Efecte coet
Efecte metxa

03:33-03:36
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5 45 P.P. pers.(2) Els tres personatges crident de 
por i d'emoció a la vegada.

Música emotiva. Efecte crit 
nen (agut)

03:36-03:37

5 45 P.P. pers.(3) Efecte crit 
home (agut)

03:37-03:38

5 45 P.P. pers.(1) Efecte crit 
dona (agut)

03:38-03:39
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5 46 G.P.G. El coet es perd en la nit. Música emotiva.
Veu en off: “Aquí  
finalitza l'aventura  
d'aquesta extranya 
espècie que  
finalment i després  
d'aquesta breu 
estància al nostre  
planeta 
aconsegueixen 
enlairar-se en 
direcció al espai  
exterior per tornar 
el seu món 
d'origen.”

Efecte coet 03:39-03:50

5 47 - CRÈDITS Música emotiva 03.50-03:--
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5.8.Disseny dels personatges

EL disseny dels personatges és una dels parts més importants de la producció, ja que tot gira entorn 

als personatges. Tenint en compte els pocs coneixements de dibuix artístic, he optat per crear uns 

personatges simple en quan a disseny, però amb expressivitat.

El  primer  pas  de  tots  es  la  documentació.  Es  necessari  absorbir  molta  informació,  sobre  tot 

documentació gràfica, tot tipus d'imatges que puguin enriquir el disseny del personatge, es tracte de 

tenir una base sobre la que treballar. 

La principal font d'informació ha estat Internet, gracies el qual hem pogut observar una gran varietat  

de curtmetratges, pel·lícules, tràiler de vídeo jocs i anuncis publicitaris que ens estat de gran ajuda. 

Vaig visualitzar diferents pel·lícules de les que vaig poder extreure varies idees, el disseny de la 

seva vestimenta composta per diferents tipus de roba o tela semblant als personatges del anunci 

"c'moi de peugeot", al igual que els protagonistes del vídeo joc "lilte big planet".

   

  fotograma “peugeot c'mon”             fotograma “lilte big planet
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Després  de  tenir  un  disseny  gràfic  mes  o  menys  clar  del  personatge  és  important  definir  la 

personalitat o caràcter d'aquest, és un procés que conformen tan dissenyador com guionista, en el 

meu cas se simplifica a una sola persona.  

S'han  pogut  extreure  varies  idees  d'un  clàssic  de  l'animació  com  és  ToyStroy  ,com  person 

personatges molt curiosos ja que desconeixen el món que els envolta.

El caràcter o personalitat de cada un dels protagonistes es va coneixent al llarg de la historia. Van a 

parar a un lloc totalment desconegut, i és en aquesta situació on cada  personatge assumeix un rol de  

forma més o menys involuntària. 

Un cas molt  clar seria el del protagonista de la historia, que se sent responsable dels altres dos 

personatges per afixo es ell qui s'encarrega de la tasca més feixuga.

El personatge més petit i amb ulleres, és un personatge patós, despistat i conseqüentment graciós.  

El  personatge  restant  és  el  que  captivarà  el  cor  del  protagonista  des  d'un  principi,  se  la  pot 

considerar coqueta i amb fort caràcter.

Un cop es te una idea de quin serà el disseny del personatge i el seu caràcter ja es pot començar a 

dibuixar. 

Es  preferible  començar   realitzant  esbossos  ràpids  i  amb  formes  molt  bàsiques  sense  donar 

importància als petits detalls. Es tracte de dibuixar una silueta o perfil que caracteritzi el nostre 

personatge. Com ja s'ha comentat abans és important crear un personatge mes aviat simple, ja que 

serà molt mes fàcil de treballar i de entendre a la pantalla. 
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Una vegada es tria l'esbos que més  agrada, ja es pot començar a centrar-se en els petits detalls que 

carteritzaran el personatge. 

S'ha d'anar molt en compte alhora d'afegir detalls al personatge, ja que poden complicar el procés 

d'animació d'aquest.

 Un cop finalitzats tots aquests punts s'obté el disseny final dels personatges.

Dissney final personatges
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És  important  tenir  clares  les  dimensions  dels   personatges,  no  es  poden  tenir  errades  de 

propocionalitat amb els objectes que els rodejen. 

Medeixen aproximadament 8 cm d'altura, mesura que s'haurà de tenir en compte cada vegada que es  

dissenyi part de l'escenari que els rodeja.

Una bona  manera  de  tenir  clares  les  seves  dimensions  és  la  de  comparar-los  amb elements  o 

objectes de la vida quotidiana.

full de proporcionalitat.
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El  seguent  pas  consisteix  en  crear  les  diferents  expressions  del  personatge,  que  s'inclouen  un 

document que s'anomena full d'expressions. Serveix per donar informació sobre com responen els 

diferents elements de la cara quan es realitza un gest. Pot ser útil, aprofitar per realitzar en aquets 

documents algunes expressions que el personatgà tindrà en el curtmetratge.

Full d'expressions

Personatge 3. (Protagonista).

full d'ecpression per.3.
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Personatge 2.

     full d'expressions pers.2.

Personatge 1.

full d'expressions per.3
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5.9.Disseny d'escenaris

 Al igual que l'anterior punt es tracte d'un fase que marcarà l'estètica de la producció, per això és 

tant  important.  En aquest  procés es dissenyaran tots  els elements visuals  que conformaran tota 

l'escenificació.  És imprescindible que al  concebre una escenografia s'ha de tenir la capacitat  de 

estructurar-la  visual  i  verbalment,  ja  que  posteriorment  s'haurà  de  saber  transmetre  al  equip 

encarregat de modelar-la. 

Inicialment és necessària una documentació prèvia per obtenir models o referents que ajudin alhora 

de fer els dissenys. La producció està formada per 4 escenaris; la casa, l'àtic, el passadís i la cuina. 

Per tant s'ha centrat la cerca a la localització d'imatges d'aquests espais. La historia no se situa en 

cap punt en concret per tant, no s'ha tingut cap limitació d'ambientació en quan a la creació del 

escenaris. 

El següent pas, després de tenir una bona documentació, és el de iniciar la fase de disseny.

A continuació es mostren els diferents disseny dels escenaris
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CASA
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ÀTIC_1
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ÀTIC_2
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ÀTIC_3
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PASSADÍS
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CUINA
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ÀTIC_4
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COET
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5.10.Planificació de la Producció

El següent pas a seguir, és la planificació de tota la producció. Seria l'equivalen al pla de rodatge de 

qualsevol producció de ficció. És la via més pràctica i metòdica d'organització. Sense un pla de 

producció no nomes es poden perdre diners i temps sinó que pot ser motiu d' una serie d'erros de 

continuació i de incoherència. 

L'objectiu principal és el de descobrir les necessitats reals per efectuar la producció, les possibilitats 

i el recursos dels que es disposen. En aquest cas tenint en compte els  dels que es disposaria, s'ha de 

fer un calcul molt aproximat del temps que es tardaria en realitzar la producció 

Es tracte d'analitzar el  guió conjuntament amb tots el  departament que conformen el  procés de 

producció.

En aquest document s'ha de determinar el temps necessària per a la realització de cada fase de la 

producció,  on  també s'inclou  la  fase  de  preproducció.  Per  això ha  estat  necessari  posar-me en 

contacte amb professionals del sector. DigitalDreams ha estat la productora que m'ha proporcionat 

la informació necessària per determinar el temps d'un curtmetratge d'aquestes característiques.

En el cas de les produccions d'animació 3D, totes les fases que conformen el procés de producció 

s'han de realitzar de forma consecutiva. Abans d'haver començat qualsevol de les fases, s'ha d'haver 

finalitzat l'anterior, per tant es molt important que s'estableixi un marge de temps per a cada. Si en 

alguna d'aquestes fases es sobrepassa el temps establert, afectarà a totes les altres, i així doncs a la 

producció en general. Es important deixar un marge de temps en el que es tingui en compte la 

possibilitat de qualsevol imprevist que pugui allargar el procés.
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5.10.1.Fases del procés de producció 

A continuació esmentaré i definiré las 5 principals fases del procés de producció que s'inclouen dins 

la pla de producció, i la seva relació directa amb altres fases de la preproducció.

5.10.1.1.Modelatge

És la  fase  en  la  que  es  representen  de  forma  esquemàtica  i  en  3  dimensions  el  personatges  i 

escenaris dissenyats en la fase de preproducció. Els personatges es creen a partir dels dibuix tècnic 

d'aquests que s'ha mostrat amb anterioritat. El 3D studio max serà el sofware que s'utilitzarà per a la 

realització  de totes les etapes de la producció exceptuant la fase de postproducció.

Tenint  en  compte  les  característiques  del  curtmetratge,  aquesta  fase  de  la  producció  hauria  de 

suposar un temps màxim de 1 mes.

És important que el modelador estigui acompanyat del dissenyador dels personatges per ajudar en la 

seva creació. 

La complexitat  del  dibuix influirà  molt  en el  desenvolupament d'aquesta  fase,  ja que com més 

detalls  tingui  el  dibuix  més  complicat  serà  modelar-lo,  i  tot  lo  contrari  si  es  el  disseny  del 

personatge es simple i sense gaires detalls per això es important que el modelador estigui present en 

part del procés de disseny dels personatges i escenaris per poder aconsellar. 

En el meu cas el modelatge no hauria de ser complicat ja que el disseny és bastant simple.

En aquesta fase crearem l'estructura tridimensional de cada element. La funció del modelador és la 

de crear tots aquest element a partir de formes anomenades "primitives", és a dir, formes bàsiques 

com poden ser una esfera, cilindre, cub etc.. Per tant es tracte de combinar aquestes formes per 

aconseguir el model desitjat intentant sempre ser fidels al disseny.
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5.10.1.2.Característiques superficials

Una vegada es té el  model 3D, el següent pas consisteix en assignar-lis diferents propietats i/o 

característiques determinades, totes elles relacionades directament amb la llum. En el meu cas, es 

tardaria un màxim d'una setmana en realitzar aquesta etapa de la producció.

És important fer descripcions detallades de tots els elements que formen part de la curtmetratge, per 

tal facilitar el treball als encarregats de realitzar aquesta tasca, i així també aconseguir que l'element 

sigui el més fidel possible al desitjat.

Aquestes són algunes de les propietats i característiques més importants que es poden assignar.

El color, que és una de les propietats més complexes, ja que es necessari usar més d'una variable per 

aconseguir un color real, com la difusió o el color ambient que controla la sensibilitat del material a 

la llum ambient.

La reflexivitat, és a dir, la capacitat que te una superfície de fer rebotar la llum. Seria el cas de les 

miralls, finestres, i objectes brillants.

La  transparència,  que es  refereix a  la  capacitat  d'una superfície  de deixar  passar  la  llum o no. 

L'exemple més clar es el de qualsevol element de vidre.

La refractivitat, aquella que fa referencia a les deformacions de la llum provocades per la refracció. 

Per exemple el cas d'una lupa. 

La especularitat, que és la propietat que controla la brillantor que produeix la llum en un objecte, 

per tant, un objecte serà molt brillant si te una alta especularitat.
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Existeixen altres propietats però aquestes serien les més bàsiques i importants. Dins el programa es 

troben varies aplicaciones que permeten controlar tots aquets paràmetres, i d'aquests dependrà el 

realisme del material que es vulgui aconseguir.

5.10.1.3.Texturització

Aquest és un dels processos més importants dins la fase de producció consisteix, en assignar una 

imatge a un polígon, de manera que es substitueix el color del pla per una imatge projectada en ell. 

Tractant-se del curtmetratge un bon exemple seria el de les textures dels protagonistes, que són de 

roba,  per tant,  serà necessari  buscar imatges de roba que es puguin aplicar sobre d'aquests, per 

després donar relleu a la textura per emular al màxim la roba real.

Aquest procés es realitza mitjançant la utilització de imatges anomenades "bitmap", és a dir, mapa 

de bits. Hi han molts objectes de gran complexitat en quant a forma, aquest fet dificulta molt la seva 

texturització, per tant, a vegades es necessari descompondre aquest objectes en diferents zones més 

bàsiques  o  texturitzar  la  peça  abans  de  ser  sotmesa  a  una  deformació.  Tenint  en  compte  les 

característiques d'aquesta de la producció he determinat un temps màxim de dues setmanes per el 

desenvolupament d'aquesta fase.

Una bona texturització pot salvar un modelat mediocre.
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5.10.1.4.Il·luminació

Aquesta és una de les disciplines més difícils, ja que en el mon real la llum te un comportament 

complexe que no resulta fàcil d'imitar en l'ordinador. La principal dificultat deriva del fet que la 

llum és emesa des de un determinat punt ( sol, foc ) i al xocar amb els cossos els il·lumina, però 

també es reflexa en ells, il·luminant altres punts, que en un principi semblaria que no haurien de 

veure's afectats per aquesta. He establert un temps màxim de dues setmanes per a la realització 

d'aquesta etapa.

La il·luminació és imprescindible al igual per de crear una ambientació determinada, ens permet 

tenir una visió molt més real del curt. És el que diferencia una bona producció d'una producció 

mediocre.

Per entendre la seva funcionalitat és necessari conèixer algunes de les seves tècniques i classes de 

llums més importants:

Radial

És tracte d'una llum que procedeix d'un punt concret, que es situa en l'escena, i que emet uns raigs 

de llum en totes direccions. Podria representar la llum de la bombeta de la cuina o del passadís o la 

del foc que suporta el personatge.

Spot o focus

Són les típiques llums dels teatres o espectacles. Estan dirigides en una direcció concreta de la qual 

es pot controlar la seva major o menor obertura, així com també la seva difusió i altres factors. És la 

que s'ha d'utilitzar per representar la llum del sol que entra per la finestra del àtic i il·lumina la 

caixa.
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Paral·lela

És la llum ideal per simular el sol. És un tipus de llum paral·lela com la que ens arriba provinent del 

astre que ens permet emular la llum del sol i inclús la de la lluna en una escena de nit, que ens serà 

útil en l'escena del començament en que es representa la casa en dia plujós i de nit.

Ambient

És un tipus de llum que no procedeix de ningun punt en concret. Prové de totes les direccions. 

Representa el rebot de llum en totes les superfícies d'un espai. Per exemple el de qualsevol sala del 

escenari del curt.

La llum que en el cas del àtic només prové de la finestra emulant la llum de la lluna, es tracte del 

tipus spot,  com ja  he comentat  abans,  però únicament  il·lumina el  punt  on enfoca,  per  tant  es 

necessari representar la llum que rebota per tot l'àtic il·luminant-lo lleugerament, i gràcies a la llum 

ambient podem aconseguir aquest efecte.

Un altre punt interessant és el de les ombres que es projecten gràcies a aquests tipus de llum. No es 

tracte d'un element conseqüent de la llum ja que aquesta es troba en un món artificial, per tant això 

ens permet eliminar o tot lo contrari, manipular ombres que en un cas real no existirien.
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5.10.1.5.Animació

En aquesta  s'animaran els personatges, és a dir, es dotaran de vida i de moviment. Per això farà 

falta crear esquelets interns que es linkaran als seus cosos per tal de poder-los moure de la forma 

mes real possible, i també amb l'ajuda dels locators aconseguir donar expressivitat als personatges. 

Es el procés més llarg, que en el meu cas no superarà els dos mesos

Es important visualitzar vídeos en que es representin els moviments que es volen realitzar per tenir 

així un model a seguir. 

Un cop creada l'estructura interna del esquelet el següent pas consisteix en definir els límits del 

moviment,  després  es  tracte  d'assignar  les possibilitats  de moviment  que pugui  tenir  cada  peça 

respecte les demès per finalment definir com afectaran a les diferents parts de l'estructura interna o 

externa del personatge.

Un cop es te tota l'estructura perfectament organitzada ja es pot començar a animar, fent que cada 

element es mogui al ritme adequat. Es tracte d'una de les fases més importants, ja que de l'animació 

d'un personatge en pot dependre la seva personalitat, el seu caminar, les expressions, gestos que 

determinaran el seu caràcter.

Com ja he comentat abans el disseny i modelatge dels personatges protagonistes del curt no es gaire 

complexe, per tant facilita molt el treball als animadors, ja que són poques i simples les peces que el 

conformen. 
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5.10.1.6.Renderització

Consisteix  en  el  proces  de  generar  imatges  a  partir  d'un  model.  Però  aquesta  tasca  es  molt 

complexa, s'han de realitzar milions de càlculs per processar aquest model i exteure'n una imatge 

renderitzada.

Es molt important el render utilitzat, ja que en depen que es reprodueixin gràficament textures tant 

complexes com per exemple la de la roba dels personatges. Doncs ha de ser capaç de processar totes 

les textures tonalitats, ombres reflexes, els desenfocs de càmera que es puguin fer i sense tenir en 

compte tot els polígons en forma de personatges que hi pugin sortir. Es per això que la renderització 

pot arribar a durar semanes i fins i tot mesos en el meu cas concretament suposarà un màxim de una 

setmana.

El programa de renderització que s'utilitzarta serà el Mental Ray. Aquest render és un dels pocs 

desenvolupats a Europa que competeix amb altres creats a EEUU o Canada.

Actualment està integrat en la gran majoria de programe de 3D profesionals.

Disposa d'un motor bastant complet que és capaç de calcular, ombres de tot tipus, reproduir tot 

classes de llums i disposa d'un sistema d'acceleració que permet renderitzar elements i propietats a 

gran velocitat aconseguint un bon realisme.

També ha estat utilitzat en produccions de tot tipus, des de llargmetratges i fins tots  en videojocs.
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5.10.1.7.Postproducció

En aquest procés és on s'ajustaran algunes característic de la imatge o animació. Retocs de color, 

ajustar les llums, enfocar o desenfocar alguna imatge que ens interessi i també molts dels efectes 

especials. 

També  és  aquí  on  es  realitzarà  el  muntatge  del  curtmetratge,  amb l'ajuda  del  guió  tècnic  i  el 

storyboard el muntador haurà de ajuntar i ordenar totes les imatges seguint l'orde preestablert en 

aquests documents. 

És en aquesta fase on s'introdueix la música o banda sonora i tots els efectes sonors al igual que els 

crèdits inicials i finals. Depenent del tipus de producció i a diferencia del meu cas a vegades en la 

postproducció es fa la tria de tota la musica i afectes que formaran part del curt.

He determinat un temps màxim de dues setmanes per a la realització de la postproducció

A continuació es mostra gràficament la durada tot aquest procés. 
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5.10.1.8.Gràfic del pla de producció

Gràfic pla de producció

Com  es  pot  observar  en  la  gràfica  s'ha  establert  una  durada  màxima  de  5  mesos  per  el 

desenvolupament de tot el procés de producció.
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6.Creació d'un projecte empresarial

6.1.Concepte

La idea principal és la de crear una empresa que proporcioni tots els mitjans necessaris a un client 

interessat en la realització de qualsevol tipus de producció d'animació 3D. 

L'empresa es dirà TRESANIMA, fent referencia a l'animació 3D.

Es tracte d'una proposta empresarial molt interessant per a joves emergents del mon de l'animació 

que es vulguin donar a conèixer, realitzant les seves pròpies produccions.

Es  podria  considerar  un  servei  de lloguer  de  les instal·lacions,  ja  que  actualment  disposar  del 

material necessari  per realitzar aquest  tipus de produccions és complicat i  molt car, per tant,  la 

intenció és la d'oferir un servei que faciliti l'us d'aquest material a un preu molt assequible. Els 

clients pagarien un lloguer pel material i l'espai. 

Per tant va dirigit a grups de persones o productores del sector interessats en la desenvolupament de 

qualsevol tipus de producció d'animació 3D. 

La intenció és que en un futur l'empresa pugui produir les seves pròpies produccions, per tant, és 

una  bona  forma  d'obtenir  experiència  i  coneixement  del  sector.  En  quan  a  la  producció  de 

curtmetratges,  la  funcionalitat  de  l'empresa  es  podria  comparar  amb la  d'una  galeria  d'art,  fent 

referencia a la promoció que fan dels seus artistes, ja que l'empresa estaria constantment en contacte 

amb festivals  del  sector  de  l'animació  per  tal  de  presentar  aquestes  produccions,  de  les  quals 

s'obtindria  un  percentatge  dels  seus  beneficis.  Seria  una  bona  forma  d'adquirir  nom  com  a 

productora i per altre banda ens permetria descobrir joves talents, que més endavant es podrien 

contractar per produir produccions pròpies.

La realització del treball de preproducció m'ha permès adquirir  els coneixements necessaris per 

poder entendre i valorar les possibles propostes que els clients m'oferissin.
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6.2.Situació del mercat de l'animació

Gràcies a un estudi realitzat per l'observatori de la producció audiovisuals, s'ha pogut extreure tota 

la informació necessària per conèixer tot el mercat de l'animació a nivell autonòmic i nacional. Es 

tracte d'un diagnostic de la situació empresarial de l'animació a Catalunya i a tot l'estat.

El major percentatge de productores d'animació d'Espanya es troben a Catalunya, un 28%. Per tant 

coincidim  geogràficament  amb un  client  potencial.  Degut  al  alt  cost  i  la  necessitats  de  molts 

mitjans  que  suposa  la  realització  de  llargmetratges  d'animació  i  per  diversificar  els  costos,  es 

realitzen coproduccions, en las que participen diferents productores i que permet optimitzar  tot el 

treball de la producció.

Una de les conclusions que es pot extreure d'aquest document, es que Catalunya és actualment la 

comunitat autònoma pionera en la realització de produccions d'animació de tot l'estat espanyol.
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6.3.Estratègia comercial

El meu producte o servei va dirigit a aquelles persones i/o empresses interessades en la realització 

de qualsevol tipus de producció d'animació en 3d, per tant,  s'està parlant d'oferir  un servei que 

abarca tot el mercat audiovisual 3d. 

Es  tracte  de  l'àmbit  dins  de l'animació que actualment  es  troba en un moment  molt  important 

d'expanció, per sobre clarament de l'animació tradicional, stopmotion i d'altres. 

6.4.Anàlissis de l'audiència

Per tal d'identificar millor l'audiència, diferenciarem els perfils de possible consumidor i el producte 

i/o servei que els hi correspon.

• Persones  interessades  en  la  realització  de  petites  produccions  d'animació  3D.   Se'ls  hi 

ofereix un servei de lloguer per setmanes d'un espai equipat amb els mitjans necessaris per a 

la realització de la seva producció.

• Persones interessades en la realització de produccions d'animació 3D que requereixin de 

més temps.   Se'ls  hi  ofereix un servei  de lloguer per  mesos d'un espai  equipat amb els 

mitjans necessaris per a la realització de la seva producció.

Determinar el preu del servei és important per aquest projecte, he tingut molts factors en compte 

alhora de fixar el preu, finalment he decidit que es cobraran 1200 euros mensuals i 350 euros per el 

lloguer dels espais. Els preus poden variar lleugerament per ajustar-se a algun tipus de producció.

En  quant  a  la  promoció  dels  curtmetratges  l'empresa  s'enduria  un  30%  dels  beneficis  que 

obtinguessin. 

A continuació  esmentaré  alguns  dels  festivals  i  mostres  d'animació  que  podrien  ser  una  bona 

plataforma per donar-nos a conèixer com a productora.
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6.5.Festivals d'animació nacionals

• ANIMACOR ( Festival Internacional de Animacion de Cordoba)

Premis:

-1er premi al mejor cortometraje: 9.000 euros i trofeo

-2º premi al mejor cortometraje: 6.000 euros i trofeo

-3er premi al mejor cortometraje: 3.000 euros i trofeo

• ANIMAC (mostra Internacional de cinema d'Animació de Catalunya)

• ANIMADRID (festival de animacion Pozuelo de Alarcoón

Premis:

Secció oficial competitiva de curtmetratges:

-Primer premi: 9.000 € i trofeu.

-Segon premi:  6.000€ i trofeu.

-Tercer premi:  3.000 € i trofeu.

-Premi del públic:  3.000 €

-Millor curtmetratge español: 2.000 €

-Millor curtmetratge infantil: 3.000 €

• SICARM MURCIA (Concurso Internacional de Animación Digital en 3D).

Premis:

-1º.12.000 euros i diploma

-2º. 6.000 euros i diploma

-3º. 3.000 euros i diploma 
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6.6.Crèdits i Ajudes.

S'ha realitzat una cerca de les subvencions i ajudes que ofereix l'estat i la generalitat per a fomentar 

la realització de produccions audiovisuals. Una bona manera d'atraure els clients és informant-los 

sobre aquestes ajudes, que els permetrien cobrir gran part la inversió necessària per sol·licitar el 

meu servei, abaratint encara més la producció.

 

Aquestes són algunes de les ajudes que ofereix l'Estat i Generalitat de Catalunya.

• Aquesta  primera  prové  del  Ministerio  de  Cultura,  associat  amb  l'institut   de  la 

Cinematografía i de les Arts Audiovisuals.

1. Para dichas ayudas se reserva la cantidad de 2.000.000 euros que se imputarán 

al crédito disponible en la aplicación 24.101.470, «Fondo de Protección a la Cinematografía», 
del  programa  335C,  «Cinematografía»,  del  presupuesto  de  gastos  del  organismo  que  será  
distribuida en 800.000 € para ayudas sobre proyecto y 1.200.000 € para 
ayudas a cortometrajes realizados. La efectiva concesión de las ayudas quedará 
condicionada a la aprobación del citado crédito en la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para 2009, con arreglo a lo establecido en el artículo 56.2 del Real Decreto 887/2006 
de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 
2. La cuantía máxima de la ayuda sobre proyecto, a conceder en el presente año, 
será de 30.050 e uros por película beneficiaria, y en ningún caso podrá superar la inversión 
del productor, ni el 50 por 100 del presupuesto de la película. 
3. La cuantía máxima de la ayuda a cortometrajes realizados, a conceder en el 
presente año, no podrá superar el 75 por 100 de la inversión del productor. 
4. La suma de la ayuda sobre proyecto y a película realizada no podrá superar el 
coste de la película, con el límite máximo, en todo caso de 60.101,00 euros. 
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• Aquesta segona és molt interessant i prové de la Generalitat de Catalunya en col·laboració 

amb l'Institut Català i de les Industries Culturals.

Fons per al desenvolupament de projectes d’animació televisius

Dotat amb 3 milions d’euros, amb una aportació de 1,5 milions d’euros per institució.

Una aportació màxima de 150.000 € per  a  animovies  i  càpsules  d’animació,  i  una aportació 
màxima  de  250.000  €  per  al  desenvolupament  i  producció  de  sèries  d’animació.  Màxim  5  
animovies/càpsules i 3 sèries d’animació.
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6.7.Posicionament en el mercat

S'ha realitzat una cerca de la possible competència en quant al servei d'assessorament tècnic que 

oferim i nomes he trobar empreses que ofereixen un servei de lloguer de material informàtic o 

audiovisual gens especific. 

 Aquestes són algunes de les empreses que es troben situades en el mateix mercat competitiu:

• GRUPO RENTATATODO S.L. 

Es  dedica a  la  venta,  lloguer  i  instal·lació de material  audiovisual.  Ofereixen  la  possibilitat  de 

realitzar ells mateixos la instal·lació del material, per els interessats en organitzar esdeveniments 

que necessitin d'aquest material. Disposen d'una àmplia gama de material audiovisual i informàtic, 

però  no  per  a  la  realització  de  produccions  de  cap  tipus  en  concret,  és  lloguer  únicament  de 

hardware.

• STEREORENT S.L.

Aquesta empresa es dedica únicament al lloguer i no a la venta  de material audiovisual i disposa 

d'una gama molt  limitada de material  informatic  destinat  a produccions  musicals.  Al igual que 

RENTATODO no ofereix software especialitzat.
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• MICRORENT S.A.

Microrent  S.A.  és  una empresa que es  dedica  al  assesorament  tècnic  d'esdeveniments.  Tampoc 

ofereix programari especialitzat en cap tipus de producció.

Per tant el meu projecte empresarial es diferecnia clarament d'aquestes empresses al oferir un servei 

centrat en proporcionar material únicament per la realització de produccions 3d, fet que abarateix 

molt més el seu lloguer.

Fent referencia a la mitjà promoció de l'empresa, dispondrà d'una pàgina web a través de la qual es 

donarà a coneixer. També és important anar a buscar als clients potencials, en les universitats i 

escoles  relatives  al  sector  audiovisual  i  posar-se  en  contacte  amb  productores  del  sector  de 

l'animació 3D. 
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6.8.DAFO

Per tenir una idea de la situació de l'empresa respecte el mercat competitiu és necessari realitzar

el DAFO. Es tracte d'un document que considera les possibles debilitats,  amenaces, fortaleses i 

oportunitats del projecte empresarial.

DEBILITATS AMENACES

-falta d'experiencia en el sector.

-inversió inicial.

-adaptació del meu projecte empresarial a 

les empreses de la competencia.

FORTALESES OPORTUNITATS

-realització de produccions d'animació 3D 

a un baix cost.

-idea innovadora.

-Absencia de competencia.

-ampliar  l'empresa  i  realitzar  les  meves 

propies produccions.

-descobrir  joves  promeses  de  l'animació 

3D.
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6.9.Pla de inversió

En aquest punt esmentaré i justificaré cada una de les inversions que es realitzin per a la creació de 

d'aquesta empresa.

Primer de tot és necessari dur a terme els tràmits per a la constitució de l'empresa, que suposen una 

despesa de 3000€ tenint en compte de que es tracte d'una S.L.

A continuació  és  imprecindible  trobar  un  espai  on  instal·lar  l'empresa.  La  meva  familila  és 

propietaria de varios locals comercials a barcelona que s'ajusten molt al espai necessari per realitzar 

el meu projecte empresarial. Per tant és un punt a favor que tinc alhora d'enjegar aquesta empresa. 

M'he informat a través d'empreses del sector de l'animació del material informàtic necessari per a la 

realització d'una producció d'animació 3D. Aixì doncs he pogut determinar els mitjans tècnics que 

necessito.

• 9 iMac ( 3 x sala ) amb tots els accessoris necessaris. 

• Un PC per realitzar les tasques administratives.

• Ordenador amb tarjeta de so, micrófon, preamplificador de micrófono, altaveus ,software de 

grabació.

•  Autodesck 3D Studio Max, que ja inclou tots els plugins necessaris per a la realització de 

totes les fases de la producció.

• Adobe Creative Suite Cs4, que inclou tots els programes per a les tasques de postproducció.

He calculat que el cost del mobiliari seria de 1000 euros, contant les taules de cada una de les sales i 

les cadires corresponents.
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6.12.Viabilitat de l'empresa

En aquest punt es pretén representar de forma ideal la viabilitat de l'empresa el primer any, per saber s'hi s'obtindran beneficis o no a final d'any. 

La idea és la d'iniciar l'empresa tenint lligats a varis clients per minimitzar riscos, d'aquesta manera l'empresa obtindrà beneficis des d'un principi, com 

bé es representa en la taula.

 TAULA DE VIABILITAT

Com s'observa a la taula a final d'any s'obté un benefici de 15556,8 €. No s'han tingut en compte els possibles guanys que s'obtindrien del 30% de 

percentaporcentatge de les produccions s'orgides de l'empresa, ja que es tracte d'un benefici a llarg plaç. 



Preproducció d'un curtmetratge d'animació 3D 91 



Preproducció d'un curtmetratge d'animació 3D 92



93 Preproducció d'un curtmetratge d'animació 3D



Preproducció d'un curtmetratge d'animació 3D 94

7.Conclusions

Un cop acabat el projecte és necessari analitzar-lo per veure si s'han complert els objectius que 

inicialment s'havien establert.  S'ha de tenir en compte que es tracte d'un procés en el que hi 

participen un grup nombrós de persones, cada una d'elles especialitzada en realitzar una tasque molt 

concreta dins d'aquest procés. Puc determinar doncs que he dut a terme de forma correcte  totes les 

tasques i funcions que conformen el procés de prepoducció d'un curtmetratge d'animació 3D.

Un punt a favor en el desenvolupament d'aquest treball ha estat la possibilitat de crear un projecte 

empresarial relatiu al sector de l'animació 3D, fruit de tots els coneixements adquirits en la 

realització d'aquest.

Per tant vull assenyalar que els objectius que inicialment s'havien establert, s'han assolit i enllestit  

de forma satisfactòria, fet que em motiva a seguir treballant i adquirint experiència, per en un futur  

poder formar part  d'aquest sector de l'audiovisual.
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9.Documents Annexos

9.Contingut del CD: Animàtic.


