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1.  EXTENSIÓ  DE  LA  NORMATIVA  DEL  TREBALL  FINAL  DE  GRAU  (TFG)  PER  L’ÀREA 
D’AUDIOVISUALS. 
 
1.1. Normativa aplicable als TFG de l’àrea d’Audiovisuals. 
Serà d’aplicació la normativa general de TFG de l’Escola, així com els requeriments addicionals 
establerts en el present document. 
 
1.2. Elaboració obligatòria d’un avantprojecte. 
Serà d’obligat compliment l’elaboració i lliurament d’un avantprojecte abans de formalitzar la 
matricula. 
 
1.3. Continguts i estructura de l’avantprojecte. 
Els continguts i estructura de l’avantprojecte es detallen a l’annex 1 del present document. 
 
1.4. Format del document avantprojecte. 
L’avantprojecte s’haurà de presentar d’acord amb el format establert per l’Escola (veure punt 
4.9.2. de la normativa general de TFG de l’Escola). 
 
1.5. Data límit de presentació de l’avantprojecte. 
L’avantprojecte es  lliurarà al professor/a ponent del TFG en el  termini establert, abans de  la 
matrícula. 
 
1.6. Valoració de l’avantprojecte per part del professor/a ponent. 
El  professor/a  ponent  avaluarà  l’avantprojecte  i  emetrà  una  valoració  (apte/no  apte)  que 
figurarà en el full de visats indicant si es recomana la matrícula o no del TFG. Eventualment, el 
professor/a ponent podrà emetre recomanacions per a la millora del TFG. 
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Annex 1. Estructura i continguts de l’avantprojecte. 
 
L’avantprojecte és un document que es redacta abans de la realització del projecte que serveix 

per  a  identificar  amb detall  el problema  a  resoldre,  el planteig de possibles  alternatives de 

solució i el seu anàlisi de viabilitat. L’avantprojecte inclourà els punts indicats a continuació: 

1. Objecte del projecte 
 

Es concreta el que es vol projectar i el que es pretén aconseguir, la motivació o justificació del 

treball escollit en base a la seva utilitat i/o interès i el marc de referència on s’inscriu el treball.  

 

2. Estudi previ /Revisió d’antecedents i necessitats d’informació 

En aquest punt s’elabora  l’estat de  la qüestió on s’emmarca el TFG. Ha d’exposar  les  teories 

existents  i  predominants  de  l'objecte  d'estudi.  S'ha  de  fer  un  recorregut  per  les  principals 

teories,  investigacions,  tendències,  antecedents,  estudis  i/o  treballs  ja  existents  sobre  la 

temàtica d’estudi. 

Tot TFG ha d’incloure un estudi previ,  fins i tot el més pràctic, en aquest cas es cerca què s’ha 

fet abans i s’analitza com i quins problemes i encerts ha tingut. 

 

Es recomana tenir en compte que  la fonamentació teòrica del treball no és un glossari o una 

transcripció de totes les fonts consultades ans el contrari suposa interpretar de forma crítica i 

reflexionar  sobre  totes  les  fonts  consultades  per  extreure’n  la  base  de  la  construcció  del 

treball.  

 

3. Objectius i Abast  

Es  concreta  l’encàrrec  que  hom  es  compromet    dur  a  terme,  és  el  propòsit  del  treball.  Si 

d’entrada se sap el que es vol aconseguir és més fàcil planificar, organitzar els recursos i decidir 

les tasques a realitzar per obtenir el desitjat. 

 

Per a detallar els objectius del treball s’indica per a què es fa el projecte i per concretar l’abast 

s’explicita fins a on s’arriba  i quins són els  límits del projecte, és tan  important definir quines 

són les activitats incloses en el projecte com les que no. 

 

En el cas que el TFG tingui com a meta obtenir un producte s’han de determinar els objectius 

d’aquest producte, els objectius del client (de qui ens ha fet l’encàrrec) i detallar per a qui es fa 

per no oblidar a qui va destinat. Cal concretar: 

‐ els objectius del producte,  

‐ els objectius del client i 

‐ el públic potencial o target. 

Els objectius han de  ser específics,  clars, assolibles  i acotats en el  temps,  també han de  ser 

mesurables per tal que es pugui posteriorment determinar si s’han assolit i en quin grau. Han 



Pàgina 3 de 5 

 

d’anar més enllà de  l’elaboració d’un producte  i no poden ser personals, a tall d’exemple no 

són objectius indicar perquè m’agrada, perquè m’interessa o perquè ho vull fer. 

 

A nivell formal de redacció es recomana que els objectius comencin amb un verb en infinitiu i 

es presentin  en format llista per a fer més fàcil la seva lectura. 

 

 

4. Metodologia  

Tot  TFG  ha  d’incloure  aquest  apartat  on  s’expliquen  les  estratègies  de  cerca  d’informació, 

d'anàlisi, de síntesi, de procés, d'avaluació i tria d'alternatives.  

En el cas d’un TFG teòric es concreten  i detallen  les estratègies de cerca usades, els noms de 

les bases de dades consultades, les paraules clau, els criteris per usar o descartar informació i 

el sistema per organitzar el material recopilat entre d’altres aspectes. 

 

 

5. Concepció global, en cas d’un audiovisual  / Disseny, en cas d’un interactiu multimèdia 

Es concreten les idees de desenvolupament del projecte.  

Si es tracta d’un projecte en l’àmbit audiovisual es redacta la sinopsi i es concreta l’estructura 

dramàtica  del  film  especificant  la  història  de  l’audiovisual,  es  plasma  la  proposta  estètica 

indicant  els    elements  visuals,  sonors  i  paleta  de  colors  entre  d’altres.  En  aquest  punt  es 

realitza l’anàlisi de la viabilitat artística de la idea, si escau. 

Si es  tracta d’un projecte en  l’àmbit de  la multimèdia es  realitza un estudi de  les possibles 

alternatives  i  es  concreta  el  disseny  del  producte,  especificant  l’estructura  de  continguts, 

l’estructura  i  organització  de  la  informació,  la  línia  gràfica,  el  inventari  dels  elements 

multimèdia , la navegació, el nivell de interactivitat i les propostes de format de difusió 

 

6. Estudi de la viabilitat del projecte 

 

6.1. Planificació inicial 

 

Es defineixen les tasques a fer, els recursos necessaris i s’estima el temps necessari per portar‐

les a terme amb els recursos disponibles. 

La planificació del projecte ha d’incloure: 

‐ definició de les tasques a realitzar, el seu ordre d’execució i les dependències. 

‐ definició de la durada de les tasques i càlcul de les dates d’inici i finalització.  

‐ L’assignació de recursos que tracta de dotar a  les tasques els recursos de treball  i 

materials necessaris per al seu desenvolupament. S’han de resoldre els conflictes 

de recursos que puguin aparèixer. 
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En  la  planificació  cal  identificar  clarament  els  camins  crítics  per  a  centrar  els  esforços  de 

seguiment i control  en les tasques corresponents. 

 

 

6.2. Anàlisi de la viabilitat tècnica 

 

A partir de la planificació es detallen els recursos tècnics i infraestructures necessàries per dur 

a terme el projecte i s’avalua la seva disponibilitat. 

 

 

6.3. Anàlisi de la viabilitat econòmica 

 

Per a dur a terme un projecte audiovisual és tan important  plantejar qüestions artístiques com 

qüestions econòmiques  i financeres tals com quin és el pressupost, com es finança, de quina 

forma es planifica recuperar la inversió i quina és la seva rendibilitat. 

 

6.3.1. Pressupost 

 

Es calcula el cost de producció del projecte.  

 

Una vegada s’han determinat totes les tasques, necessitats humanes, equips i material i la seva 

distribució  temporal  s’està  en  condicions  de  confeccionar  un  pressupost,  que  permet 

determinar els costos sobre els que s’ha de valorar si la producció és viable. 

El  pressupost  del  projecte  ha  d’incloure  el  pressupost  parcial  (per  capítols)  i  el  pressupost 

global  (suma dels  totals per capítols). Per a classificar els costos en  les diferents partides es 

recomana  usar  el  model  proporcionat  a  ICAA  (Institut  de  Cinematografia  i  de  les  Arts 

Audiovisuals)  

http://www.mcu.es/cine/docs/procedimientosAdministrativos/Presupuesto_Coste.xls 

 

6.3.2. Pla de finançament (si escau) 

 

S’especifica  d’on  es  treuen  els  diners  per  cobrir  el  pressupost,  s’assenyalen  les  fonts  de 

finançament a  les que hom pot acudir per cobrir el pressupost del projecte audiovisuals  tals 

com:  recursos propis, drets antena i coproducció entre d’altres. 

 

6.3.3. Estudi de mercat 

 

S’ha  de  fer  un  estudi  per  conèixer  les  necessitats  actuals  i  futures  dels  clients  potencials, 

conèixer  les  particularitats  i  formes  de  funcionament  del  mercat  i  sector  on  l’empresa 

desenvolupa la seva activitat i conèixer els competidors analitzant els seus punts forts i febles.  

 

L’anàlisi de mercat té per objectiu l’aproximació d’uns objectius comercials realistes (quota de 

mercat) i la determinació d’un preu de venda de referència, si escau.  

 



Pàgina 5 de 5 

 

L’estudi de mercat pot incloure, entre d’altres, els següents apartats: 

 

‐ grandària del mercat , ordre de magnitud 

‐ tendència de futur 

‐ distribució geogràfica 

‐ característiques del mercat com l’estacionalitat i reglamentacions per les quals es  

regeix 

‐ identificació dels clients potencials. Segmentació del mercat que respon a qui compra, 

per quin motiu, que, quant, quan i on compra  

‐ canals de distribució del producte audiovisual 

‐ identificació  de  les  particularitats  del  sector  industrial:  estructura  de  l’oferta  en  el 

sector, tipus d’empreses i productes 

‐ estudi de la competència, nivell de preus, punts forts i febles 

 

 

 

6.3.4. Pla de negoci (si escau) 

 

El  pla  de  negoci  permet  determinar  si  el  projecte  o  idea,  en  les  condicions  fixades,  és 

potencialment viable. S’elabora una previsió dels  resultats de  l’activitat  futura per valorar el 

seu grau d’èxit. 

 

El pla de negoci ha d’incloure: 

‐ pla d’inversions inicial 

‐ previsió de tresoreria 

‐ previsió del compte de resultats dels tres anys següents 

‐ balanç de situació dels tres anys següents 

‐ anàlisi del punt d’equilibri 

 

 

6.4. Anàlisi de la viabilitat mediambiental 

 

6.4.1. Aspectes legals 

 

En cas de produir una obra que  faci ús de  recursos creats per  terceres persones s’especifica 

sota quina llicència s’empara el seu ús en el TFG.  Tanmateix s’especifica l’estatus legal amb el 

que es protegeix el TFG. 

 

 

6.4.2. Altres aspectes 


