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Introducció:

Un dels aprenentatges més gratificants del màster de professorat de secundària i  FP és el

descobriment  de  noves  metodologies  d'ensenyament  i  aprenentatge.  Metodologies  que

s'allunyen  de  les  clàssiques  classes  magistrals  que  probablement  hagin  estat  la  base  de

l'educació de l'alumnat del màster.

Ja sigui per falta de temps, por a l'experimentació o, simplement, perquè "així s'ha fet sempre i

ja funciona", no és gaire difícil trobar-se amb un professorat que repeteix cada any el format de

les seves matèries. S'inclouen petits canvis: canviant les fotocòpies o els dictats per documents

PDF, diapositives de power point  o algun enllaç a una pàgina web amb documentació escrita

interessant. Però poca cosa més.

Encara  no  hi  ha  massa  mentalitat  als  instituts  (ni  en  d'altres  centres)  de  transformar  la

informació, l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries en un suport diferent a l'escrit. Es

poden il·lustrar les matèries, amb esquemes, infografies o inclús vídeos, però sovint ningú va

més enllà, ni professors, ni alumnes.

Què  passa  quan  les  metodologies  no  canvien  però  la  tecnologia  va  avançant?¿Com

justificarem als estudiants del futur pròxim que no hi ha vida més enllà de les classes magistrals

(maquillades amb quatre vídeos) mentre ells als 8 o 9 anys ja es programaven els seus jocs

amb Scratch?

El professorat ha d'espavilar. I no és una missió impossible, ni molt menys. Qualsevol professor

de Formació  Professional  amb certa veterania  s'haurà adaptat  a mil-i-un canvis  vinguts de

diferents llocs. Però no només comptem amb la capacitat adaptativa del professorat, sinó que

les noves demandes incorporen noves eines de treball que facilitaran la feina.

Fa 15 anys teníem correus electrònics amb capacitat de 10 Mb d'emmagatzematge, i també era

gratuït crear i penjar pàgines web a internet, com ara,però posar-hi fotografies alentia la pàgina.

També s'hi podien posar vídeos, però un vídeo pixelat podia fer que la càrrega de la pàgina

web ens donés temps a llegir un capítol del llibre de torn.

Ara existeixen eines de treball col·laboratiu com el  Drive(que fa servir la mateixa XTEC), es

poden crear pàgines web fàcilment a partir del Google Sites, Wordpress, Joomla, etc. 

El problema de les eines no és només aprendre el seu funcionament mecànic, sinó també

agafar una perspectiva àmplia de les seves possibilitats, ja que sinó es canvia la mentalitat es

pot  caure  en  el  parany  de  no  treure'n  profit.  Per  tant,  tan  importants  seran  les  noves

possibilitats de les noves eines, com el profit que se'n tregui per part dels que les utilitzen. Així

doncs és l'hora de replantejar-se la manera d'ensenyar gràcies a l'aparició d'eines que faciliten

la producció de vídeos interactius.

La combinació interactivitat i vídeo pot realitzar-se fàcilment mitjançant programació web avui

dia, però si no es té a mà cap programador es pot utilitzar programari com Racontr o Klynt, tots

dos creats a França i en constant desenvolupament (amb els pros i contres que això comporta).

Evidentment  que  es  podria  parlar  també  d'aplicar  el  transmèdia  de  maneres  més

engrescadores i profitoses, afegint xarxes socials, etc. Però per no desviar el tema i perdre's

entre tantes possibilitats d'aplicació innovadora el treball es centrar en la branca d'imatge i so, i

agafa un tema de tota la vida: la narrativa audiovisual.

En  el  món audiovisual  poques feines  es  poden fer  individualment,  i  en  el  cas  que  siguin

individuals van interrelacionades amb la feina de molta altra gent. Sempre ha estat una feina

d'equip, per això em semblava ridícul plantejar un treball sobre l'audiovisual fent equip amb

algú. Tot i  així "les normes són les normes" i malgrat treballar amb la Lídia Redondo en la

narrativa  audiovisual  interactiva  sobre  la  mateixa  premissa,  s'ha  treballat  de  maneres  ben

diferenciades (el tema ho permet): ella ha treballat estudiant la seva aplicació als gèneres de

ficció i jo he estudiat l'aplicació del vídeo interactiu a l'ensenyament de la narrativa audiovisual

dels gèneres de realitat: peces informatives i documentals. 
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Definició del context i problema: el sector audiovisual

A la branca de formació professional d'imatge i so hi ha certes matèries i continguts que són

totalment transversals entre les diferents especialitats, malgrat que el seu grau d'importància

variï en funció del nivell del cicle formatiu i l'especificitat de l'especialitat.

Una d'aquestes matèries és la narrativa audiovisual. És necessari un alt coneixement del tema

des de tots els perfils de la branca d'imatge i so, ja que serà aquesta l'eix vertebrador de totes

les produccions audiovisuals on intervindran qualsevol dels especialistes de la branca, i també

serà en funció de la narrativa audiovisual que s'hauran d'aplicar moltes vegades solucions i

variacions  per  resoldre  problemàtiques  i  incidències  durant  les  fases  de  preproducció,

producció  i  postproducció.  D'aquí  la  seva importància  i  el  fet  que,  tot  i  ser  tradicionalment

responsabilitat  només  dels  realitzadors,  tots  els  implicats  en  l'elaboració  d'un  producte

audiovisual necessiten conèixer.

Seria  fàcil  caure  en  l'error  de  pensar  que  pel  sol  fet  de  ser  natius  digitals,  visionadors

incansables d'audiovisuals coneixen millor la narrativa audiovisual. Un paral·lelisme fàcil seria

el de que un voraç lector es convertís en un gran escriptor a la primera només pel fet de llegir

sense parar, sense conèixer, les tècniques, metodologies, formats i gramàtica, necessàries per

a  la  bona  escriptura.  Per  tant  és  necessari  un  assoliment  ben  consolidat  d'una  gramàtica

audiovisual per part de l'alumnat que haurà de formar part d'una indústria basada en la creació

de continguts en aquest llenguatge.

¿Pot considerar-se la narrativa audiovisual com una matèria estancada a partir del llenguatge

cinematogràfic que David Wark Griffith va establir com a referent a principis del segle XX? Molt

probablement no, tot i que les aportacions a aquesta narrativa han anat arribant poc a poc en el

temps  de  mà  de  molts  diferents  personatges,  ja  es  diguin  Kubrick,  Godard  o  germans

Wachowski.  A  més,  a  més,  la  tan  estimada  i  odiada  convergència  digital  ha  servit  per

promocionar  el  mestissatge de múltiples llenguatges i  mitjans:  llibres digitals,  videojocs als

telèfons mòbils, que també reprodueixen música, o vídeo, i a la vegada són ordinadors que

poden  reproduir  imatges  3D  o  realitat  augmentada.  Una  explosió  de  mestissatge  de

funcionalitats i narratives que dóna mil-i-una possibilitats a nivell creatiu i comunicacional.

Les noves narratives aposten fort pel  transmèdia  tal i  com van exposar els ponents de les

Jornadas Transmedia  organitzades per  Abcguionistas a Barcelona el 22 i 23 d'abril d'aquest

2015.

Les xarxes socials s'incorporen a les noves narratives, els subjectes passius tenen l'opció de

ser proactius, i realimentar la pròpia narració inicial. L'any 2009 es va iniciar el projecte d'Star

Wars Uncut, on es desglossava la primera pel·lícula d'Star Wars en fragments de 15 segons i

els seguidors de l'univers de George Lucas podien recrear-los a la seva manera fins a realitzar

un homenatge col·laboratiu i multitudinari del film de 1977.

Un altre exemple seria la pel·lícula  El Cosmonauta de Nicolás Alcalá, també participant a les

jornades transmèdia esmentades i  que va  realitzar  una pel·lícula  multiplataforma (es podia

veure  i  viure  per  diferents  mitjans),  que  a  més,  a  més  tenia  l'extensió  de  desenes  de

curtmetratges.  Un  fenomen  innovador  produït  gràcies  al  micromecenatge,  que  per  temes

burocràtics va acabar amb la vida de l'empresa productora, però que va suposar una fita al món

audiovisual en molts aspectes, també en narrativa audiovisual transmèdia.

Finalment, per acabar de contextualitzar l'estat de la narrativa audiovisual seria necessari parlar

de  propostes  com les  dels  webdocs:  més coneguts  com documentals  web o  documentals

interactius. N'hi ha de molts tipus i  de moltes formes, però caldria destacar les possibilitats

narratives que desenvolupen (encara és un terreny en exploració), una mostra evident de l'èxit

es va poder veure a la  Popathon de l'interDocsBarcelona 2015 on el del 29 al 30 de maig

diferents grups d'unes 5-8 persones van produir en 24 hores diferents projectes i prototips de

narrativa audiovisual interactiva. Són projectes que es poden visitar a aquí.

La Popathon va ser una demostració del mestissatge de mitjans esmentat anteriorment i de la

necessitat de treballar en equip en el món audiovisual, ja que els qui sabien de guió, no eren

experts en muntatge, ni uns, ni altres, es dedicaven al disseny o a la programació web.
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Si bé els resultats de la Popathon s'haurien de contemplar com a prototips esquemàtics per

desenvolupar  (o  amb  un  desenvolupament  a  corre  cuita),  també  hi  ha  d'altres  projectes

interessants a nivell narratiu com el desenvolupat per Google i els llegendaris estudis de so

d'Abbey  Road  que  podem  experimentar  a  Inside  Abbey  Road,una  barreja  de  documental

transmèdia, amb aire de Google maps i un alt grau d'interactivitat i molt contingut per veure i

explorar.

Tornant a les jornades transmèdia d'Abcguionistas, Nicolás Alcalá, director d'El Cosmonauta,

explicava com la indústria i la investigació audiovisual ara cerca experimentar i crear amb eines

com la realitat virtual i la realitat augmentada. No perquè no s'hagi fet anteriorment, ja que la

realitat virtual ja era prou coneguda al segle XX, però sembla que ara es donen les condicions

de cost tecnològic i de mercat com perquè diferents  start ups  inverteixin en la producció de

continguts  de cara  a  la  seva  implementació  a  traves  de  dispositius  de  realitat  virtual  com

l'Oculus Rift, o qualsevol adaptació senzilla al mòbil.

Per a què tota aquesta informació i aquestes dades? Doncs per a contextualitzar la matèria

amb la seva aplicació actual al sector. Per a poder veure la distància fins a on hauran d'arribar

els aprenentatges de l'alumnat per a desenvolupar la seva professió i, en conseqüència, per a

veure com de sòlids hauran de ser els seus coneixements de narrativa audiovisual en un món

en constant  evolució  tecnològica  però  on  qualsevol  errada  a nivell  narratiu  comportarà  un

fracàs més que probable en el seu projecte.
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Definició del context i problema: la docència

Després de veure el context actual on haurà de treballar l'alumnat, estaria bé contextualitzar la

matèria que ens ocupa i la seva habitual metodologia d'ensenyament.

En cadascun dels cicles formatius de la branca d'imatge i so apareix d'una o altra manera la

narrativa audiovisual en les seves programacions curriculars. Heus aquí la taula amb els cicles

formatius de la branca i la relació de mòduls i unitats formatives en les quals es treballa aquesta

matèria  que  tant  la  donen  professors  de  perfil  tècnic  (PT)  com  professors  de  perfil  de

secundària (PS):

Cicles Formatius de la branca d'imatge i so
Mòduls i Unitats Formatives on

apareix la narrativa audiovisual

CFGM Vídeo Discjòquei i So M4-UF2

CFGS Animacions 3D, jocs i Entorns Interactius M8-UF2

CFGS Il·luminació, Captació i Tractament d'Imatge M1-UF1 / M10-UF1

CFGS Producció d'audiovisuals i espectacles M6-UF1

CFGS So per a audiovisuals i espectacles M1-UF1

CFGS Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles M1-UF1 / M3-UF1 / M5-UF1

Com es pot comprovar es tracta d'una matèria bàsica que la majoria de les vegades forma part

de les primeres unitats formatives, ja que és el punt de partida per a d'altres aprenentatges. 

Com es pot observar al CFGM de Vídeo Discjòquei i So no és així, però s'ha de tenir en compte

que per la naturalesa del cicle l'alumnat es centrarà en el reaprofitament de material ja elaborat

i només dirigit a un gènere estructurat a partir de la música.

En el cas del CFGS Animacions 3D, jocs i Entorns Interactius l'alumnat primer es centre a crear

subjectes i elementsals quals donarà vida més tard, per aquesta raó, hi ha uns passos previs

que treballa abans d'entrar en tot el que seria la narrativa audiovisual.

Ha  de  quedar  clar  que,  tot  i  perseguir  objectius  similars,  l'ensenyament  de  la  narrativa

audiovisual varia d'un cicle formatiu a l'altre, i aquestes variacions es veuen reflectides en les

programacions curriculars de cadascun dels cicles. També seria bo recordar que cadascun dels

cicles formatius té els seus propis tecnicismes i nomenclatures derivades del vocabulari sector,

i que malgrat es puguin referir a un mateix contingut podem trobar diferències a l'hora de definir

i estructurar un currículum de la programació d'un cicle formatiu o un altre.
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Definició del context: les noves metodologies educatives

L'exploració de treball del vídeo interactiu no és l'única metodologia alternativa a les clàssiques

classes magistrals que s'estigui posant ara en pràctica.

El vídeo interactiu entraria en la línia de noves experiències a diferents nivells educatius de la

flipped  classroom  (o  aula  invertida),  basada  en  la  feina  de  l'alumnat  pel  seu  compte

(habitualment a casa) i  on el treball  a l'escola és posar en comú tot  allò que s'ha treballat

prèviament fora del centre. Per a treballar d'aquesta manera són necessaris molts materials

educatius que són la base del treball de l'alumne a fora del centre.

Un dels puntals d'aquest sistema a nivell  internacional és la  Khan Academy,  que dóna els

continguts  gratuïtament,  però  on  encara  manquen  suficients  continguts  de  moltes  de  les

matèries bàsiques.

Una  de  les  grans  virtuts  de  la  flipped  classroom  és  que  l'alumnat  pot  tornar  a  mirar  i

experimentar  amb  els  materials  educatius  tantes  vegades  com  faci  falta  per  assolir  els

aprenentatges. És a dir, cada estudiant marcarà el seu propi ritme d'aprenentatge. I aquest

seria un dels objectius de l'elaboració d'aquesta proposta de vídeo interactiu pel present TFM

L'altra  proposta  que  estaria  inclosa  dins  d'aquest  projecte  vindria  relacionada  amb  l'ús

acadèmic  de  la  gamificació,  per  tal  de  fer  més interessant  a  l'alumnat  el  vídeo  interactiu.

S'hauria de buscar i pulir quina tècnica de gamificació utilitzar i fins a quin grau implementar-la,

però a és un possiblitat interessant que pot ajudar fàcilment a motivar més a l'alumnat.

Elaboració d’una metodologia d’ensenyament de la narrativa audiovisual mitjançant vídeo interactiu
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Definició del context i problema: les eines del professorat

Les eines del professorat han incorporat el  vídeo des de fa molts anys,  però tot  i  així són

freqüents els llibres, apunts i fotocòpies a l'hora de donar aquesta matèria, com si el suport

audiovisual no fos suficient (i millor) per aprendre la seva pròpia narrativa que no pas la lletra

escrita.

Probablement quan a l'alumnat d'avui en dia se l'ensenya amb les fotocòpies la narrativa i la

tipologia de plans la seva sensació pot ser similar a quan el natius predigitals veiem una cosa

així:

Fig. 1

Repeteixo que el més freqüent és recolzar aquest tipus d'apunts i manuals amb un visionat a

classe sobre la tipologia de plans, dels quals podem trobar molts exemples a la xarxa, alguns

creats  per  alumnes  (de  màster)  d'audiovisuals  com  aquest.  I  he  triat  el  vídeo  enllaçat  de

Cineducación Tv perquè curiosament el van fer uns alumnes de l'autor d'un dels llibres de

narrativa audiovisual amb els quals s'ha realitzat el cridaner collage del plans. 

Per  tant,  no  es  tracta  d'un  tema  d'incapacitat  o  de  falta  de  recursos,  sinó  de  canviar  la

mentalitat i adequar-se als nous temps, les noves eines i les noves possibilitats que aquestes

ens ofereixen.

De totes maneres, per ser honestos, els problemes metodològics no estan principalment aquí a

la clàssica lliçó que parla de la tipologia de plans sinó en ensenyar a articular aquests plans.

Ensenyar a narrar un cop es coneixen els diferents tipus de plans.

Perquè si  un defecte acumula la literatura sobre narrativa audiovisual és la inconcreció. La

relativitat  de  tot.  La  por  a  establir  unes  estructures  clares  d'entrada  per  la  por  de  ser

escombrades  després.  Just  al  contrari  del  que  es  trobarà  l'alumnat  al  món  laboral,  on

exceptuant alguns productes o produccions personals s'hauran d'amotllar al gènere narratiu del

producte que realitzin sense allunyar-se'n ni un centímetre. Com s'acostuma a dir als platós de

les escenes on no hi ha canvis possibles, serien escenes de sota, caballo y rey.
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En canvi  els  llibres  i  professors  parlen  sovint  de  ritme,  de  la  dependència  del  context  de
l'escena,  de  la  interdependència  amb  la  resta  de  l'obra... en  resum,  qualsevol  argument

plausible per no haver de determinar si és millor començar amb un pla general o amb un pla

detall. Com a exemple recordo un llibre que es deia El encuadre cinematográfico de Dominique

Villain  a  la  recerca de nou coneixement  sobre el  tema i  em vaig  trobar  amb un llibre  ple

d'anècdotes i vaguetats que era un autèntic manual de com fugir d'estudi de cadascun dels

temes que plantejava.

És evident que la metodologia ha d'aconseguir que l'alumnat faci seus aquests coneixements

bàsics el més ràpid possible i que per fer-ho està molt bé recolzar-se en la posada en pràctica

de les lliçons apreses. Per fer-ho hi ha diverses opcions:

1-Anàlisi i comentari de pel·lícules i productes televisius.

2-Petites gravacions per muntar després a classe.

3-Brut de càmera1 d'algun producte audiovisual perquè munti l'alumnat.

Bàsicament aquestes serien les 3 opcions més plausibles. Pros i contres que tenen:

1-Analitzar  i  visionar pel·lícules és un treball  bastant passiu on si  no es comenta sobre la

marxa, l'alumnat pot perdre detalls, i  si es comenta, els comentaris trenquen el ritme de la

narració, per la qual cosa el propi comentari sobre un recurs narratiu pot ser el causant que

aquest  no transmeti  allò  que s'està  explicant.  A tot  això se li  ha de sumar  la  teoria  de la

piràmide de Cody Blair segons la qual l'alumnat retindria tan sols entre un 5-20% del que se li

ha ensenyat.

Fig. 2

1 S'anomena brut de càmera al material original de càmera que s'ha gravat sense que passi per cap tipus 

d'edició o muntatge.
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2-Les petites gravacions per a muntar després a classe serien la metodologia ideal. Bé, potser

millor corregir-ho: eren la metodologia ideal. 

Amb l'augment d'especialitzacions a la branca (6 CFs avui dia per 3 FPs fa 20 anys) i també

amb els nous continguts que s'han d'aprendre, cada cop hi ha menys temps per a realitzar

pràctiques que no abarquin gran quantitat de continguts dels mòduls. 

Es podria mirar diferents maneres de combinar el treball, per grups, o encarregar-se'n cadascú

d'una tipologia de plans determinada, etc. però a nivell conceptual s'afegiria el problema de que

l'alumnat paradoxalment dependria d'haver assolit l'aprenentatge dels coneixements per tal de

realitzar un bon aprenentatge amb la pràctica. 

És a dir: que per gravar els plans que necessita per aprendre a narrar, ja hauria de ser capaç

de fer una abstracció i imaginar-los narrats dins el seu cap, per tant podria arribar a ser absurd

si no hi ha prou temps per practicar amb el sistema de prova i error.

3-Aquesta  opció  és  potser  la  millor  de les  3  perquè  no precisa  tenir  assolit  competament

l'aprenentatge de la tipologia de plans (o el temut salt d'eix) i a la vegada permet a l'alumnat

provar i experimentar des del primer moment.

Quins problemes hi  podem trobar? Doncs que la  postproducció  requereix  d'un equipament

específic, sovint relativament car (encara que molt més barat que fa una dècada), que l'alumnat

ha de saber utilitzar el programari, ha d'haver après a endreçar el material de brut de càmera i

a part d'atabalar-se amb totes les possiblitats de muntatge que se li acudeixin, el professorat ho

tindrà  complicat  per  poder  aconsellar  a  cada  alumne  en  tot  moment  i  les  correccions  de

l'exercici es poden fer eternes.
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Descripció de la solució proposada: què aporta el canvi?

La solució que es proposa és una metodologia de treball pràctic i individual a través del vídeo

interactiu en format web.

Per què aquest sistema? 

Perquè permet treballar la narrativa audiovisual des del primer moment sense tenir-ne assolits

els coneixements.

Perquè permet un aprenentatge guiat ja que durant la fase d'elaboració del material educatiu es

podrà decidir entre quines possiblitats pot triar l'alumnat durant el seu aprenentatge.

Perquè en l'aprenentatge guiat l'alumnat podrà focalitzar els seus esforços en aprendre i no es

perdrà buscant opcions que no existeixen en el material gravat.

Perquè és un sistema barat, ja que el programari que s'utilitza per a crear el material educatiu

és o bé gratuït (Racontr), o bé molt barat (Klynt en la versió acadèmica), i un cop elaborat el

material es pot treballar i visionar des de qualsevol ordinador amb navegador web. Molt més

barat  que  utilitzar  càmeres  per  anar  a  gravar  o  tenir  programari  d'edició  professional  a

cadascun dels ordinadors de l'alumnat.

Perquè aquest sistema permet fàcilment l'ús de la creativitat del  professorat i  l'aplicació de

tècniques de gamificació que engresquin encara més a l'alumnat.
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Descripció de la solució proposada: desenvolupament de la metodologia

Per desenvolupar aquesta metodologia el més fàcil és tractar-la com qualsevol altre projecte

audiovisual: brainstorming, desenvolupament de la idea, guió, revisions del guió, gravació i/o

recerca  del  material  necessari,  edició,  maquetació  interactiva,  exportació  en  format  web,

resolució de problemes i exportació web del vídeo interactiu final.

El primer requisit era poder treballar en equip2, per la qual cosa s'havia de poder treballar en

dues parts molt diferenciades d'un projecte quasi inabastable. La divisió va ser ràpida de fer:

gèneres audiovisuals de ficció i gèneres audiovisuals de realitat. Aquest treball es centra en els

gèneres de realitat.

El treball  per gèneres era una manera fàcil  d'identificar els diferents elements narratius que

defineixen  els  diferents  productes  audiovisuals  i  d'aquesta  manera  presentar  un  projecte

concret i centrat.

El treball  amb fragments narratius petits (un pla o un parell  de plans) permet centrar-se en

alguns dels temes fonamentals de la narrativa, la divisió clàssica en:

-Plans generals: de funció habitualment descriptiva.

-Plans mitjos: de funció habitualment narrativa.

-Plans curts: de funció habitualment expressiva.

Com es pot deduir, una qüestió és la funció habitual de cadascuna de les tipologies, però sovint

aquestes classificacions i normes serveixen per saltar-se-les, tot i que per fer-ho, primer s'han

de conèixer, d'aquí la importància del projecte.

Un cop centrada la feina en els gèneres de realitat el més fàcil i lògic va ser començar amb un

dels gèneres de producció més ràpida: la peça periodística.

Realitzar  una  peça  videogràfica  en  relació  a  una  notícia  actual  és  una  de  les  primeres

pràctiques  que  s'acostumen  a  realitzar  tant  a  Formació  Professional  com  als  estudis  de

Ciències de la Informació, per la qual cosa tenia la seva lògica. el problema va ser idear una

notícia que pogués ser intemporal ja que sinó faria ràpidament caduc el producte i distanciaria

l'hipotètic alumnat de la pràctica, i això és just el contrari del que interessaria.

Per donar-li un incentiu més a l'alumnat es va decidir escriure un guió de la notícia que tractés

un  tema utòpic  i  universal,  amb certa  dosi  d'ironia.  S'ha  de  recordar  que  aquest  tipus  de

narrativa s'ha utilitzat en multitud de programes i magazines d'humor.

2 Vam fer la mínima divisió indispensable d'imatge i so per a poder realitzar la gravació.
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Guió original de la peça periodística

PAU MUNDIAL

Avui  32  de  febrembre  és  un  dia  històric  pel  món

mundial.

Reunits al Palau de Pedralbes, els principals líders

de  les  grans  potències  mundials  han  acordat  per

unanimitat la pau mundial.

El  que  fa  uns  anys  semblava  una  utopia,  s’ha

convertit  aquí  i  avui,  en  una prioritat  pels  nostres

governants.

Ni lobbies ni interessos econòmics de cap tipus han

suposat cap impediment per a aquesta fita històrica:

comença l’era de la pau mundial.

Els més escèptics es preguntaran com s’ha produït

un  canvi  tan  dràstic.  -“Ja  no  donen  diners  les
armes?”  -pregunten uns…-”Ja ens ho hem venut tot
a algun país?” -pregunten els altres…

Pel  que  sembla  no  és  cap  d’aquestes  raons,  ni

tampoc són certs  els  rumors d’una conversió  dels

principals líders mundials al hippisme…

Després de més de 50 anys acumulant tones i tones

de paper convertit en informes i infinitat de megues i

teres  d’informació  digital,  resulta  que  tot  aquest

esforç servia per alguna cosa.

Tota  aquesta  informació  recollida  en  paper  i  en

format digital s’ha pogut analitzar i ha demostrat allò

que  molts  ja  deien:  la  pau  mundial  genera  molta

més  riquesa  i  estabilitat  a  llarg  termini  que  els

immediats  beneficis  del  negoci  bèl·lic  i

armamentístic.

STAND UP

Així  doncs estem davant  d’una  nova  era  pacífica,

pactada aquí a Barcelona, just  darrera meu en el

Palau de Pedralbes.

La  pregunta  que  es  fa  la  gent  ara  és:  un  cop

acabades  les  guerres,  s’acabaran  també  els

conflictes de classes? És real  la notícia, o és una

nova campanya nadalenca?

Un  cop  més,  haurem  d’esperar  per  veure  com

evoluciona la història.

Eric Zarauza, Palau de Pedralbes, Tv7
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Estructura original del vídeo interactiu a partir del guió

A part del guió es va haver de pensar com s'estructuraria el guió de l'interactiu, que tindria

diverses opcions. 

Per no complicar-ho es va optar en fragmentar el guió en 7 parts i de cadascuna d'aquestes

plantejar una versió correcte i dues versions incorrectes.

Malgrat que el plantejament original es va canviar, aquestes van ser les opcions proposades

d'inici:

POSSIBLES ELECCIONS PAU MUNDIAL

1. BO:

- 1; PALAU

- 2; FLORS

- 3; UE ARXIU

- 4: IAIOS BANC

- 5: ARXIU G7 

- 6: INFOGRAFIA DINERS 

- 7: ERIC

2. DOLENT 1:

- 1: PALAU ZOOM I PANO

- 2; SEMÀFOR

- 3: GUERRA PELI ANTIGA

- 4: BELEN ESTEBAN

- 5: ARXIU HIPPIES WOODSTOCK

- 6: INFOGRAFIA DINERS ERRÒNIA 

- 7: ERIC DOLENT

3. DOLENT 2:

- 1: PLA PALAU ARTÍSTIC

-2: BANC DESENFOCAT 

- 3: YAYOS JUGANT PETANCA ?

- 4: OCA

- 5: FRANCO HA MUERTO
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- 6: MÀNIGA CURTA INFOGRAFIA (...)

- 7. ERIC DOLENT 2

Com  en  qualsevol  producció  audiovisual  (ja  sigui  professional  o  amateur)  el  guió  és  un

document que esdevé abstracte i mutant amb el pas dels dies. Es rectifica, es refà, es llença,

es torna a fer de nou, o simplement s'adapta a la realitat i les circumstàncies de la producció.

En aquest cas, els mitjans i el temps de producció van ser limitats, i malgrat treballar en equip i

comptar amb l'inestimable presència d'Èric Zarauza com a actor/periodista, vam tenir mil-i-un

problemes. Per començar ens van fer fora de la localització per gravar a causa d'una cimera

internacional de veritat, i tot el que hi vam gravar allà dins va haver de ser cuita corrents i sense

trípode, ja que la seguretat del lloc tenia ganes de fer una demostració d'autoritat malgrat que

fos un espai públic i no molestéssim a ningú.

Coses de l'ofici... hi ha dies que tot surt al revés i aquest va ser un d'ells.

Per la resta va anar prou bé, tot i que aquell dia vam prendre consciència de la dificultat del

projecte (tenint en compte tot el que havíem programat fer),  i  possiblement hauria estat un

projecte molt  millor com a Treball  Final  de Carrera, amb moltes més hores i  equip tècnic i

personal dedicats a aquesta feina que no pas un humil Treball Fi de Màster realitzat entre dues

persones amb poc temps i pocs mitjans.
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Convertir quatre vídeos en material educatiu interactiu

L'edició de tot el material ha estat bastant feixuga, a la qual s'ha d'afegir múltiples conversions

de format per a les caputres, edicions i exportacions de material en els mútliples programes

utilitzats: Klynt, Final Cut, Quicktime, Audacity, Adobe Photoshop, PawToons...

Hores i hores de feina, que han servit per constatar la problemàtica treballar amb projectes que

tinguin cert grau de complexitat amb eines semi-professionals com el Klynt.

A menys d'un dia  de l'entrega  el  programa (anarquista  de vocació),  no tan sols  generava

errades en una simple reproducció  dels  vídeos inicials,  sinó ha conseguit  desmuntar  tot  el

projecte amb la dificultosa feina de remuntar-lo.

Vist en perspectiva, sembla que el projecte tingués algun tipus de maledicció... I  més quan

unes  setmanes  abans  a  la  Popathon  havíem utilitzat  tècniques  de  treball  més  temeràries

(tecnològicament  parlant)  i  no  ens  havia  passat  res  de  semblant  amb  cap  dels  vídeos

interactius.

Molta gent es pregunta com és que per fer algun dels gags de fora de plató del programa de

sàtira política Polònia es poden fer rodatges de tot un dia. "Si només dura 2 minuts", diu la gent.

Doncs bé, crec que si es valora el resultat del prototip de vídeo interactiu realitzat en aquest

TFM  s'hauria de valorar igual,  ja que és fàcil  veure-li  tot tipus de problemes a l'interactiu,

malgrat les bones intencions de la proposta incial.

Per fe-se una ídea de la labor de plantejar aquest vídeo es pot veure una captura de pantalla

de l'storyboard del programa:

Fig. 3

Tot plegat per un vídeo que tot seguit amb prou feines supera el minut!
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Conclusions

Com s'ha comentat prèviament, la matèria que fonamenta aquest projecte forma part de les

primeres Unitats Formatives dels diferents mòduls i branques d'imatge i so. Per aquesta raó, ha

estat  difícil  una  aplicació  pràctica  del  projecte  en  un  context  docent,  ja  que  per  la  seva

temporització tota aquesta matèria ja s'havia donat a les diferents branques.

També  ha  quedat  clar  que  el  projecte  requeria  més  temps,  personal  i  mitjans,  però

malauradament  el  context  del  màster  i  l'avaluació  individual  ha  limitat  molt  les  possiblitats

d'assolir cotes més altes d'èxit o que anessin més enllà de l'entrega d'una versió beta, o d'un

prototip, del que seria una proposta de vídeo interactiu aplicat a l'aprenentatge de la narrativa

audiovisual.

Tot i així és un tema  interessant que val la pena seguir investigant, encara que, per la meva

part, vista la relació d'esforços/resultats preferiria comptar amb un o dos col·laboradors que

dominessin la matèria de programació web i així poder corregir els infinits errors i problemes

que dóna el  programari  Klynt  quan es treballen estructures complicades.  Tota una llàstima

perquè pels tutorials del programari i els seus exemples amb vídeos pràctics dóna la sensació

que s'han de fer grans propostes, però després hi ha problemes inclús a l'hora dimportar arxius

creats amb les especificacions del programari.

Per la banda del material educatiu, crec que encara s'han de plantejar temes més senzills dels

que es proposaven a l'inici del treball, i que, seguint les modes actuals, potser seria molt més

senzill  treballar a partir de material elaborat  que no pas elaborar-lo el mateix profesorat, a

noser que es delegui al'alumnat com a una activitat més d'algun dels mòduls.

Això sí,  es vol  crear  material  educatiu d'aquest tipus fóra bo que es creï  un bon arxiu  de

material audiovisual creative commons o amb llicència educativa, una de les possiblitats seria

apuntar-se utilitzar  propostes com la  de Nicolás Alcalá  i  el  seu Cosmonauta,  que té  tot  el

materia original de gravació penjat a internet i està lliure de drets.

Com a reflexió final una mica específica, en vistes dels resultats del prototip, crec que si es

disposés de temps i mitjans seria important incorporar als vídeos interactius alguns elements

d'interfície  dels  que  s'utilitzen  habitualment  als  videojocs,  però  adaptats  a  les  finalitats

educatives,  sobretot perquè el  producte no quedi massa plar i  per poder-hi  incorporar més

elements de gamificació. Una idea que llenço a l'aire...
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Instruccions de funcionament del vídeo interactiu

Descarregar la carpeta amb el vídeo interactiu i descomprimir-la (és un annex no publicable ja

que donada la seva dificultat part del material és de la xarxa i té drets d'autor).

Un cop es té la carpeta descomprimida, entrar a dins la carpeta i obrir l'arxiu index.html amb

un navegador web.

Un cop fet això l'aplicació ja hauria de funcionar.

Una recomanació seria posar el vídeo interactiu a pantalla completa un cop s'hagi carregat en

el navegador web.
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