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Codi: 01 

Títol: Interactivitat en ActionScript 

Descripció: Es tracta de desenvolupar un joc en Flash que exploti la interactivitat amb el jugador. 

El joc ha de ser una creació del projectista, que pot inspirar‐se i agafar detalls d’altres jocs ja 

existents. L’objectiu d’aquesta creació és divertir i ha d’anar adreçat a un públic juvenil. 

Tota la interactivitat ha d’estar desenvolupada en ActionScript i és imprescindible desenvolupar 

el producte seguint les fases establertes per a qualsevol desenvolupament multimèdia. 

Professora ponent: Lina Juan 

 

Codi: 02 

Títol: La Oca 

Descripció: Crear un joc de la oca interactiu, on per anar avançant en el taulell cal anar resolen 

problemes i/o enigmes. Es tracta de fer l’aplicatiu començant per la fitxa tècnica seguit pel disseny 

interactiu, disseny lògic i producció. 

Professora ponent: Lina Juan 

 

Codi: 03 

Títol: Exposició de la producció de professionals audiovisuals 

Descripció: El projecte consisteix en dissenyar i produir aplicacions que tinguin com a finalitat 

l’exposició de la producció d’artistes, realitzadors i professionals del mon audiovisual. Les aplicacions 

han d’incloure controls b{sics i avançats amb la finalitat de que l’usuari pugui realitzar una exploració 

de cada expositor. Les aplicacions desenvolupades han de permetre explorar imatges, fer 

recorreguts virtuals, aproximació a l’obra, exploració interactiva, galeria de vídeos amb controls 

avançats de reproducció, galeries d’imatges “recorribles”,..... 

Aquestes aplicacions s’han de desenvolupar amb Flash, usant el llenguatge de programació 

ActionScript 3 per la interactivitat que han d’incorporar. 

Professora ponent: Lina Juan 
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Codi: 04 

Títol: Sistemes de síntesi de veu 

Descripció: En determinades produccions és necessari incorporar veus que donen un determinat 

missatge. El suport és un vídeo que després complementem amb aquestes veus. Aquests 

enregistraments de veu es poden fer amb locutors professionals però cada vegada més podem 

recórrer a sistemes de síntesi de veu accessibles per Internet. Aquest projecte te com a objectiu 

oferir una visió actual de l’estat de l’art d’aquests sistemes: on es poden trobar, què ens ofereixen i a 

quin preu. A la memòria del treball caldrà desenvolupar tots aquests aspectes. A més, es 

complementarà amb fitxers que mostrin els aspectes descrits a la memòria (exemples de síntesi de 

veu). El treball resultant ha de ser un element útil per persones que es plantegin 

incorporar aquests elements en una producció pròpia. 

Professor ponent: Toni Satué 

 

Codi: 05 

Títol: Estratègies, tècniques i recursos de rodatge i postproducció per a l’ús narratiu del silenci 

audiovisual. 

Descripció : El projecte consta de dues parts. Una primera fase del treball desenvolupa una recerca 

documental buscant exemples d’usos del silenci audiovisual en diferents productes i formats. També 

cal adquirir informació i catalogar diferents tècniques i recursos de rodatge i postproducció –

preferentment de so, però no exclusivament‐ que facilitin la creació dins de l’audiovisual de diferents 

tipus de silenci amb un sentit narratiu i amb significat. 

La segona fase és més creativa i es tracta de classificar la informació obtinguda i, en segon terme, 

proposar o imaginar noves tècniques audiovisuals per a l’ús del silenci. Aquesta fase, per 

tant, culmina amb una classificació d’usos i tècniques i una correlació entre elles. 

Professor ponent: Daniel Torres 
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Codi: 06 

Títol: Disseny i desenvolupament d’un software que amidi i classifiqui el silenci audiovisual 

Descripció : El projecte requereix coneixements de programació i so. Es tracta d’idear i desenvolupar 

un programa informàtic que detecti on line els paràmetres característics del silenci audiovisual i en 

presenti una classificació i una descripció acurada de cada element. 

El treball primer requereix un estudi i documentació sobre la percepció i les tipologies del silenci 

audiovisual i, seguidament, un disseny d’un software específic per a valorar cada par{metre. 

Professor ponent: Daniel Torres 

 

Codi: 07 

Títol: “fer una pel∙lícula a l’estil de…” 

Descripció: Moltes vegades sabem reconèixer l’estil propi d’un director determinat, igual que 

reconeixem l’estil d’un escriptor, d’un pintor o d’un músic; en canvi altres vegades se’ns fa difícil 

reconèixer res, ja que les imatges són tan estàndards que les podria signar molta gent i el 

llenguatge utilitzat es gaire bé universal. 

En aquest projecte es demana: 

1) Estudiar els elements propis del llenguatge de l’ Orson Welles, enunciar‐los, enumerar‐los i 

justificar‐los respecte a la narració o als objectius que vol aconseguir el director. S’han de 

veure i documentar tots aquests recursos estilístics al llarg de tota la seva filmografia. En 

aquest cas no hi ha d’haver problema ja que l’estil d’aquest director és molt personal i 

inconfusible. 

2) Rodar una petita producció de no més de 10 m (millor 5) utilitzant al màxim els elements 

propis de l’estil d’aquest director. 

Alternatives: Es poden també considerar altres directors amb estils propis i consolidats: Bertolucci, 

Hitchcock o Kubrick encara que la cosa és més difícil. 

Professor ponent: Miquel Roca 
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Codi: 08 

Títol: Creació de la banda sonora (ramificada) per un videojoc. 

Descripció : Fent ús dels poderosos recursos de la música electrònica i del so sintètic es proposa la 

elaboració de la banda sonora que acompanyi el desenvolupament d’un videojoc: tema principal, 

attractor, seqüències a,b,c,n, achievements, fx, etc. 

Hi ha, si més no, dues maneres d’enfocar el treball: 

1. El treball ha de contenir també el guió i el story board del videojoc; així com el guió musical. 

Tenint en compte que ara fem un grau en videojocs pot ser d’interès pel mateix. 

2. El treball pot consistir en un “re-scoring” (fer una nova banda sonora per a un videojoc ja 

existent). 

Professor ponent: Jordi Soler 

 

Codi: 09 

Títol: Creació del guió musical d’una pel∙lícula.  

Descripció : Es tracta de realitzar el guió musical d’un film (què pot ser en funció d’una idea pròpia, 

de manera que es posaria música a un guió literari/story board) o fent el re‐scoring d’un film ja 

existent). El treball consisteix a analitzar les seqüències i trobar la música més idònia per a cadascuna 

d’elles. En funció del material obtingut, i de la seva selecció i jerarquització, procedir a l’ordenament i 

interrelació de les mateixes, determinant quin serà el tema inicial; quins seran els temes centrals (i 

entre ells el principal); els subtemes i motius . 

Professor ponent: Jordi Soler  
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Codi: 10 

Títol: Producció d’un curtmetratge de terror (o de ciència ficció) 

Descripció: Aquest TFG consisteix la realització íntegra d’un curtmetratge de terror o de ciència ficció 

(què són els dos {mbits on es pot treure més profit del ús de l’ordinador i les seves aplicacions).  

Cal elaborar, per tant, la part liter{ria (preferiblement a partir d’una idea pròpia), el guió literari, el 

guió tècnic, el story board; la d’imatge: filmació, fotografia, edició, etc; i la de so: guió musical, 

efectes especials, veus –si escau. Es tracta de crear un producte original, d’impacte visual i sonor, que 

tregui el màxim profit de totes les capacitats de la tecnologia 

Audiovisual, de la música electrònica i del so sintètic (hi ha la possibilitat de dissenyar efectes 

especials amb el sintetitzador). 

Professor ponent: Jordi Soler 

 

Codi: 11 

Títol: Disseny de so amb sintetitzador 

Descripció: Aquest TFG té dos objectius fonamentals: 

1. La elaboració d’un banc (o llibreria) de sons 

2. La elaboració d’un sistema de demostració del seu ús 

Cada so ser{ creat amb l’ús del sintetitzador, emprant diferents tipus de síntesi, i partint del senyal 

pur generat per l’oscil·lador, senyal que ser{ esculpit amb els diferents dispositius i eines que ens 

ofereix el sintetitzador fins a obtenir un so satisfactori. 

Cada so serà configurat en el format de preset o de patch, i classificat en funció de les seves 

característiques, confegint una llibreria ben organitzada. 

Els sons poden ser, si es vol, samplejats, de manera que es pot confeccionar una llibreria de samples. 

En cas que es vulguin imitar sons “reals”, es pot recórrer a l’enginyeria inversa (reverse engineering) 

i, simplement, programar en el sintetitzador la informació obtinguda amb aquest procediment. 

S’espera que els sistema de demostració sigui ideat per l’alumne, però com exemples de possibles 

demos, aquests: una aplicació què faci ús del sons creats; un tema musical o el soundtracking d’una 

escena, etc.... 

Ponent: Jordi Soler Alomà 
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Codi: 12 

Títol: Filosofia del món audiovisual 

Descripció: Aquest TFG consisteix en un metòdic exercici de reflexió sobre el fet audiovisual en la 

seva globalitat, posant especial èmfasi en allò més rellevant per a la societat. 

El TFG hauria de contenir una classificació dels diferents tipus de producte audiovisual, així com una 

definició de les seves característiques, i hauria de formular-se i intentar respondre qüestions com les 

que es plantegen tot seguit: 

- Els productes audiovisuals, s’elaboren, prescindint d’altres consideracions què els són 

essencials, per abastar el major nombre de consumidors? 

- De quina manera podem qualificar l’ús de l’art audiovisual com a tecnologia publicit{ria? 

- Actualment, en el producta audiovisual, es posa més èmfasi en la forma en detriment del 

contingut? 

- S’imposen els motllos del mercat sobre la creativitat emocional promovent la generació de 

produtctes gairebé clònics? 

- Quin és el rol icònic dels “audiovisualment” famosos? S’utilitzen com a eines de m{rketing i 

de control social? 

- Quines funcions terapèutiques podria tenir l’art audiovisual en una societat malalta com la 

nostra? 

Aquestes qüestions (i d’altres preguntes què poden sorgir espont{niament) són els nuclis a l’entorn 

dels quals giraria la reflexió proposada en aquest TFG, així com l’intent de donar-lis la resposta més 

afinada. 

No cal dir que seria bo que s’acompanyés la exposició de les idees amb il·lustracions pertinents del 

món audiovisual. 

Professor ponent: Jordi Soler Alomà 
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Codi: 13 

Títol: Realització de la banda sonora d’un curtmetratge de cine mut 

Descripció: Aprofitant els recursos de la música electrònica i del so sintètic, es tracta de produir la 

banda sonora (música, efectes, —i veus si escau). 

És fonamental què la música no sigui monòtona i que, si el producte sobre el què es treballa ho 

permet, fer-ne el guió musical i treballar a partir d’aquest. 

La música procurar{ potenciar el contingut del film, tot i que es pot incórrer en l’anacronisme (com a 

Chariots of Fire o 2001) si la fórmula és eficaç.  

Si escau, es poden incorporar diàlegs (siguin parlats —si la escena ho permet— o “pensats” —si 

hom creu poder reflectir el què està pensant un personatge). 

Professor ponent: Jordi Soler 

 

Codi: 14 

Títol: Sintetitzador modular 

Descripció: Basat en el disseny d’un dels primers sintetitzadors analògics modulars, el Roland System 

100, el projecte consisteix en crear‐ne una rèplica en software usant Flash. Caldr{ crear mòduls 

independents per a cada procés de síntesis, tals com oscil·ladors, filtres, amplificadors, retards, 

arpegiadors i seqüenciadors per passos, i també estudiar la connectivitat de tots els mòduls. La 

usabilitat i interfície d’usuari seran elements de gran import{ncia. 

Professor ponent: Angel Valverde 

 

Codi: 15 

Títol: Producció musical i artística 

Descripció: Realització d’un procés complet de producció musical i artística, des de la tria de l’artista 

a la publicació del contingut musical i l’entorn promocional online. Comprèn la captació i gestió de 

pressupost, pre‐producció artística i musical, selecció de músics i col·laboradors, enregistrament i 

producció, estudi de target comercial, definició d’imatge artística, disseny web, fan base, disseny de 

material promo. 

Professor ponent: Angel Valverde 
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Codi: 16 

Títol : Elaboració del pla de negoci d’una empresa audiovisual 

Descripció: A partir del projecte empresarial de l’alumne o bé d’una empresa del sector seleccionada 

sota uns criteris preestablerts, s’elaborar{ un pla de negoci complet que faci especialment esment en 

la posada en valor dels actius intangibles de l’empresa. El projecte culmina i posa en pràctica els 

coneixements de les assignatures d’Emprenedoria i Innovació, i d’Emprenedoria corporativa. 

Professor ponent: Jordi Mas 

 

Codi: 17 

Títol: Vídeo interactiu. 

Descripció : Cal realitzar un vídeo interactiu, utilitzant l'element Canvas de l'HTML5, on es presentarà 

una història que té diferents recorreguts i l'usuari podrà veure un o altre en tot moment, tot 

interactuant amb el vídeo: prémer una tecla, per exemple. L'objectiu del vídeo és mostrar les 

conseqüències de prendre diferents decisions en situacions de la vida quotidiana.  

Professor ponent: Joan Jou 

 

Codi: 18 

Títol: Guia turística multimèdia amb Google Maps. 

Descripció : Caldrà dissenyar una pàgina web que permeti visualitzar els punts turístics més 

importants d'una ciutat, utilitzant Google Maps amb etiquetes multimèdia dels punts d'interès. Per 

exemple, es podria mostrar la ruta modernista del Maresme. 

Professor ponent: Joan Jou 

 

Codi: 19 

Títol: Projeccions de mapping d'interiors i façanes d'edificis. 

Descripció: El projecte consisteix en dissenyar i produir una projecció sobre una sala interior o una 

façana d'un edifici que jugui amb les característiques física de l'ubicació per crear una història visual. 

Es desenvoluparà utilitzant eines digitals 2D i 3D existents com per exemple Blender o Gimp. 

L'elecció de quines eines utilitzar serà de l'estudiant i formarà part del propi projecte. 

Professor ponent: Sergi Grau (sergi.grau@gmail.com) 
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Codi: 20 

Títol: Projeccions interactives controlades per mòbil. 

Descripció: El projecte consisteix en crear una projecció de mapping que es genera de forma 

interactiva a través d'una aplicació mòbil o d'una web amb HTML 5 optimitzada per mòbils. La 

projecció podrà ser un joc o un vídeo interactiu que jugui amb les característiques físiques d'on es 

projectarà. Es desenvoluparà la part de l'aplicació com el servidor que projectarà les imatges. 

 Les eines utilitzades les escollirà l'estudiant, però inicialment es proposa utilitzar OpenFrameworks 

per la part de servidor o llibreries de Python. 

Professor ponent: Sergi Grau (sergi.grau@gmail.com) 

 

Codi: 21 

Títol: Projeccions interactives controlades per kinect o càmeres. 

Descripció: El projecte consisteix en la creació d'una projecció interactiva que es controla a través de 

la interacció dels espectadors amb un dispositiu d'entrada com la kinect o una càmera. 

S'utilitzaran llibreries de visió per computador per captura les interaccions de la gent. Les eines 

utilitzades les escollirà l'estudiant, però incialment es proposa utilitzar OpenFrameworks per la 

part de servidor o llibreries de python. 

Professor ponent: Sergi Grau (sergi.grau@gmail.com) 

 

Codi: 22 

Títol: Disseny i creació d'un llibre interactiu per iOS 

Descripció: El projecte consisteix en la creació d'una aplicació per iOS optimitzada per iPad que 

consisteix en un llibre o revista interactiva on mostrarà els seus continguts estàtics i també 

continguts dinàmics com vídeos o animacions. L'aplicació es podrà crear amb codi natiu iOS o 

utilitzant el motor Unity 3D. 

Professor ponent: Sergi Grau (sergi.grau@gmail.com) 

 

Codi: 23 

Títol: Disseny i creació d'un llibre interactiu per web 

Descripció: El projecte consisteix en la creació d'una web amb HTML 5 que consisteix en un llibre o 

revista interactiva on mostrarà els seus continguts estàtics i també continguts dinàmics com vídeos o 

animacions. 

Professor ponent: Sergi Grau (sergi.grau@gmail.com) 
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Codi: 24 

Títol: Desenvolupament d'una aplicació mòbil de realitat augmentada 

Descripció: Els dispositius mòbils permeten cada vegada una interactivitat més intuïtiva i tenen 

especificacions més potents (pantalles HD, sensors, càmeres, control de veu, accés a recursos 

web,...). Per aquest motiu les aplicacions de Realitat Augmentada estan en augment, ja que 

ofereixen la oportunitat de millorar i transformar l'experiència dels usuaris. 

Aquest projecte es centra en el desenvolupament d'una aplicació de realitat augmentada utilitzant el 

motor de videojocs Unity (unity3d.com) i el plug-in Vuforia (www.vuforia.com). 

Professor ponent: Sergi Grau (sergi.grau@gmail.com) 

 

Codi: 25 

Títol: Elaboración de un documental de autor 

Descripció: La propuesta se basa en realizar una pieza audiovisual que supere el documental-

reportaje, más cercano a los géneros periodísticos, y elaborar un documental de creación en el que, 

lo real, la autoría y la experimentación reflexiva con las formas se conjugarían para crear una pieza 

diferenciada.  

Las fases del proyecto serían tres: 1) documentación, experimentación y focalización del tema 

(visionados, lecturas y pequeñas pruebas de grabación y montaje), 2) elaboración del guión, la 

concepción global y la planificación, 3) realización, montaje, postproducción y difusión.  

De este modo se pretende conjugar la práctica con la reflexión sobre la imagen y tratar de exprimir 

las posibilidades expresivas de cada tema. 

Professora ponent: Mª Soliña Barreiro 
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Codi: 26 

Títol: Cine de los años 20 hoy. 

Descripció: La riqueza expresiva del cine de los años 20, influido por las vanguardias, los radicales 

cambios sociales de la Modernidad y la experimentación expresiva del nuevo medio cinematográfico, 

han generado en los últimos años gran cantidad de trabajos cinematográficos que emulan en tema y 

en forma el cine de este época, como es el caso de La Antena (Sapir, 2007), The Artist (Hazanavicius, 

2011), Blancanieves (Berger, 2012) y de todo el cine de Guy Maddin quien, ya desde los años 80, 

trabaja experimentalmente en esta línea. 

Este proyecto consistiría en su primera parte en el estudio de las técnicas, las teorías y las principales 

obras de la época y de las obras actuales que siguen su estela. A continuación se trabajaría en el 

proceso de diseño y creación de una obra de estas características, pudiendo escogerse la ficción o el 

cine de lo real. 

Professora ponent: Mª Soliña Barreiro 

 

 Codi: 27 

Títol: Pla d’imatge i de comunicació audiovisual 360º d’una empresa  

Descripció: A partir de conceptes bàsics de màrqueting, realitzar una auditoria de la imatge 

empresarial d’una empresa concreta i del seu pla de publicitat.  

Es dissenyar{ un manual d’imatge corporativa-llibre d'estil i un pla de comunicació audiovisual basat 

en el m{rqueting 360º, que abasti la integració de tots els mitjans que estan a l'abast del “target” 

objectiu per a una mateixa campanya.  

El projecte posa en pràctica els coneixements de les assignatures relacionades amb el disseny de la 

imatge corporativa, el màrqueting i la comunicació, la producció audiovisual, i implicarà la realització 

de la seva corresponent preproducció, producció i edició- postproducció.  

Professora Ponent: Teresa Vidal 
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Codi: 28 

Títol: Spotpublicitari. Comparativa de dues tècniques de postproducció. El “time lapse” i el “tilt-

shift” 

Descripció: Ideació i creació d’un spot televisiu local en base a dues tècniques de tractament 

diferents, el “time lapse”, i el “tilt-shift”, per a tal de poder analitzar els seus punts forts i febles; 

aquest projecte te com a objectiu oferir una visió actual de l’estat de l’art d’aquestes dues tècniques 

de postproducció, i situar-les en l’ampli ventall de les diverses possibilitats actuals. 

El projecte posa en pràctica els coneixements de les assignatures relacionades amb el disseny de la 

imatge, el màrqueting i la comunicació, i finalment, el desenvolupament de la producció audiovisual, 

amb la seva corresponent preproducció i sobretot, postproducció. 

Professora Ponent: Teresa Vidal 

 

Codi: 29 

 Títol: EFECTES ESPECIALS #VFX  

Descripció: Estudi de cas, disseny, i creació d’un curt audiovisual amb especial rellev{ncia pel que fa 

als efectes especials. L’objectiu és que amb pocs recursos i la utilització de programes de 

postproducció com l’After Effects, el Photoshop, el Cinema 4D... poder obtenir un curt de qualitat 

HD, buscant un resultat creatiu i adequat al tema central proposat per l’alumn@ amb música pròpia, 

tot aprofundint en la recerca i experimentació de deformació de rostres, d’explosions d’energia i a 

l’espai, d’efectes futuristes, d’aturades en el temps, etc... segons l’interès de l’alumn@. 

S’haur{ de portar a terme el briefing, preproducció (fase creativa, storyboards…), producció i 

sobretot, postproducció digital.  

Professora Ponent: Teresa Vidal 
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Codi: 30 

Títol: Lettering xpress. 

Descripció: Estudi i creació d’una nova família tipogr{fica, amb un objectiu concret a definir per 

l’alumn@ (per uns crèdits d’un nou film, per exemple, per una marca d’empresa, per un cartell 

cinematogràfic, per una nova sèrie televisiva, per un nou videojoc, etc...), explorant les seves 

màximes possibilitats comunicatives i expressives des del dibuix pròpiament, dels tipus.  

L’objectiu de la investigació radica en generar una nova lletra, partint d’un an{lisi previ de diferents 

tipus existents, per passar a la fase creativa (esbossos, brainstorming, moodboards d’inspiració... 

Seguida de la producció pròpiament d’aquesta (layouts, construcció física, geometries, 3D...) amb 

una animació final, que contingui les tres fases del desenvolupament això és, la preproducció, 

producció i postproducció dels crèdits per un nou film, marca d’empresa, cartell cinematogr{fic, 

nova sèrie televisiva, nou videojoc..., en funció a l’objectiu escollit per l’alumne.  

Cal que inclogui el disseny dels caràcters numèrics i signes, tot al complert; cal tenir en compte les 

limitacions que pot suposar el seu ús digital, així com, la conveniència del seu registre, i de la seva 

publicació o fins i tot, de la seva venda, per exemple, a Google Fonts o al director del film, empresa, 

etc... segons l’objectiu definit.  

Professora Ponent: Teresa Vidal 

 

Codi: 31 

Títol: Fotomuntatge 

Descripció: El fotomuntatge com a eina per reconstruir l’espai, però també per mostrar d’altra 

manera les idees. Després d’estudiar el paper del collage en la representació fotogr{fica, i d’estudiar 

l’experiència de David Hockney, pintor que va desenvolupar una extensa obra en el camp del 

fotomuntatge, l’alumne també elaborar{ un tema il·lustrant-lo amb fotomuntatge. 

Professora Ponent: Cristòfol Casanovas 
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Codi: 32 

Títol: Street photography 

Descripció: Treball de recerca i investigació sobre una manera molt estesa de fer fotografia 

documental : la fotografia de carrer ( street photography). 

Es tracta d’analitzar els autors de moda i les pàgines web que tracten del tema. Deduir-ne tècniques, 

eines, i temes.  

Caldr{ estudiar quin son els límits legals de la publicació d’imatges de persones fetes al carrer, 

comparar la legislació americana, l’europea i l’espanyola.  

L’alumne realitzar{ el seu propi reportatge amb el destí de publicar-lo en una de les pàgines 

destinades al tema.  

Professor ponent: Cristòfol Casanovas 

 

Codi: 33 

Títol: Analitzant el gènere a Internet 

Descripció: Recerca e investigació, essencialment als portals destinats a la publicació fotogràfica 

personal ( p ex: Flickr, Instagram, jpeg magazine, 500px, ...etc), sobre com es representen i com 

s’autorepresenten els generes masculí i femení en les imatges presentades. 

Existeixen diferències en la mirada masculina i femenina?  

Com representa cada gènere a l’altre ? Com s’autorepresenten ? 

És important o necessari plantejar si hi ha una diferència ?  

Escollint alguns autors acordats entre l’alumne i el professor , existeix una evolució en la 

representació del gènere que fan cadascun ?  

L’alumne elaborar{ un vídeo, que expliqui succintament les seves deduccions, utilitzant només 

imatges tretes d’Internet. No es tracta de fer un llar reportatge o un documental, sinó d’una eina 

suport al seu discurs 

Professor ponent: Cristòfol Casanovas 
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Codi: 34 

Títol: Episodi pilot de la sèrie documental “Vides de primera plana” 

Descripció: Es tracta d’elaborar un episodi pilot (28’) d’una sèrie documental centrada en la vida dels 

principals periodistes, escriptors i articulistes catalans, des de 1900 a 2012, a partir d’un article cabdal 

en la seva obra. Els personatges proposats són: Jacint Verdaguer, Joan Maragall, Eugeni d’Ors, 

Gaziel, Josep Pla, Eugeni Xammar, Josep Maria de Sagarra, Carles Sentís, Nèstor Luján, Manuel 

Ibáñez Escofet, Manuel Vázquez Montalban, Ramon Barnils, Quim Monzó i Enric Juliana 

D’aquest pilot caldria definir-ne el guió, preparar-ne una escaleta, contactar amb els entrevistats i 

personatges, triar les localitzacions, elaborar un pressupost de pre, producció i postproducció, rodar, 

muntar amb música i àudio, elaborar grafismes i presentar.  

Professor ponent: Joan Safont (jsafontplumed@gmail.com) 

 

Codi: 35 

Títol: Documental “Barcelona 1914: Entre la Mancomunitat i la Gran Guerra” 

Descripció: Es tracta d’elaborar un documental sobre un moment històric determinant a la història 

de Barcelona: El moment en que mentre Europa entra en la Primera Guerra Mundial, la ciutat es 

converteix en un niu d’artistes, fugitius, nous rics, espies i divises, entre les Rambles i el Paral·lel, i 

alhora, es constitueix el primer govern de Catalunya des de 1714, la Mancomunitat. A través de 

diferents espais de la ciutat: El Paral·lel, el Palau de la Generalitat, les Rambles, el Liceu, el port, 

l’Ateneu, es pot explicar el frenesí d’una ciutat que viu com a pròpia la guerra llunyana entre França, 

Anglaterra i Rússia, per una banda, i Alemanya, Àustria-Hongria i Turquia, per l’altra, però que alhora 

es converteix en un centre de grans negocis, de grans tertúlies i de grans mobilitzacions polítiques. 

Un episodi apassionant del que aviat farà un segle i que no ha estat mai explicat amb detall. 

Professor ponent: Joan Safont (jsafontplumed@gmail.com) 

 

Codi: 36 

Títol: De les consultes al referèndum. (Documental) 

Descripció: Es tractaria d’explicar la r{pida evolució de l’ambient polític que s’ha produït des que 

l’Onze de Setembre del 2009 l’ajuntament d’Arenys de Munt va organitzar una consulta al poble, 

sobre la independència de Catalunya. El documental inclouria entrevistes amb polítics com ara Jordi 

Pujol, David Madí, Alforns López Tena, Anna Arqué, Uriel Bertran, Joan Laporta, Antoni Vives, Joan 

Puigcercós, José Montilla, Alícia Sánchez Camacho. També es podrien entrevistar periodistes com 

ara Francesc Marc-Alvaro, Albert Sáez, Toni Aira, Salvador Sostres o Enric Vila. Naturalment, caldria 
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fer una feina de documentació, i un guió sobre les diverses etapes polítiques que s’han produït des 

d’aleshores. Caldria buscar imatges d’arxiu, músiques adients, i fins i tot articles per llegir-ne 

fragments. Com que conec molta de la gent esmentada no crec que hi hagués problemes per 

aconseguir les entrevistes.  

Professor ponent: Enric Vila (enricvd@blanquerna.url.edu) 

 

Codi: 37 

Títol: L’últim dia del setge de 1714. (Film d’animació) 

Descripció: Aprofitant la celebració del 300 aniversari de la caiguda de Barcelona, l’Onze de 

Setembre de 1714, es tractaria de fer una simulació de l’assalt final a la ciutat. Això permetria recrear 

vestits, armes i localitzacions. La simulació aniria d’una banda a l’altre de la ciutat recreant els 

combats més aferrissats, i la situació general de cada hora. La recreació no caldria que portés cap veu 

en off, senzillament els crits, els trets, i les músiques que es decidís utilitzar. També es podria indicar 

amb subtítols els moments i els personatges importants que anessin apareixent en escena: per 

exemple, en el cas del contratac dut a terme per Casanova i també en l’última acció de la cavalleria 

catalana que es va produir al born, amb Villarroel al capdavant. El film hauria de ser un gran videoclip 

èpic i s’hauria de poder presentar al memorial 1714 del museu del Born, que és a punt d’obrir. El seu 

director, Quim Torra, i l’expert en història militar catalana Francesc Xavier Hernandez Cardona 

podrien assessorar l’autor, que naturalment hauria de documentar-se bé i demostrar una certa 

capacitat creativa.  

Professor ponent: Enric Vila (enricvd@blanquerna.url.edu) 

 

Codi: 38 

Títol: La Barcelona turística 

Descripció: Es tractaria de fer un reportatge que resseguís i expliqués la Barcelona que veuen les 

grans masses de turistes que desembarquen cada any a la ciutat. No proposo tant donar una imatge 

de postal de la ciutat (de fer-ne un publireportatge –que també seria una opció-), sinó explicar com 

viu un turista mig la seva visita a Barcelona. El documental hauria de recollir les reaccions dels 

turistes davant dels monuments, les impressions que s’emporten del país i la capital, què els agrada, 

què no els agrada, què en recordaran. Caldria triar un itinerari i després fer-lo mirant de posar-se en la 

pell dels turistes, i entrevistar-ne uns quants.  

Professor ponent: Enric Vila (enricvd@blanquerna.url.edu) 
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Codi: 39 

Títol: Pescadors del maresme 

Descripció: Es tractaria d’explicar el dia d’un pescador del Maresme des que s’alça de bon matí fins 

que plega. És un reportatge que s’hauria de fer amb sensibilitat poètica, aprofitant les possibilitats 

que donen els canvis de llum i la relació de l’home amb el mar. Tant es pot fer a través de fotografies 

com amb mitjans audiovisuals 

Professor Ponent: Enric Vila (enricvd@blanquerna.url.edu) 

 

Codi: 40 

Títol: La Barcelona amagada 

Descripció: Actualment hi ha algunes empreses que contracten indigents per fer de guies de 

Barcelona amb l’objectiu d’explicar la ciutat que no surt a les guies turístiques. Un bon reportatge 

podria sortir de seguir uns quants d’aquests indigents durant les seves visites guiades a turistes i 

veure quina Barcelona mostren i expliquen als estrangers. 

Professor Ponent: Enric Vila (enricvd@blanquerna.url.edu) 

 

Codi: 41 

Títol: Nits de Barcelona 

Descripció: Proposo d’actualitzar el famós llibre de Josep Maria Planes, Nits de Barcelona. El llibre 

descriu la festa nocturna de la ciutat durant els anys 30 a partir d’una sèrie de reportatges sobre els 

locals que llavors estaven més de moda. Planes va recollir des dels antres més bohemis fins als locals 

més refinats. Es pot fer una actualització centrada en una sel·lecció representativa dels bars i 

discoteques que avui tenen més prestigi a la ciutat, o es pot resseguir el rastre de la festa i els locals 

que Planes descrivia als anys 30 i veure què en queda.  

Professor Ponent: Enric Vila (enricvd@blanquerna.url.edu) 
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Codi: 42 

Títol: Vida i mort del General Prim. (Film d’animació) 

Descripció: Aprofitant la celebració del bicentenari del naixement de Joan Prim Prats es podria fer 

una pel·lícula d’animació sobre la seva emocionant i accidentada vida. El general Prim és el catal{ que 

ha tingut més poder des de Ramon Vilana Perlas, secretari del despatx universal de l’Imperi Austríac, 

entre 1706 i 1740. També és el militar espanyol modern de més renom. La seva audàcia al camp de 

batalla el va portar de soldat ras a General de l’Exèrcit espanyol en molt pocs anys. Va ser famós a tot 

Europa. Oscar Wilde el cita a El retrat de Dorian Gray. Napoleó III, Bismark, el sult{ de l’Imperi Otom{ 

i el president S. Grant dels Estats Units el tractaven de tu a tu. Va bombardejar Barcelona i s’hi va 

reconciliar i va denunciar a les corts espanyoles la discriminació de Catalunya. Va liderar els voluntaris 

catalans a la guerra d’Àfrica en dues batalles èpiques i va tenir una brillant actuació diplom{tica a 

Mèxic que va deixar en evidència la França de Napoleó III. El 1868, va fer fora Isabel II del tron 

d’Espanya per posar un descendent directe de l’Arxiduc Carles, el rei dels catalans el 1714. Va 

promoure una constitució liberal i es va proposar d’abolir l’esclavitud i fer un referèndum 

d’independència Cuba. El 1870, en el cim de la seva carrera política, va ser assassinat, a Madrid pels 

partidaris dels borbons. Heroi, conspirador, home d’Estat, la seva vida donaria per un guió ple d’èpica 

i acció. De base, es podria utilitzar, a més de la bibliografia existent, un còmic de 30 pàgines sobre la 

seva vida publicat en la col·lecció Biografies de personatges catalans, de la Generalitat. També hi ha 

algunes de les auques que es van publicar poc després del seu assassinat, que servirien per escriure 

el guió i dissenyar les escenes clau de la història. 

Professor ponent: Enric Vila (enricvd@blanquerna.url.edu) 

 

Codi: 43 

Títol: Producció d’un documental sobre la turbina electrodin{mica. 

Descripció: Avui dia la ciència acostuma a desenvolupar-se en instal·lacions i laboratoris de equips de 

recerca, molts d’ells inaccessibles al públic. Però no sempre es així, en aquest cas dins la nostre 

recerca en enginyeria avançada estem desenvolupant el que anomenem la turbina electrodinàmica, 

de la qual esperem obtenir la patent en breu. Per donar a conèixer aquesta innovació científica i 

tècnica es vol crear un documental que expliqui el seu funcionament y els principis en que es basa. 

Aquest documental, o una part, s’acabaria penjant al youtube per fer-ne una amplia difusió.  

Professor ponent: Carles Paul 
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Codi: 44 

Títol: Producció d’un documental sobre el tren electromagnètic 

Descripció: Actualment el transport per ferrocarril esta avançant molt en les línies de alta velocitat 

(AVE) malgrat es tracta una tecnologia desfasada. La nova tecnologia de trens electromagnètics ja es 

troba disponible y nosaltres disposem d’un model a escala 1:10 d’un tren amb tecnologia 

electromagnètica. Volem fer un documental per fomentar la difusió d’aquesta tecnologia on quedi 

clar que es totalment impossible descarrilar y que es poden superar pendents impossibles amb la 

tecnologia desfasada del AVE. Aquest documental, o una part, s’acabaria penjant al youtube per fer-

ne una amplia difusió. 

Professor ponent: Carles Paul 

 

Codi: 45 

Títol: Documental Fotogràfic de les barreres arquitectòniques del maresme 

Descripció: Entenem per barreres arquitectòniques aquells obstacles físics que impedeixen a 

determinats grups de la població accedir o moure’s lliurement per un edifici o zona determinada, o 

simplement aquells elements arquitectònics que dificulten el pas. Es pretén amb aquest reportatge o 

documental fotogràfic mostrar les barreres arquitectòniques que es troben en la nostre comarca del 

Maresme. Començant per la línia de mar, tancada per la xarxa ferroviària, fins arribar a aquelles més 

inaccessibles. Com a reportatge de documentació fotogràfica es pretén fer-ne una denuncia i alhora 

donar-ho a conèixer a la població per a la seva sensibilització.  

Professor ponent: Carles Paul i Joan Safont (joansafont@tallerdefotografia.com) 

 

Codi: 46 

Títol: Documental Fotogràfic sobre les zones turístiques del maresme 

Descripció: El Maresme es una zona amb un paisatge entre muntanyós i tocant al mar on de fa poc 

comença a desenvolupar-se turísticament. Les característiques geogràfiques de les seves costes, les 

mostres d’arquitectura modernista a diferents poblacions, la gran quantitat de museus, els 

pessebres, festes cultures i d’artesania, etc...constitueixen un potencial atractiu per a visitar. Amb tot 

això, es tracta de fer un registre documental fotogràfic de les zones geogràfiques, arquitectòniques, 

culturals que en puguin resultar d’interès turístic.  

Professor ponent: Carles Paul i Joan Safont (joansafont@tallerdefotografia.com) 
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Codi: 47 

Títol: programa de TV 

Descripció: Programa de TV dedicat als empresaris catalans, a tots aquells que d’una idea han 

construït una empresa i que avui en dia encara són empreses catalanes. El programa s’ha d’emetre 

en prime time i per tant ha d’anar adreçat a un públic familiar. Caldr{ pensar en la millor manera de 

dirigir un programa perquè sigui interessant i divertit per tota la família.  

S’hauria d’elaborar el dossier per presentar a la TV més la gravació del pilot d’un capítol del programa 

i pensar alternatives per aconseguir un projecte de 360º com la creació d’una app amb la que poder 

interactuar mentre es veu en directe el programa o un advergame dels productes…  

Professora ponent: Vicky Marcó (vickimarco@gmail.com) 

 

Codi: 48 

Títol: La mort 

Descripció: Hi ha temes tabú per la societat i per tant difícils de tractar. Es tracta de desenvolupar un 

projecte audiovisual ja sigui documental, programa d’entreteniment... sobre la mort.  

El projecte ha d’estar dirigit a un públic familiar i pensar en totes les eines que permeten fer un 

projecte de 360º.  

No es permetrà caure en la morbositat, la vulgaritat de les imatges o la narració. Es valorarà 

l’eleg{ncia i sensibilitat del contingut obert a tot el públic.  

Professora ponent: Vicky Marcó (vickimarco@gmail.com) 

 

Codi: 49 

Títol: Reality 

Descripció: Es tracta de desenvolupar un reality show. Definir a quin target va dirigit el programa i a 

quina franja horària.  

El requisit és que ha de ser didàctic i que transmeti informació històrica i cultural de Catalunya. Per tal 

de trobar una bona idea caldrà fer una cerca de programes d’aquest estil que s’hagin realitzat a nivell 

mundial. Evitar caure en la vulgaritat de certs continguts.  

Ha de ser també un projecte de 360º.  

Professora ponent: Vicky Marcó (vickimarco@gmail.com) 

 

 

 



    
 

Grau en Mitjans Audiovisuals. Primavera 2017 

Propostes  
 

Codi: 50 

Títol: El paper de la dona al cinema 

Descripció: Es tracta de desenvolupar un projecte audiovisual que expliqui l’evolució del paper de la 

dona al cinema, un paper molt lligat a la seva evolució dins la societat. És un estudi dels estereotips 

femenins del cinema utilitzant imatges i referències de pel·lícules. Caldrà fer un bon anàlisi des de 

l’inici del cinema fins a dia d’avui representant els canvis socials i reproduint els diferents rols 

femenins tal i com la societat els ha anat assumint al llarg del temps. 

Professora ponent: Vicky Marcó (vickimarco@gmail.com) 

 

Codi: 51 

Títol: Interacció amb espais lúdics 

Descripció: Mitjançant la plataforma Arduino i MackeyMackey es tracta d’ augmentar espais lúdics 

com parcs infantils per enriquir les instal·lacions i transmetre valors com la col·laboració i cooperació 

per tal de desenvolupar tasques específiques. En aquest projecte es duran a terme tasques d’estudi 

de diferents plataformes lúdiques com parcs infantils, disseny de la interacció, sonificació i creació 

dels interactius fent servir diferents sensors i actuadors. 

Els objectius per a aquest projecte son consolidar les eines obertes i software lliure com Arduino, 

puredata o processing per a la creació d’instal·lacions interactives així com aprofundir en la 

concepció i el disseny de la interacció. 

Professor ponent: Daniel Gallardo (dgallardo@tecnocampus.cat )  

 

Codi: 52 

Títol: Il·luminació interactiva o decorativa mitjançant tires LED programables 

Descripció: Es tracta de crear un espectacle de mapping amb llum mitjançant tires LED programables 

i la plataforma Arduino com a controlador d’aquestes tires. L’objectiu es que mitjançant dispositius 

de baixa resolució com les tires LED (entre 30 i 60 leds per metre) poder expressar,ressaltar o 

amagar elements estructurals arquitectònics o generar una sèrie de visuals per a espectacles 

lluminosos. 

L’ objectiu d’aquest projecte es l’adquisició de diferents eines i protocols d’iluminació com l’e:cue, 

dmx, artnet i altres protocols customitzats per a Arduino així com entendre el funcionament de 

casos reals d’il·luminació arquitectònica com la torre Agbar de Barcelona, o l’interior de l’edifici 

disseny HUB. 

Professor ponent: Daniel Gallardo (dgallardo@tecnocampus.cat )  
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Codi: 53 

Títol: Estudi de les expressions facials i la seva aplicació en la il·lustració narrativa de dos 

personatges 

Descripció: En l'actualitat, l'activitat del disseny gràfic i la il·lustració requereix una enorme 

versatilitat per part dels professionals que l'exerceixen. Els vincles entre art i disseny, discurs i 

pràctica, percepció i reflexió, són indissolubles en la consecució dels nostres propòsits comunicatius. 

Partint de l'estudi proposat a continuació sobre les expressions facials, es poden obtenir judicis 

d'emoció correctes, ja que l'expressió facial és un bon indicador de l'estat emocional, i en aquest 

sentit, es fa indispensable per elaborar projectes comunicatius eficaços, actuals i innovadors. 

A partir d’un text literari, l'estudi proposat es basa en la il·lustració narrativa de dos personatges, un 

d'humà i l'altre animal (gos, gat, etc.), centrant-nos en les expressions facials que esdevinguin de la 

interacció emocional entre ambdós, i tenint en compte sis emocions bàsiques: sorpresa, por, còlera, 

disgust, felicitat i tristesa, de tal manera que aprenguem a desxifrar gràficament les claus de les 

expressions facials emocionals. Tot això desenvolupat al llarg d'unes escenes que s'ajustin als 

continguts i detalls d'un text literari elaborat prèviament, que condueixi la narració il·lustrada, 

mantenint un equilibri entre la interpretació personal de l'il·lustrador i el món imaginatiu del lector. 

L'objectiu d'aquest treball, és què a través d'aquestes premisses gràfiques obtingudes en aquest 

estudi facial, es constitueixi un sistema d'interpretació psicològica dels "missatges" del rostre 

d'ambdós personatges, un de més racional corresponent al personatge humà i l'altre sobretot 

intuïtiu, corresponent al personatge animal, i tot això segons un codi determinat que divideixi en tres 

zones de la cara: zones celles-front, zona ulls-parpella-cavallet del nas i zona galtes -boca-mandíbula. 

Tanmateix, per a cada emoció particular hi haurà una zona concreta que produeixi major informació 

sobre aquesta emoció. La zona nas-galta-boca serà essencial per expressar disgust, els ulls-parpelles 

per la por, celles-front i ulls-parpella per la tristesa, galtes-boca i celles-front per felicitat. La sorpresa 

es manifesta en totes les zones del rostre. 

Per tant, en l'elaboració d'aquest projecte aprofundirem dins quatre àmbits competencials 

complementaris, el de la creativitat a través de la gènesi/naixement de dos nous personatges, el de la 

il·lustració, a partir de la descripció gràfica-artística dels personatges, el psicològic, a partir de l'estudi 

de les seves expressions facials que esdevindran un codi interpretatiu de les seves emocions, i el del  

guionatge literari, a partir de l'elaboració d'un text literari que permeti escenificar des de una 

narració il·lustrada i seqüenciada la història que s'explica. 

Metodològicament, el durem a terme partint d'una fase de pre-producció, que inclourà la part 

creativa, amb l'elaboració de breafings, storyboards, proves de disseny, caracterització dels 
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personatges, selecció i elaboració del guió literari..., seguirà amb la fase de producció, on es durà a 

terme la il·lustració dels dos personatges i l'estudi de les seves expressions facials a partir del guió 

elaborat, i acabarem amb la postproducció del projecte, amb el seu muntatge i efectes. Utilitzarem 

softwares específics segons els criteris escollits per assolir els objectius proposats. 

Com a suport podem utilitzar a més de la bibliografia existent, dues fonts pioneres que ens parlen 

des de la recerca científica de possibles classificacions morfològiques del rostre: “The expression of 

the emotions in man and animals (1872)”, de Charles Darwin, i els gravats de les “Expressions des 

passions de l'}me” per Charles Le Brun, París, 1727. Fou pintor del monarca francés Lluís XIV, “el rei 

sol”, i autor de tractats de fisiognòmica ja avançats, mostrant un interès profund per definir la 

morfologia d'un rostre i poder-lo caracteritzar de manera sistemàtica.Tanmateix, tenim "La retórica 

de los afectos", de Lucía Díaz Marroquín, Kassel, Edition Reichenberger, 2008. 328 pp. Recull tota 

una història de l'expressió de les emocions individuals des de l'antiguitat fins a l'època romàntica 

(que arriba als segles XVI i XVII a la seva més rellevant concreció) i cercant les seves últimes 

conseqüències en els models artístics que ha redefinit el segle XXI al voltant de l'anomenada 

performativitat. 

Professora ponent: Natàlia Quílez Cepero 

 

Codi: 54 

Títol: Perifèries urbanes, llocs i no--‐llocs 

Descripció: Realització d’un treball fotogr{fic i audiovisual, sobre els espais als afores de la ciutat, 

abandonats, habitats o de transitorietat. La perifèria urbana és un espai frontera entre el rural i 

l’urb{, format per alguns llocs habitats i altres treballats, com a masies, horts i f{briques. El transcurs 

de la modernitat dóna pas als no--‐llocs de Marc Augé, com a supermercats, túnels de rentat, 

gasolineres o autopistes, llocs de pas, sense ànima pròpia, que a poc a poc es van apoderant de 

l’espai de la perifèria. 

El treball, que pot ser a partir d’una història real, “de facto” o de ficció, ha de ser realitzat en la 

perifèria, entre llocs i no--‐llocs, de manera que confronti la relació de l’individu amb l’entorn o la 

pròpia absència de l’individu.  

Professora ponent: Eva Parey   
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Codi: 55 

Títol: Multimèdia Documental sobre immigració a Mataró  

Descripció: Realització d’un Multimèdia Documental que combini textos, fotografia, vídeo i música, 

per narrar una història documental o un reportatge de tipus periodístic o d’autor. El projecte 

contempla la pròpia definició, documentació, elaboració del pla de projecte, producció, realització, 

edició i muntatge. 

Les temàtiques de treball proposades són les següents: 

--‐ Barri de Cerdanyola. Història del barri i transformació 

--‐ Multiculturalitat i grups ètnics a Mataró, concentrant--‐se en un grup social concret per relatar les 

dinàmiques pròpies del grup, la interacció amb la societat catalana i el vincle amb el seu origen, o 

realitzant mini històries dels diferents grups socials procedents del Magreb, Àfrica Subsahariana, 

Sud--‐amèrica i Àsia 

--‐ Llocs de culte a Mataró 

--‐ Impacte de la crisi econòmica en els individus procedents d’altres països 

Es poden proposar altres idees relacionades amb els moviments migratoris o immigració. Es pot 

realitzar individualment o en parella. 

Professora ponent: Eva Parey 

 

Codi: 56 

Títol: Fotografia i Alteritat 

Descripció: Realització de projecte de fotografia participativa en col··laboració amb alguna entitat de 

l’{mbit social, que impliqui la visió del “altre” d’un grup de persones pertanyents a un sector que 

requereixi especial atenció. Caldrà definir el projecte sobre la base del grup social amb el qual es 

vulgui treballar, alhora que acordar amb alguna entitat dur a terme el projecte, també definir les 

activitats que es realitzaran al voltant de la fotografia, com s’implicar{ als assistents i quin tipus 

d’accions permetran mostrar el treball resultant. Durant l’execució del projecte, caldrà realitzar un 

audiovisual que registri a partir del vídeo el transcurs de totes les activitats que es realitzin, podent 

incloure entrevistes als participants i material fotogràfic produït pels participants.  

Es poden afegir també fotografies del making off del projecte. Convindria que el projecte es realitzés 

conjuntament amb un/a educador/a social. 

Es pot realitzar el treball en grup  

Professora ponent: Eva Parey  
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Codi: 57 

Títol: Viral “fake” usando post producción y efectos visuales  

Descripció: Se trataría de hacer un video amateur, tipo video aficcionado, que grabe un falso suceso 

que por ser insólito o espectacular, pueda volverse vídeo viral por internet con facilidad. 

Consiguiendo muchas visitas en poco tiempo. Para la realización del viral, será imprescindible el uso 

de post producción y efectos visuales. Muchos ejemplos de este tipo de video se han descubierto en 

los últimos años por Internet: la noticia del águila cogiendo a un bebé en un parque 

(http://www.youtube.com/watch?v=NPss2hauch4), que luego resultó ser un águila digital, 

avistamiento de falsos OVNIS, Jean Claude Van Dame abriéndose de piernas en un anuncio viral de 

Volvo, coches haciendo cosas increíbles por la autopista, aterrizajes accidentados de aviones, etc… 

El clip deberá ser lo suficientemente realista como para pasar por real, y deberá colgarse en Internet, 

promocionarlo y darle el suficiente alcance como para que pueda salir en algún medio, web, o tenga 

algún tipo de repercusión mediática.  

Professor ponent: Luis Tinoco  

 

Codi: 58 

Títol: Mejora de los efectos visuales de un plano o secuencia clásica de cine.  

Descripció: Todos sabemos que hay películas clásicas (y no tan clásicas), que tiene planos y/o 

secuencias que han envejecido mal, y se les nota el paso de los años. Esas secuencias con efectos 

especiales de “su época” que viéndolos ahora mismo no son lo verosímiles que deberían, y tiran por 

tierra la credibilidad de la secuencia.  

La idea de este trabajo, sería seleccionar alguno de estos planos, o secuencias de cine, y mediante el 

uso de animación 3D, post producción y/o VFX, mejorar drásticamente el acabado de dichos planos.  

Por ejemplo, hay muchos casos posibles en películas antiguas con monstruos (Tiburón, Gremlins, 

Godzilla, etc…) donde se pueden replantear algunos planos donde la criatura se vea excesivamente 

“plasticosa” y poco creíble, y reemplazarla por nuestra criatura 3D, animada e integrada, mejorando 

el original. Igualmente encontramos muchos casos en películas de ciencia ficción, donde vemos 

naves y maquetas de la época muy poco creíble, fácilmente mejorable con el uso de VFX y animación 

3D.  

Professor ponent: Luis Tinoco  
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Codi: 59  

Títol: Creación de un spot publicitario completo usando animación 3D y VFX  

Descripció: Se trataría de la realización completa de un spot publicitario de 30 segundos de duración, 

que publicitase un falso producto a concretar.  

El trabajo deberá incluir todas las fases de creación del spot: preproducción (guión, story board, 

etc…), producción (rodaje, …), post producción (modelado, animación, composición, sonido, 

etc…). De manera que al final se obtenga un spot completo y finalizado, listo para emitir.  

El spot puede ser mezcla de animación 3D, VFX e imagen real, o un proyecto 100% de animación, de 

manera que se podría prescindir de la parte de rodaje, actores, etc… y potenciar m|s la parte de 

producción 3D (personaje animado, etc…).  

Professor ponent: Luis Tinoco  

 

Codi: 60 

Títol: Creación de un documental tipo “MAKING OF …”  

Descripció: Actualmente la gran mayoría de proyectos audiovisuales profesionales (películas, series 

de TV, videojuegos, etc… ) tienen asociado su propio “Making of”. Es un documental tipo “Como se 

hizo...”, con un formato específico, que muestra el proceso de creación del proyecto, dando 

información sobre el proceso de filmación, post producción, entrevistas con el elenco de actores o 

directores y/o productores, con curiosidades, anécdotas, etc…  

Cada DVD o Bluray que compramos suele llevar material adicional de este tipo, y son miles los 

ejemplos de “Making of” en la actualidad.  

Este proyecto busca la elaboración completa del documental (duración aprox. de 15 a 30 minutos), 

relacionado con alguna película, corto o seríe de TV que se esté rodando en la actualidad. De esta 

manera el alumno deberá pedir permiso a la productora para poder acceder al rodaje, hablar con 

actores, director, etc… y posteriormente editar todo el material, añadirle titulaciones, etc.. y darle el 

acabado final.  

Pactándolo con la productora, el documental final podría ser incluido en DVD o material de 

promoción de la película, corto o serie.  

Professor ponent: Luis Tinoco  
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Codi: 61 

Títol: Fotografia creativa i d'autor 

Descripció: Creació d'un projecte fotogràfic d'autor, proposat i realitzat per l'alumne, fent servir les 

estrategies de la fotografia contemporània, on es concep el procés creatiu com el veritable treball 

d'un artista, fonamental en la creació d'un projecte. 

Es poden realitzar multiples exercicis i jocs per tal d'ampliar els recursos creatius per avançar en 

nivells més complexes d'emocions, metàfores i conceptes. La manera de desenvolupar un projecte i 

trobar nous processos i noves formes de creació, és necessari per trobar un bon resultat a l'hora de 

desenvolupar un projecte artístic.  

Les estratègies artístiques contemporànies, es poden estudiar a través dels nous autors, amb el 

propòsit d'explorar i integrar aquests nous procesos i tècniques al nostre treball. Trobar i tenir 

referents que ens facin anar més enllà, és una bona manera per trobar l'estil artístic d'un mateix.  

És necessari l'adquisició d'un estil personal i definitori per poder portar a terme un projecte 

fotogràfic d'autor. 

Professora ponent: Anna Aluart (aluartfotografia@gmail.com) 

 

Codi: 62 

Títol: Matte Painting 

Descripció: El Matte painting és una técnica digital basada en la creació de qualsevol tipus d'escenari, 

a partir de fotografíes i la correcta integració d'aquestes, per a obtener resultats realistes amb un 

gran nivel de detall.  

Aquesta técnica té ventall d'aplicacions molt amplia com l'editorial, la publicitat, el cinema, 

l'arquitectura,... amb aquest projecte es busca dominar la creació d'esbossos, la integració del 

conjunt de l'escena mitjançant la correcta aplicació de les imatges, textures, llums i color. Investigant 

les tecniques professionals de la creació d'imatges coherents, detallades i fotorealistes, amb 

resultats espectaculars i inversemblants.  

Professora ponent: Anna Aluart (aluartfotografia@gmail.com) 
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Codi: 63 

Títol: Situació actual del fotoperiodisme 

Descripció:¿Et creus totes les imatges que veus als diaris? ¿Qualsevol amb un mòbil pot publicar una 

fotografia? ¿Creus que qualsevol pot ser fotoperiodista? ¿Creus que tota imatge publicada és 

fotoperiodisme? 

Tots sabem que el fotoperiodisme està passant per un moment molt complex, no tant per la crisi 

dels mitjans periodistics, sinó perque el paper actual del fotògraf i la fotografía dins del periodisme 

està canviant, l'ús de mobils, tauletes i el fácil abast de tothom per obtenir una camera digitals fa que 

qualsevol pugui pendre una fotografía d'un moment únic, i que aquesta tingui una gran i mediàtica 

repercusió gràcies a la facilitat de difusió i a la necessitat dels mitjans de competir amb les xarxes 

socials i la seva immediatesa. Això fa que la credibilitat de les imatges que veiem es posi en dubte 

molt més sovint.  

Cada cop Internet té més importància en el terreny editorial, la imparable tendència de retallar 

gastos en els mitjans informatius i l'escassa preponderancia que aquests solen donar a la fotografia, 

han modelat una professió, la del fotoperiodisme.  

Actualment l'identitat del fotoperiodisme es troba a la corda fluixa.  

Tot i que aquest té una gran importància informativa, ja que la fotografia en si és noticia i és 

informació, la situació social i tecnologica està portant a aquesta professió a un complex laberint 

ètic. 

Amb aquest tema es proposa reflexionar sobre la situació d'aquesta professió i aproximar un posible 

futur del fotoperiodisme.  

Professora ponent: Anna Aluart (aluartfotografia@gmail.com) 
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Codi: 64 

Títol: L'àmbit del retoc digital 

Descripció: El retoc fotogràfic és una tècnica que permet obtenir una altre imatge modificada, ja 

sigui per millorar la qualitat o per obtenir una composició totalment diferent que distorsioni la 

realitat. El retoc fotogràfic va molt més enllà dels filtres d'instagram per als selfies. 

Les tècniques de retoc fotogràfic digital avui dia son utilitzades com a mètode de post-producció, 

sobretot en àmbits on l'imatge és lo que ven i poden arribar a un nivell de complexitat força elevat, 

dotant la imatge d'un realisme extrem tot i ser una imatge impossible de trobar a la realitat.  

Aquest és un projecte centrat en el retoc i la manipulació de la imatge publicitaria, on es 

profunditzarà en els procediments i recursos avançats, dins del marc de la creació contemporània, a 

través de la qual s'investigarà quin és l'acabat més adhient segons les característiques de la imatge i 

el retoc necessari. Així entenent quin és el paper del retocador en aquest món i entendre la 

importància del criteri. 

Professora ponent: Anna Aluart (aluartfotografia@gmail.com) 

 

Codi: 65 

Títol: La fotografia com a eina artística i d'intervenció en espais públics 

Descripció: La fotografía és una eina de comunicació, serveix per a mostrar idees i conceptes d'una 

manera concreta. Les imatges tenen un gran poder transformador, i convinat amb la ciutat, 

l'iconosfera i l'ús de l'espai públic, es pot crear una intervenció transgressora que convidi a la reflexió 

col·lectiva.  

Una intervenció consisteix en l'actuació per a modificar un espai públic, sigui urbà o natural, 

s'introdueixen objectes construits específicament per aquest espai, de manera que s'estableixi una 

relació entre l'espai i la intervenció. La seva finalitat és comunicar sensacions i pensaments 

mitjançant la ruptura del paissatge al que s'està acostumat, proposant una nova forma de relació 

amb el paissatge o l'espai. 

Es pot buscar la funció de la fotografia com a eina d'intervenció en l'espai públic buscant trencar amb 

les formes clàssiques d'exposició fotogràfica. Explorant la fotografia com a acció directe, a través 

d'un pla d'intervenció en la que intervé idea, concepte, objecte, difusió i realització en forma 

d'exposició en un espai públic, a través del qual es tractarà el desenvolupament d'un projecte de 

contingut social que propici el debat. 

Professora ponent: Anna Aluart (aluartfotografia@gmail.com) 

 

mailto:aluartfotografia@gmail.com
mailto:aluartfotografia@gmail.com


    
 

Grau en Mitjans Audiovisuals. Primavera 2017 

Propostes  
 

Codi: 66 

Títol: Instagram: tot el que et cal per fer volar la teva estratègia 

Descripció: Disseny i producció d’una guia visual, vídeo o material visual did{ctic, no tutorial, que 

explori les millors i darreres eines per a implementar qualsevol estratègia de màrqueting digital i 

visual que tingui com a plataforma la xarxa social d’Instagram, la que més creixement est{ 

experimentant en els darrers temps. 

Hem d’entendre que actualment totes les grans empreses, i un 70% de les mitjanes, estan cercant 

personal amb les noves professions de: COMMUNITY MANAGER, DIGITAL MANAGER i SOCIAL 

MEDIA MANAGER, i això fa que hi hagi multiplicitat de demanda d’informació sobre el tema de 

màrqueting a les xarxes, màrqueting visual.  

El nostre projecte cerca crear un material didàctic que pugui convertir-se en ''Trending topic’’ en 

internet entre els milers d’usuaris de la xarxa que tenen seriosos problemes per entendre tot el que 

els hi arriba sobre aquestes eines. 

En aquest treball visual, s’estructurar{ les millors eines segons el temes que resolguin (foto, vídeo, 

infografia, gifs, hashtags, minorització, test, bucles, gestió, continguts, an{lisi, venda . I s’explicar{ 

visualment cada una amb un petit exemple. S’apropar{ al que significa un tutorial però no ser{ un 

tutorial. 

S’explicaran esquemáticament eines com: No likes eyes, Hyperlapse, Iconosquare, Latergramme, 

Layout, Lomotif, Picdeck, Repost, Socialdraft, Wordswag, per exemple. 

-Els procediments de treball s'aniran definint d'acord amb les necessitats de cada cas, i es procedirà a 

una seguida i completa reflexió sobre mitjans de suport visual, mitjans tècnics de realització i edició, 

guionatge i continguts. 

-S'ha de dissenyar un llibre d'estil, tipogràfic, tècnic i de color. 

El treball de realització pot plantejar-se un destí final per a les xarxes. Intentant que pugui arribar a 

ser viral, amb fòrmules v’impacte que ho puguin facilitar. 

Professor ponent: Jordi Català 
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Codi: 67 

Títol: TIC COM TIC 

Descripció: Disseny i producció d'una aplicació interactiva multimèdia per a smartphone i Ipad 

a partir del personatge de ficció TOI (Como TOI?, No TOI, TOI hundío, TOI conectao, TOIeufórico...). 

Transformarem TOI en la seva versió catalana, absolutament innovadora: TIC. 

Disposem dels drets legals per desenvolupar els projectes, i a més treballarem amb l'autor de 

l'original. 

Podem prendre com a models jocs actuals per cercar algunes pautes, tot i que es dissenyarà un nou 

esquema director. 

El joc està adreçat a nens i joves. 

Es tracta de dur a terme aquest joc a partir del llenguatge ActionScript i de l'utilització de Flash. Les 

il·lustracions de TOI estàn realitzades i són susceptibles d'ésser animades. 

-Els procediments de treball s'aniran definint d'acord amb les necessitats de cada cas, i es procedirà a 

una seguida i completa reflexió sobre infografia, guionatge i continguts. 

-Disposem d'un considerable arxiu per desenvolupar el coneixement de les característiques del 

personatge. 

-S'ha de dissenyar un llibre d'estil, tipogràfic i de color. 

El treball de realització pot plantejar-se un destí final per a les xarxes però també per a TV, donada la 

personalitat del seu protagonista.  

Professor ponent: Jordi Català 
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Codi: 68 

Títol: 24 hores d’un medi{tic radiofònic 

Descripció: Documental per a TV i Internet sobre l'activitat professional d'un famós comunicador 

mediàtic de la ràdio a Catalunya. 

El documental explicarà el dia a dia del personatge podent-se centrar en un programa determinat i, a 

partir d'aquí crear un retrat més ampli de la seva vida, itineraris, altres activitats, figura en la 

intimitat, etc. 

El recorregut per l'activitat del protagonistal, tant a la seva presència a les ones com a altres 

activitats que hi pugui desenvolupar, hi inclou la participació en primera persona del comunicador tot 

explicant molts dels processos en els quals hi participa i de quina manera ho fa. 

Anem a cercar des del plantejament del guió en endavant les claus d'un reportatge que defugi el que 

és habitual en aquests tipus de programes. Les components visuals i la realització permetran que 

això sigui possible. 

És un documental que hi inclou infografia animada per a TV, complementària amb el 

desenvolupament del llenguatge periodístic parlat, fet que, a la vegada, implica cercar un mínim 

d'elements gràfics i tipogràfics (disseny de caràtules, logotipus, subtitulats, etc. com a complement 

de la trama on estaran presents elements del tipus de: entrevistes, presentacions, flashbacks, etc. Es 

partirà d'un esquema estructural amb un conjunt de materials què, fins i tot pot ser rebutjat en la 

posterior producció i muntatge. 

El treball de realització pot plantejar-se un destí final per a les xarxes però també per a TV, donada la 

personalitat del seu/va protagonista, i per descomptat es buscarà que tingui ressò a les xarxes del 

mitjà/ans on treballa. 

-Els procediments de treball s'aniran definint d'acord amb les necessitats de cada cas, i es procedirà a 

una seguida i completa reflexió sobre infografia, guionatge i continguts. 

-Disposem d'un considerable arxiu per desenvolupar el coneixement de les característiques del 

personatge. 

-S'ha de dissenyar un llibre d'estil, tipogràfic i de color, i un guió musical d'acompanyament. 

Professor ponent: Jordi Català (jordicatalad@gmail.com) 
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Codi: 69 

Títol: Fals documental 

Descripció: Creació d'un fals documental. La idea és combinar el treball propi d'una ficció amb 

l'estudi i imitació dels recursos de llenguatge del documental. El tema, el to i l'estil són lliures. L'única 

condició és que no es tracti d'un 'mockumentary' (un fals documental evident), sinó que el producte 

pugui veritablement passar fer un treball basat en la realitat. 

Professor ponent: Jordi Codó (jordicodo@gmail.com) 

 

Codi: 70 

Títol: El gènere descontextualitzat 

Descripció: Rodar un curtmetratge a partir dels estilemes d'un gènere de ficció característic (com ara 

el western o el film noir) però trasplantant la història lluny del seu context iconogràfic habitual 

(personatges, localitzacions, atrezzo...). Hi hauria un breu estudi previ (que s'ha de materialitzar en 

un treball escrit) amb l'objectiu d'arribar a entendre què és essencial del gènere en qüestió i de què 

es pot prescindir a l'hora d'identificar-lo. 

Professor ponent: Jordi Codó (jordicodo@gmail.com) 

 

Codi: 71 

Títol: Cinema mut 

Descripció: Creació d'un curtmetratge mut (sense el so dels diàlegs, però amb la possibilitat 

d'incorporar música i efectes sonors). A diferència d'alguns exemples de ficcions d'aquest tipus que 

estem veient darrerament (com ara The Artist o Blancanieves) no es tracta d'imitar un estil vinculat 

als inicis del cinema (sigui més clàssic o més avantguardista) sinó de fer un film mut 'contemporani'. 

L'objectiu és reforçar la capacitat de l'estudiant d'explicar una història amb els recursos visuals del 

cinema, i evitar recolzar-se en les explicacions narratives que habitualment es vehiculen a través dels 

diàlegs dels personatges. 

Professor ponent: Jordi Codó (jordicodo@gmail.com) 
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Codi: 72 

Títol: 'Fake trailer' 

Descripció: A partir de dues pel·lícules existents i conegudes crear un tràiler (per a cada una) que 

modifiqui completament el gènere del producte (ex.: passar del terror a la comèdia). No caldria 

gravar material; es tracta d'un exercici en què l’estudiant demostra la seva capacitat de manipular el 

sentit de les imatges a través, principalment, del muntatge i la banda sonora (aquesta darrera pot 

incorporar música creada expressament o no). Un treball escrit que expliqui tot el procés de 

reconversió acompanyarà la pràctica. 

Professor ponent: Jordi Codó (jordicodo@gmail.com) 

 

Codi: 73 

Títol: Tres versions d’un film 

Descripció: A partir d’un breu guió, es farien tres versions d’una mateixa història que haurien de 

modificar-ne el gènere, el to i l’estil. L’objectiu és forçar l’estudiant a adaptar-se a condicions 

canviant, així com a fugir dels convencionalismes a l’hora de narrar amb les imatges, obligant-lo a 

buscar alternatives a totes les decisions que pren. Aquesta reflexió al voltant de la multitud de 

recursos expressius del cinema seria també objecte d’un breu treball escrit que relatés tot el procés 

de producció. 

Professor ponent: Jordi Codó (jordicodo@gmail.com) 

 

Codi: 74 

Títol: Copiant els metres del cinema 

Descripció: De la mateixa manera que un pintor aprèn la tècnica dels mestres copiant les seves 

obres, en cinema seria aconsellable fer el mateix. Per això aquest exercici consisteix en filmar una 

còpia d’una escena famosa d’un film (a triar conjuntament entre el tutor i l’estudiant). En el procés, 

l’estudiant comprendr{ el sentit de les decisions preses pel cineasta i s’adonar{ de la dificultat de la 

producció. L’escena original haur{ de ser analitzada prèviament en un treball escrit. 

Professor ponent: Jordi Codó (jordicodo@gmail.com) 
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Codi: 75 

Títol: Assaig audiovisual: variacions d’una escena 

Descripció: Es tracta de prendre com a referència una situació arquetípica de les pel·lícules (ex.: dos 

personatges conversen asseguts al voltant d’una taula) y estudiar com diferents cineastes l’han 

resolt narrativament. ¿Què ens diuen els seus resultats de les possibilitats expressives del cinema i de 

l’evolució històrica de l’estil cinematogr{fic? La resposta cal donar-la a través d’un assaig audiovisual 

que faci dialogar les diferents escenes seleccionades (la recerca ha de ser exhaustiva). 

Posteriorment, un text escrit explicar{ breument el procés de producció de l’assaig. 

Professor ponent: Jordi Codó (jordicodo@gmail.com) 

 

Codi: 76 

Títol: Com elaborar un projecte transmedia.  

Descripció: La narrativa transmedia combina els elements cl{ssics de la narració d’històries amb les 

noves tecnologies per crear una experiència en el públic. Aquesta transcendeix les fronteres 

tradicionals i es difon en diferents formats i plataformes de forma interactiva i complementària, com 

ara videojocs, m{rqueting viral, música, llibres, etc. Aquests diferents punts d’entrada a la història 

constitueixen un univers, una narració en la qual cadascuna de les peces té sentit per si mateixa, però 

que consumida amb la resta, augmenta exponencialment l’experiència com a espectador.  

Aquest projecte pretén apropar als estudiants a les possibilitats d’aquest nou món i al ventall de 

possibilitats narratives que la transmedia ofereix aplicada als productes audiovisuals; i que els 

alumnes coneguin com es desenvolupa una estratègia basada en iniciatives Transmedia a través d’un 

projecte de curs, que potser una sèrie de televisió, una pel·lícula, o un fals documental entre d’altres.  

Aspectes a desenvolupar:  

 Mostrar als futurs professionals relacionats amb la industria audiovisual en aquesta matèria 

les múltiples possibilitats de la transmedia.  

 Aprendre les qualitats de cada suport per tal que la iniciativa aprofiti tot el seu potencial. 

Conèixer les iniciatives més importants a tot el món; valorar les oportunitats de negoci 

relacionades amb aquestes noves formes narratives; i aprendre a explotar las noves finestres 

narratives.  

Professora ponent: Raquel Crisóstomo Gálvez (crisostomo.raquel@gmail.com) 
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Codi: 77 

Títol: Tractament de temes i figures culturals a l’audiovisual.  

Descripció: La història del cinema està íntimament lligada a la història cultural. No es pot entendre 

per exemple el Dràcula de Bram Stoker de Francis Ford Coppola (1992) sense el personatge creat per 

l’escriptor; 300 de Zack Snyde (2007) no hauria vist la llum sense el còmic de Frank Miller (1998); o 

Game of Thrones (2011-)sense l’obra de G.R.R. Martin, que a la seva vegada deu molt a les tragèdies 

de Shakespeare. Per tant, aquesta proposta consisteix en la ideació i plantejament d'un projecte 

d'una producció audiovisual (televisió, cinema, multimèdia) on s’abordi els grans temes culturals que 

hi ha darrera de les grans obres televisives i cinematogr{fiques: es pot tractar d’un documental, d’un 

producte transmedia, o d’un producte de ficció audiovisual original elaborat a partir d’un tema 

cultural en concret.  

Així mateix, l’elaboració del document audiovisual anir{ acompanyada d’elaboració d'un dossier 

d’investigació sobre algun dels aspectes més rellevants o que a l’estudiant li hagin resultat més 

atractius en la cerca d’informació per a l’elaboració del projecte audiovisual. Aquesta recerca ha de 

contenir: objecte, fonts, metodologia, hipòtesis, desenvolupament i conclusions.  

En el desenvolupament de diferents tasques en els diferents processos del projecte s'han de 

demostrar l'adquisició de les habilitats, destreses i actituds que s'han obtingut al llarg del grau.  

Professora ponent: Raquel Crisóstomo Gálvez (crisostomo.raquel@gmail.com) 

 

Codi: 78 

Títol: Webserie de temática musical o de terror (a elegir en función de a quien se la queramos 

vender) 

Descripció: La propuesta comprende la creación de una Biblia de guión con toda la trama horizontal 

de temporada y la escritura de quince capítulos de una webserie. Se propone también el rodaje de 

teaser y episodio piloto. La propuesta está orientada a ofrecer el proyecto a festivales musicales 

(Primavera Sound o festivales más pequeños) o festivales de cine fantástico y terror (Festival 

internacional de Sitges). El objetivo del proyecto es crear un dossier escrito (Biblia de guión + 

proyecto de venta) y visual (teaser y episodio piloto) suficientemente interesante para que a esos 

festivales les pueda interesar lanzar una webserie en su página web que promocione su propio 

festival. La propuesta combina para el alumno la creación con la capacidad de venderse. 

Professor ponent: Juan Carlos Sánchez-Marín  
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Codi: 79 

Títol: El antihéroe en las series de televisión  

Descripció: Se propone la creación de un documental donde, mediante entrevistas a periodistas 

especializados, estudiosos de la historia de la televisión, sociólogos, directores y guionistas de 

televisión se pueda contestar a la gran pregunta: ¿Qué es lo que tiene tan fascinado a los 

espectadores por las series de televisión americanas?. Series como "Dexter", "Breaking Bad", "Los 

Soprano"...cuyos héroes son anti héroes. Sería interesante realizar un documental con suficiente 

enjundia y reflexión sobre el tema propuesto para poder ofrecerlo a televisiones locales. Los 

alumnos deberán de combinar una buena documentación al respecto antes de abordar el guión y la 

estructura que le quieren dar al proyecto. 

Professor ponent: Juan Carlos Sánchez-Marín (jsanchezs@tecnocampus.cat) 

 

Codi: 80 

Título: Pieza audiovisual de seguimiento de un proceso artístico 

Descripción: Obra audiovisual documental o tendente a la experimentación que siga, registre y cree 

sobre el desarrollo de una -otra- obra artística. La pieza puede centrarse especialmente en la 

evolución de esa obra o en una trayectoria artística mayor, o combinarse asimismo con un 

acercamiento a la personalidad del artista. Puede mostrar una posición más distanciada (centrado en 

la obra), o más involucrada en el propio proceso (trabajar con el creador). La propuesta permite, por 

tanto, diferentes acercamientos, y solucionarlos con diferentes aplicaciones formales. Estas 

elecciones implican diferentes decisiones teóricas y de posicionamiento personal. Además, en el 

trabajo con otras artes se trabajarán las relaciones entre las características del cine como medio 

expresivo y las del otro arte. Para un trabajo como éste, existen puntos de contacto con obras de 

diferentes ámbitos cinematográficos que pueden colocar la pieza en relación a obras de tipo 

experimental o a filmes de un subgénero como el del documental sobre arte. 

Profesor Ponente: Jorge Oter  
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Codi: 81 

Título: Cine y diapositivas 

Descripción: ¿Qué es lo que más define al cine? ¿Es el arte del movimiento? ¿Puede hacer uso de 

imágenes que no estén en movimiento sin traicionarse? La imagen cinematográfica se relaciona con 

otros tipos de imágenes, cada una con sus propias características. Las imágenes de las dispositivas, 

por ejemplo, plantean diferentes puntos de encuentro con la imagen cinematográfica, 

tradicionalmente en función de su común soporte de registro (la película) y posteriormente por 

razón de la proyección. Pero el entorno en que se proyecta la diapositiva puede estar, con 

frecuencia, más vinculado al espacio del hogar. ¿Puede esto indicar que se asocia cada tipo de 

imagen a un ámbito en concreto? ¿Qué uso podríamos hacer de cada uno de estos tipos de imagen si 

nos proponemos hablar de «lo doméstico»? Las relaciones y diferencias entre estas imágenes dan pie 

a un estudio teórico que posteriormente pueda materializarse en un trabajo práctico alrededor de un 

tema que las ponga en juego. 

Profesor Ponente: Jorge Oter (joter@tecnocampus.cat) 

 

Codi: 82 

Títol: Realització d’un documental  

Descripció: El projecte consisteix en la realització d’un documental de tem{tica a escollir per 

l’estudiant (social, cultural, històric...), que tingui una durada de 25 o 52 minuts (d’acord amb els 

estàndards televisius).  

Les diferents fases del projecte a desenvolupar per l’estudiant són: 

- Investigació i recerca sobre la temàtica escollida 

- Reflexió i plantejament de la tesi argumental  

- Elecció dels personatges i testimonis que han d’aparèixer al documental. 

- Escriptura del guió / Redacció escaleta. 

- Pre-producció: elaboració del pla de rodatge i calendari, recerca de localitzacions, sol·licitud 

de permisos de gravació, selecció de l’equip hum{ i material tècnic, definició de l’estil visual. 

- Producció: gravació del documental 

- Edició i postproducció de la imatge i el so. 

- Disseny de grafismes i títols de crèdit. 

L’objectiu del projecte és realitzar un producte audiovisual que proporcioni reflexió i entreteniment a 

un públic ampli a partir de les històries que ofereix la realitat. 

Professora Ponent: Ariadna Vázquez (arivaga@gmail.com) 
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Codi: 83 

Títol: Realització d’un curtmetratge de ficció 

Descripció: El projecte consisteix en l’escriptura, producció i direcció d’un curtmetratge de ficció. 

Partint de les seves referències cinematogràfiques (directors i pel·lícules que l’han influenciat), 

l’estudiant iniciar{ el procés creatiu que l’ha de portar a la realització d’un curtmetratge del gènere 

(drama, comèdia, thriller, fantàstic, terror...) que esculli. 

Les diferents fases del projecte a desenvolupar són: 

- Investigació i recerca: estudi de les convencions de gènere i recull de referències 

cinematogràfiques. 

- Ideació del curtmetratge (logline, sinopsi). 

- Escriptura del guió literari i també del guió tècnic. 

- Elaboració de l’storyboard. 

- Pre-producció: elaboració del pla de rodatge i calendari, recerca de localitzacions, sol·licitud 

de permisos de gravació, selecció de l’equip i el material tècnic, c{sting d’actors. 

- Producció: rodatge del curtmetratge. 

- Muntatge i postproducció de la imatge i el so i incrustació d’efectes visuals, si n’hi ha. 

- Disseny dels títols de crèdit. 

L’objectiu del projecte és realitzar un curtmetratge que serveixi de carta de presentació de 

l’estudiant i que sigui mostra dels coneixements, tècniques i habilitats adquirides durant la seva 

etapa de formació. 

Professora Ponent: Ariadna Vázquez (arivaga@gmail.com) 

 

Codi: 84 

Títol: Creació d’una sèrie de ficció televisiva o websèrie 

Descripció: La creació de qualsevol sèrie de ficció s’inicia amb l’elaboració de la “bíblia”, el document 

que recull la informació bàsica sobre les trames i els personatges i que, alhora, serveix com a 

document de venda de la pròpia sèrie. 

En aquest projecte, l’estudiant haur{ de desenvolupar la bíblia d’una sèrie de televisió o websèrie 

amb els següents apartats: 

- Fitxa tècnica que inclogui títol, gènere, nombre d’episodis, durada i freqüència d’emissió. 

- Storyline 

- Sinopsi 
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- Descripció dels personatges principals i secundaris (amb el seu corresponent arc de 

transformació) 

- Trama principal i subtrames 

- Mapa de trames de la 1a temporada de la sèrie 

- Resum argumental de cadascun dels episodis que integren la 1a temporada 

- Escaleta del 1er episodi 

- Descripció de l’audiència potencial 

- Estratègia transmèdia per fomentar la interacció amb l’audiència. 

L’objectiu d’aquest projecte és que l’estudiant dugui a terme el procés de creació d’una sèrie de 

televisió o websèrie i, a més, obtingui un document de venda del projecte vàlid en el món 

professional. 

Professora Ponent: Ariadna Vázquez (arivaga@gmail.com) 

 

Codi: 85 

Títol: Escriptura del guió d’una pel∙lícula  

Descripció: El projecte consisteix en la ideació i escriptura d’un guió cinematogr{fic. Per una banda, 

permetr{ a l’estudiant adquirir coneixements profunds sobre narrativa audiovisual i tècniques 

d’escriptura i, per l’altra, aplicar aquests coneixements en el procés d’escriptura d’un llargmetratge. 

Les diferents fases del projecte seran les següents: 

- La idea inicial (tècniques de generació d’idees) 

- Sinopsi 

- Tractament (estudi de l’estructura narrativa) 

- Construcció de personatges (evolució i arcs de transformació) 

- Escaleta (construcció de les escenes) 

- Escriptura de diàlegs 

- 1a versió de guió 

- Estratègia per a una possible reescriptura 

Aquest projecte està adreçat a aquells estudiants interessats a desenvolupar la seva carrera 

professional com a guionistes i els permetrà escriure el seu primer guió cinematogràfic. 

Professora Ponent: Ariadna Vázquez(arivaga@gmail.com) 
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Codi: 86 

Títol: Creació d’un format televisiu 

Descripció: El projecte consisteix en la creació d’un format televisiu obert a la innovació i 

l’experimentació. El procés no finalitzar{ amb la ideació del format, sinó que inclour{ la producció del 

primer programa (el pilot).  

Les diferents fases del projecte a desenvolupar són: 

- Investigació i recerca: estudi dels diferents tipus de formats i de les tendències actuals en el 

mercat televisiu. 

- Ideació del format (títol, gènere, durada, descripció del programa i freqüència d’emissió). 

- Descripció de l’audiència potencial 

- Estratègia transmèdia per atraure i fomentar la participació de l’audiència 

- Escriptura de l’escaleta del 1er programa. 

- Pre-producció del pilot: elaboració del pla de rodatge, calendari, selecció de l’equip hum{ i 

del material tècnic necessari. 

- Producció del pilot: gravació del programa. 

- Edició i postproducció de la imatge i el so. 

- Disseny de grafismes i títols de crèdit. 

L’objectiu d’aquest projecte és permetre que l’estudiant explori les possibilitats d’innovació en 

l’{mbit televisiu, de forma pugui implementar els coneixements, tècniques i habilitats apreses durant 

la seva etapa de formació. 

Professora Ponent: Ariadna Vázquez (arivaga@gmail.com) 
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Codi: 87 

Títol: Realització d’un teaser promocional  

Descripció: A partir d’un guió cinematogr{fic o d’una obra liter{ria amb potencial de ser adaptada a 

la gran pantalla, l’estudiant haur{ de realitzar un teaser (un vídeo de 3-4 minuts de durada) que 

tradueixi en imatges i so l’univers, els personatges, el to, l’argument... del text literari. 

L’objectiu d’aquest teaser és traslladar a la pantalla els principals atractius del text i mostrar el seu alt 

potencial com a possible producte audiovisual. És, per tant, una peça promocional i també una 

important eina de venda per al projecte. 

Les diferents tasques a realitzar per l’estudiant són: 

- Recercar i investigació sobre les estratègies de màrqueting en el sector cinematogràfic. 

- Lectura i anàlisi del text literari per detectar els elements que cal traslladar a la pantalla i com 

fer-ho en base a l’estratègia de màrqueting. 

- Escriptura del guió del teaser. 

- Elaboració d’un story board. 

- Pre-producció: elaboració del pla de rodatge, calendari, recerca de localitzacions, sol·licitud 

de permisos de gravació, selecció de l’equip hum{ i el material tècnic necessari, c{sting 

d’actors. 

- Producció: gravació del teaser. 

- Edició i postproducció de la imatge i el so. 

Disseny de grafismes i títols de crèdit 

Professora Ponent: Ariadna Vázquez (arivaga@gmail.com) 
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Codi: 88 

Títol: Cobertura audiovisual d’un esdeveniment cultural 

Descripció: Aquest projecte parteix de la col·laboració entre l’estudiant i els organitzadors d’un 

esdeveniment cultural (festival, fira, mostra, cicle...) de caràcter musical, teatral, literari o artístic. 

D’acord amb l’estratègia de comunicació del propi esdeveniment cultural, l’estudiant haur{ de 

realitzar diverses peces audiovisuals que contribueixin a la promoció i comunicació del mateix. 

La proposta és que l’estudiant realitzi les següents peces: 

- Vídeo promocional (1-2 min de durada) amb alta capacitat de viralització per ser llançat els 

dies previs a l’esdeveniment. 

- Vídeo-resum de cada jornada (3 minuts de durada) que reculli el més destacat del que s’ha 

viscut aquell dia amb imatges de les activitats que s’han dut a terme i també declaracions 

tant dels artistes com del públic assistent.  

- Vídeo-resum de l’esdeveniment (4-5 minuts de durada). Es tracta de recollir les activitats i 

protagonistes més destacats de les diverses jornades i també de mostrar l’experiència 

viscuda pel públic per tal d’animar els espectadors a participar en la següent edició. 

Per tal de realitzar aquestes peces audiovisuals, l’estudiant haur{ de dur a terme les següents 

tasques: 

- Estudi de la missió, visió i valors de l’esdeveniment cultural i també de la seva estratègia de 

comunicació. 

- Ideació de les diferents peces.  

- Escriptura de l’escaleta de cada peça 

- Pre-producció: elaboració del pla de rodatge, estudi de localitzacions, selecció de l’equip i el 

material tècnic necessari. 

- Producció: gravació de les diferents peces audiovisuals 

- Edició i postproducció de la imatge i el so. 

- Disseny de grafismes i títols de crèdit. 

Difusió de les peces audiovisuals a través d’internet (web del propi esdeveniment cultural) i xarxes 

socials (youtube, vimeo, facebook, twitter, etc). 

Professora Ponent: Ariadna Vázquez (arivaga@gmail.com) 
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Codi: 89 

Títol: Adaptacions 

Descripció: Planificació, preparació, rodatge i postproducció d’un curtmetratge o migmetratge basat 

en l’adaptació d’algunes de les obres liter{ries de l’escriptor Pablo Tusset, autor, entre d’altres, de 

llibres com Lo mejor que le puede pasar a un cruasán, El nom del porc, la distòpia Oxford 7 o el conte 

fantàstic Franz y Greta. Es possibilitar{ el contacte amb l’autor, entrevistes i treball conjunt amb ell, i 

se’l convidar{ a participar de la revisió del guió i del rodatge. 

Professora Ponent: Anna Tarragó  

 

Codi: 90 

Títol: MEME 

Descripció: treball de recerca que investigarà el fenomen audiovisual de les xarxes conegut com 

“memes”. Origen i evolució d’aquest fenomen, i possible creació d’un “meme” per tal d’investigar 

fins a on pot arribar la viralitat. 

Professora Ponent: Anna Tarragó  

 

Codi: 91 

Títol: Cap a on va el Reality? 

Descripció: treball de recerca que investigarà el gènere televisiu del reality. Origen i evolució del 

gènere, tipologies i subcategories, casos convertits en fenòmens mundials, formats milionaris, 

hibridació de formats, idees i gèneres. El treball s’acompanyaria d’un petit documental que 

incorporaria imatges de casos, exemples, experts sobre la matèria, protagonistes i/o participants... 

Professora Ponent: Anna Tarragó  

 

Codi: 92 

Títol: Sitcom  

Descripció: Planificació, preparació, rodatge i postproducció del capítol pilot d’una sitcom. 

Preparació i planificació de la bíblia de la sitcom, de les sinopsis dels capítols de la primera 

temporada. Tot això es pot acompanyar d’una memòria de recerca que inclogui un estudi 

comparatiu cap a d’altres sitcoms, una investigació sobre el gènere, recerca de casos d’èxits i 

fracassos, spin-offs... 

Professora Ponent: Anna Tarragó  
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Codi: 93 

Títol: Distòpia 

Descripció: Planificació, preparació, rodatge i postproducció d’un curtmetratge o migmetratge basat 

en una distòpia, o bé una versió lliure d’alguna distòpia liter{ria. El projecte audiovisual 

s’acompanyaria d’una memòria escrita que inclouria un estudi de la distòpia com a subgènere de la 

Ciència- Ficció, casos d’exemple, evolució i temes de les distòpies al llarg del temps... 

Professora Ponent: Anna Tarragó  

 

Codi: 94 

Títol: Soap-Opera 

Descripció: Planificació, preparació, rodatge i postproducció del capítol pilot d’una soap-opera, o dit 

d’altra manera, telesèrie o “culebrón”. Preparació i planificació de la bíblia de la telesèrie, de les 

sinopsis dels capítols de la primera temporada. Tot això es pot acompanyar d’una memòria de 

recerca que inclogui un estudi comparatiu cap a d’altres telesèries, una investigació sobre el gènere, 

recerca de casos d’èxits i fracassos, el fenomen catal{, la comparació la resta de l’estat espanyol, 

Sud-Amèrica... 

Professora Ponent: Anna Tarragó  

 

Codi: 95 

Títol: Agència de Comunicació 360 graus 

Descripció: Creació d’una futurible agència de comunicació 360. Preparació detallada de la campanya 

per a algun client, desenvolupant diferents plans de comunicació a mitjans, preparació d’audiovisuals 

per a possibles espots publicitaris, intervencions en esdeveniments de promoció de la marca, 

incorporació de prescriptors, comunicació a xarxes, pla de mitjans... 

Es facilitarà el contacte amb experts i professionals de reconegudes agències de comunicació i 

planificadores de mitjans per a realitzar la recerca 

Professora Ponent: Anna Tarragó  
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Codi: 96 

Títol: Documental sobre l’economia col∙laborativa 

Descripció: Es tracta de fer un documental sobre el moviment emergent de l’economia col·laborativa 

que utilitza Internet, i en especial les xarxes socials, per tal de promoure un intercanvi de productes i 

serveis que actua com a motor del canvi social. 

Professora Ponent: Aina Fernández 

  

Codi: 97 

Títol: Projecte interactiu sobre privadesa i seguretat a Internet 

Descripció: En col·laboració amb el col·lectiu CryptopartyBCN, elaboració d’un projecte interactiu i 

multimèdia sobre privadesa i seguretat a Internet. El projecte inclou pensar en el públic objectiu, 

customització de la plataforma, guió interactiu i elaboració del material audiovisual. 

Professora Ponent: Aina Fernández 

  

Codi: 98 

Títol: Documental sobre la revolució “maker” a Barcelona 

Descripció: El juny de 2014 es va celebrar a Barcelona el FAB10, un seguit d’esdeveniments i jornades 

relacionats amb la cultura dels fablabs i la cultura “maker”, caracteritzada per una democratització 

de la producció gràcies a la revolució digital. I és que Barcelona es posiciona com una ciutat 

capdavantera en aquest aspecte, i com una possible capital de la revolució propiciada per la 

impressió 3D. Hi ha un dels primers FabCafes d’Europa; hi ha diferents espais de creació digital, etc. 

Tot això genera una oportunitat única de fer un treball inèdit sobre aquest moviment i les 

oportunitats que hi brinda. 

Professora Ponent: Aina Fernández 

  

Codi: 99 

Títol: La cultura de l’odi a Internet 

Descripció: L’agost de 2016, la revista TIME publica en portada un article sobre la “cultura de l’odi” 

que s’est{ detectant a Internet, els anomenats “trolls” o “haters”, que cada cop més sembla que 

impregnen els comentaris a les xarxes socials. La proposta és realitzar un estudi empíric sobre aquest 

aspecte de la comunicació social. 

Professora Ponent: Aina Fernández 

 



    
 

Grau en Mitjans Audiovisuals. Primavera 2017 

Propostes  
 

Codi: 100 

Títol: Sistema extrem-extrem (back-office i front-office) d’enregistrament de classes a una 

Universitat 

Descripció: Es tracta de dissenyar un sistema per enregistrament de les classes de tots els professors 

del tecnocampus, tant en back-office com en front_office. El disseny del sistema ha de ser extrem-

extrem. Comencem pels requeriments i els serveis que ha d’oferir. Després cal aportar una solució 

tecnològica. Tot seguit hem d’aportar un sistema de producció i postproducció molt eficient per 

tenir els enregistraments on-line de forma ràpida. Per últim cal pensar en el front_office, és a dir com 

els estudiants i comunitat accedeix als continguts, com es socialitzen, quins serveis té el web, etc... 

És un projecte totalment pràctic on caldrà entrar en contacte amb industria i totalment 

multidisciplinar on caldr{ entendre aspectes de l’enginyeria, la producció i el disseny multimèdia i 

web. 

Professor Ponent: Jaume Teodoro  

  

Codi: 101 

Títol: Format transmedia per divulgació en innovació audiovisual  

Descripció: Es tracta de formatejar un programa de TV sobre “Emprenedoria i Innovació en el sector 

audiovisual” en dimensió transmedia. Per tant caldrà primer de tot crear el concepte i per fer-ho 

caldr{ cercar exemples i fer un benchmark amb l’ajut del tutor. Finalment decidir l’enfocament del 

programa, el públic i com arribar a aquest públic. Caldrà fer la maqueta del programa (pilot) creant el 

grafisme, guió, elements d’estil, nom, .... del format TV. Caldr{ entrar en el concepte transmedia un 

cop formatejat en TV per tal de donar al programa múltiples finestres per audiències diverses sobre 

diferents plataformes, creant el sistema social, de 2nd screen, de web de app, etc...  

Professor Ponent: Jaume Teodoro  
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Codi: 102 

Títol: Format audiovisual del “estudi de cas” 

Descripció: Es tracta de fer ús de la tècnica d aprenentatge anomenada l’” estudi de cas” i donar-li 

una dimensió audiovisual. És a dir donat un concepte que es vol explicar a partir de la tradicional 

tècnica del “cas” que el tutor explicar{ es tracta de crear el “cas en format audiovisual”. La tècnica 

del cas àmpliament utilitzada en escoles de negoci pretén explicar un concepte real a partir d’un 

exemple concret. Detalla els fets i analitza en relació al concepte allò que es rellevant dels fets de 

forma que com si d¡’una fabula es tractes extreu conclusions en grup en una mena de maièutica. Tot 

això avui en dia es pot fer amb un enregistrament audiovisual i amb un lloc web on es creii un 

sistema de participació sobre el minutatge de l’enregistrament. L’estudiant ha de dissenyar el 

format, i imaginar el model de participació fent una maqueta (wireframes) de com seria tal model 

(no cal realitzar la part Internet que seria objecte d’un treball d’un titulat en inform{tica). A nivell 

pràctic es treballarà amb un cas concret que el tutor enllaçarà per organitzar la producció amb els 

contactes i cites que aportarà el tutor.  

Professor Ponent: Jaume Teodoro  

  

Codi: 103 

Títol: Funcions de la música cinematogràfica 

Descripció: A partir de l’estudi en profunditat de les funcions de la música cinematogr{fica (físiques, 

psicològiques, tècniques, etc.), es proposa l’elaboració d’un muntatge audiovisual que analitzi i 

compari com diversos compositors han fet música per a situacions típiques (escenes d’amor, d’acció, 

situacions tràgiques, evolució dels personatges, interacció entre personatges, etc.), i que mostri 

també com compositors concrets han fet ús dels diferents recursos. El mateix tipus de treball es pot 

centrar en l’an{lisi de la música de sèries de televisió. El treball servir{ també per aprofundir en el 

coneixement de l’estació de treball d’{udio digital Pro Tools, que ofereix eines molt valuoses tant per 

al disseny com per a l’an{lisi de la música que acompanya als mitjans audiovisuals. 

Professor ponent: Santos Martínez 
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Codi: 104 

Títol: Elaboració del tr{iler d’una pel∙lícula 

Descripció: Després d’haver triat un film, s’analitzaran a fons diversos tr{ilers de pel·lícules 

representatives que pertanyin al mateix gènere, amb l’objectiu d’elaborar un tr{iler de creació 

pròpia. Un cop planificades les fases de preproducció, producció i postproducció, es procedirà a la 

creació d’un tr{iler original. Reconeixent la import{ncia dels elements visuals, s’incidir{ especialment 

en el paper dels elements sonors i de la música en la comunicació audiovisual. 

Professor ponent: Santos Martínez (smartinezt@tecnocampus.cat) 

 

Codi: 105 

Títol: Anàlisi del discurs sonor de la música pop-rock 

Descripció: A partir de l’estudi analític de referents de producció musical a escollir per l’estudiant, 

s’elabora un marc de teòric vàlid per a generar una producció pròpia, ja sigui per a la composició, 

enregistrament i mescla de material propi o de versions. Caldr{ dotar el treball d’un estat de la 

qüestió sobre els principals corrents que en els darrers anys han estudiat a fons la producció musical 

com a eina creativa. 

Professor ponent: Jordi Roquer 

 

Codi: 106 

Títol: Música i significat 

Descripció: L'objectiu principal d'aquesta proposta és analitzar i experimentalment alguns dels 

recursos musicals emprats en la música occidental per transmetre determinades emocions. Caldrà 

treballar sobre les teories de la semiòtica musical moderna com a eina acadèmica que aborda els 

processos de significació en la música i d’aquesta manera dotar d’un marc teòric robust al treball. 

També caldrà tenir en compte el paper de la etnomusicologia com a disciplina que mostra la condició 

de “pacte cultural” de qualsevol significat sonor. En la part de desenvolupament l’estudiant pot 

treballar amb les eines rebudes en les assignatures de l’{rea de música per a fer les seves pròpies 

aportacions creatives. Aquestes poden ser composicions originals per al mateix treball o bé per a 

col·laborar en qualsevol altre treball (curt, documental, etc) que demandi música original.  

Professor ponent: Jordi Roquer 
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Codi: 107 

Títol: Música i publicitat 

Descripció: Aquest treball constar{ d’un estudi de la música dels spots publicitaris basant-se en 

l’an{lisi dels par{metres musicals i la seva influència en la significació i/o la transmissió del missatge 

publicitari. 

Professor ponent: Jordi Roquer 

 

Codi: 108 

Títol: Guionització i producció de booktrailers 

Descripció: La indústria editorial està canviant. Necessita reinventar-se i tenir una presència 

audiovisual de la qual avui no disposa. Aquest projecte s'emmarca en una de les línies que s'estan 

explorant: la creació de continguts multicanal. 

El projecte consisteix en produir els booktrailers de la col·lecció de llibres "Transmedia XXI" que ha 

editat el Laboratori de Mitjans Interactius de la UB, de manera que els missatges d'aquesta col·lecció 

facin servir canals alternatius als habituals en suport paper i s'ampliï a d'altres. 

L'abast de la intervenció implica col·laborar en la conceptualització del seu model comunicatiu, 

dissenyar la línia audiovisual dels booktrailers, fer la producció audiovisual, la infografia i la 

postproducció. També implica publicar els materials desenvolupats. 

Professor ponent: Marco Antonio Rodríguez 
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Codi: 1E 

Títol: Animació sobre els mecanismes de la regeneració òssia dirigida a un públic genèric 

Entitat: Banc de Sang i Teixits. 

http://www.bancsang.net/ 

Descripció: De cara a inicar una col·laboració entre el TecnoCampus i el Banc de Sang i Teixits, es 

planteja una proposta de projecte en col·laboració segons la qual un estudiant del TecnoCampus en 

el camp de la producció audiovisual, i amb interès en la medicina regenerativa, realitzés el seu TFG en 

una animació per ordinador que mostrés els esdeveniments que es donen a nivell microscòpic d’una 

manera entendora a un públic no especialitzat, facilitant així la visualització dels mecanismes 

cel·lulars involucrats en la regeneració òssia. 

Professor ponent (s’hauria de concretar) 

Contacte: Joaquim Vives Armengol jvives@bst.cat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bancsang.net/
https://correu.tecnocampus.cat/owa/redir.aspx?C=c42d138d2d054fb2acf622637015f4d9&URL=mailto%3ajvives%40bst.cat
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Codi: 2E 

Títol: Fes bategar el nostre cor! Cobertura audiovisual del cor de góspel Gospelsons 

Entitat: GospelSons. 

http://gospelsons.org/  

Descripció:  

“Som un cor musical, de góspel, d’unes 80 persones amb seu a Mataró. Ens considerem molt 

dinàmics, propers i desenfadats, per la qual cosa integrem en el nostre repertori i en els nostres 

ritmes estils diferents per a que el públic gaudeixi de la música que els hi transmetem. Estem molt 

integrats en la programació cultural de la ciutat de Mataró i sentim que contactem molt amb el 

públic. Acostumem a tenir una programació estable de mínim 4 concerts a l’any a la nostra ciutat en 

diferent formats, i a banda altres possibles actuacions que ens contracten a diferents indrets. A tots 

ells posem el nostre màxim entusiasme.” 

Els suports audiovisuals poden ajudar a la promoció del cor. Es tracta d’una entitat sense ànim de 

lucre. Les seves eines promocionals actuals consisteixen en una gravació de 3 peces d’audio 

(cançons) enregistrades a la sala d’assajos i el recopilatori de material fotogràfic que es realitza 

durant els concerts. 

El cor vol reflectir el seu tarann{ rigurós però a l’hora divertit, fresc i compromés amb les persones i 

la ciutat a través de suports audiovisuals dinàmics i actuals. A més, enguany és el seu 10è aniversari. 

El projecte: 

Aquest projecte parteix de la col·laboració entre l’estudiant i el cor musical. A partir de les actuacions 

que es programin al llarg d’aquest curs 2016/17, dels assajos setmanals, de les activitats de cohesió 

programades i fins i tot de les històries personals que hi ha darrera de cada membre del cor, 

l’estudiant hauria de realitzar peces audiovisuals que reflecteixin la part musical i també humana del 

cor, i que puguin contribuir a la seva promoció i comunicació. 

 La proposta inicial és que l’estudiant realitzi les següents peces, però és oberta a redefinició d’acord 

amb l’estudiant: 

-Videoclip d’un o diversos temes del repertori (diferents localitzacions emblemàtiques de la 

ciutat, participació de personatges i/o entitats locals…). 

-Vídeo promocional (màxim 2 minuts de durada) amb alta capacitat de viralització a través de 

xarxes. 

-Vídeo “1 any amb Gospelsons” que pugui recollir el més important o destacat de la 

programació anual del cor (concerts, assajos, colònies,..) i transmeti les sensacions del cor, 

del públic… 

http://gospelsons.org/


    
 

Grau en Mitjans Audiovisuals. Primavera 2017 

Propostes  
 

Tasques plantejades a priori: 

 Integració inicial al cor –viure assajos,…- per conèixer els seus components, perfil, música i 

valors. 

 Definir la missió i valors del nostre projecte musical, i per tant audiovisual. 

 Analitzar els nostres mecanismes de comunicació i promoció actuals per tal de proposar 

millores.  

 Ideació dels tipus de peces a realitzar 

 Escaleta/guió de cadascuna de les peces. 

 Pla de rodatge – Preproducció 

 Definició de localitzacions 

 Determinació de l’equip i material tècnic requerit (a aportar per l’estudiant) 

 Producció: gravació de les peces audiovisuals 

 Edició i postproducció d’imatge i so. 

 Grafisme i títols de crèdit 

Professor ponent (s’hauria de concretar) 

Contacte: persones responsables de la vocalía de Màrqueting del cor gospelsons.org@gmail.com 

 

mailto:gospelsons.org@gmail.com

