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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: Sistema de comunicació web i per xarxes socials d’una ràdio universitària 

Descripció: Explorar les necessitats comunicatives externes i internes d’una emissora de ràdio 

universitària online i FM i proposar un disseny web amb les aplicacions i elements adients. Enllaçar-hi i 

treballar també les xarxes socials. 

Al final, el TFG ha de donar solució al sistema de comunicacions d’un col·lectiu de voluntaris que treballa 

diferents aspectes al voltant d’una ràdio amateur i amb molt sentit de comunitat. 

Professor ponent: Daniel Torras 

 

Codi: 06 

Títol: Disseny de la programació d’espais informatius per a una ràdio universitària i la seva realització 

Descripció: Analitzar quines són les franges, continguts, formats i estils més adients per a transmetre 

informació en una ràdio universitària. Estudiar l’entorn social d’aquest tipus d’emissora i proposar un 

model de programació informativa. 

Implementar un o varies exemples d’aquest model amb la realització de la imatge corporativa i l’emissió 

de varies programes informatius. 

Professor ponent: Daniel Torras 
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Codi: 07 

Títol: Estudi de l’impacte social d’una ràdio universitària 

Descripció: Mitjançant tècniques d’estudi de les reaccions socials, quantitatives i qualitatives, realitzar 

un estudi sobre la percepció, recepció i influència en una comunitat de l’existència d’una ràdio 

universitària. 

A part de l’acceptació i matisos, valorar els horaris i programes més seguits i, per altra banda, els 

continguts més desitjats. Comparar amb la voluntarietat i la implicació dels testimonis. 

El treball té un valor de diagnòstic social dins de l’àmbit de la comunicació i pot tenir uns efectes i una 

aplicació pràctica. 

Professor ponent: Daniel Torras 

 

Codi: 08 

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.... 

Professor onent: Jordi Soler  
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Codi: 09 

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  
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Codi: 10 

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: 11 

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: Àngel Valverde 

 

Codi: 12 

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: Àngel Valverde 
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Codi: 13 

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: 14 

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: 15 

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: 16 

Títol: El relat fotogràfic 

Descripció: La fotografia com a relat, com a sèrie. Es tracta d’analitzar i estudiar autors que ja hagin 

treballat el tema, treure’n conclusions i fer una projecció de futur com a eina de comunicació. 

L’alumne haur{ de realitzar els seus relats fotogr{fics. 

Professor ponent: Cristòfol Casanovas 
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Codi: 17 

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 

 

Codi: 18 

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 
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Codi: 19 

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 

 

Codi: 20 

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: 21 

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 
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Codi: 22 

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 

 

Codi: 23 

Títol: Documental Gent del mar 

Descripció: Prenent el mar com a punt de connexió, retratarem gent que viu a prop del mar o que 

treballa en feines relacionades amb els recursos marins. Ens centrarem en la població d'Arenys de 

Mar: pescadors, treballadors de la Llotja, del Club Nàutic, de salvament marítim... Treballarem el 

retrat, prenent com a font d'inspiració i referència cineastes com Alain Cavalier, Raymond Depardon 

o Johan Van der Keuken, mestres en aquest gènere. Tasques a desenvolupar: Preproducció; 

Localització; Apropament als personatges; Gravació amb dispositius documentals; Edició d'un 

documental. 

Professor ponent: Alex Gaultier 

 

Codi: 24 

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  
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Codi: 25 

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 és, 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  

 

Codi: 26 

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 
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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 

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 
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Codi: 27 

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

Descripció: Realització d’un treball fotogràfic 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 fàbriques. 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  

 

Codi: 28 

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 

 

 

 



    
 

Grau en Mitjans Audiovisuals. Curs 2017/18 

Propostes  
 

Codi: 29 

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  

 

Codi: 30 

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  
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Codi: 31 

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  

 

Codi: 32  

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  
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Codi: 33 

Títol: Tècniques d’il·lustració a partir d’imatges fotogr{fiques per les xarxes 

Descripció: Les fotografies tenen molt d’èxit a les xarxes, l’edició fotogr{fica est{ assegurada per 

múltiples aplicacions que permeten formats i experiències visuals inèdites. Aquest TFG proposa fer 

un important pas endavant: Fer un tutorial audiovisual sobre diferents tècniques de conversió 

fotogr{fica a il·lustracions personals (a l’abast de tothom, no cal tenir coneixements de dibuix i a 

partir de les possibilitats que permeten programes com Illustrator) i la seva posterior aplicació a les 

xarxes, principalment Facebook, Instagram, Linkedin i Twitter. 

L’alumne projectista pot desenvolupar el TFG seguint sol un d’aquests dos criteris o els dos: 

Il·lustracions d’{mbit personal (en la seva relació pública i privada amb amics, coneguts, 

companys…), i il·lustracions d’{mbit professional que signifiquen l’{mbit d’empresa, publicitat, 

Màrqueting i Inbound Màrqueting. 

Professor ponent: Jordi Català 

 

Codi: 34 

Títol: Com fer infografia per a xarxes 

Descripció: La infografia amb 9.000.000 d’entrades a Google s’ha convertit als Estats Units en el 

mitjà per comunicar, explicar i informar més emprat , de moment, en una disciplina fonamental per 

comunicar / informar en imatges, tant al món de l’empresa com a nivell personal, tant en paper com 

en on-line i en xarxes. El TFG proposa una reflexió sobre com fer infografies, i el pasos fonamentals i 

els criteris d’ordre, síntesi, estructuració i realització així com un recull de les principals eines, tant les 

professionals, com pel públic en general.  

L’alumne projectista pot desenvolupar el TFG seguint sol un d’aquests dos criteris o els dos: 

Propostes d’{mbit personal (en la seva relació pública i privada amb amics, coneguts, companys…), i 

propostes d’{mbit professional que signifiquen l’{mbit d’empresa, publicitat, M{rqueting i Inbound 

Màrqueting. 

Professor ponent: Jordi Català 
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Codi: 35 

Títol: Visualització de Dades. Big Data 

Descripció: Publicacions especialitzades, Publicacions On-Line, Empresa, Publicitat, Màrqueting i 

Inbound Màrqueting tenen avui en dia el Periodisme de Dades i la Visualització de Dades (Big Data, 

tot plegat) un dels seus recursos més importants de treball i per comunicar i traslladar informació 

amb multiplicitat de dades amb un cert atractiu estètic. Programes com Tableau permeten arribar a 

un bon nivell d’expressió de dades. 

El TFG tracta de fer una gran reflexió sobre tots aquests temes i el seguiment d’un procés sencer en 

concret (que pot respondre a una empresa familiar) com a exemple, des de la recerca de dades, la 

filtració, la selecció, el programa i l’aplicació inform{tica per arribar a conclusions i interpretacions 

visuals.  

Professor ponent: Jordi Català 

 

Codi: 36 

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: 37 

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: 38 

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: 39 

Títol: Webserie de temática musical o de terror (a elegir según 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-Marin  

 

Codi: 40 

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-Marin 
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Codi: 41 

Títolt: Pieza audiovisual de seguimiento de un proceso artístico 

Descripció: 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 ponent: Jorge Oter  

 

Codi: 42 

Títol: Cine y diapositivas 

Descripció: ¿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 ponent: Jorge Oter 
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Codi: 43 

Títol: Producció de productes audiovisuals i transmèdia 

Desenvolupament de la preproducció i producció de projectes audiovisuals i transmèdia de ficció i no 

ficció des de la perspectiva de la figura del productor. Es poden desenvolupar d'idees originals o 

adaptacions d'obres existents i tota mena de formats: curtmetratges, llargmetratges, ficcions 

seriades, formats de TV... i gèneres: reportatge, concurs, reality show, drama, comèdia, ciència-ficció, 

terror, thriller... 

Professora ponent: Anna Tarragó  

 

Codi: 44 

Títol: Anàlisi i recerca en comunicació 

TFG d'investigació sobre formats, gèneres, entorns de la comunicació, escoles o corrents tradicionals 

o modernes d'investigació de narratives cinematogràfiques/televisives, filmografies/trajectòries 

concretes de directors o realitzadors, recerca sobre la producció audiovisual/trnansmèdia, anàlisi 

audiovisual, comparativa d'obres... 

Professora ponent: Anna Tarragó  

 

Codi: 45 

Títol: Comunicació publicitària 

Creació, gestió i anàlisi d'agències, campanyes, accions publicitàries. Agència 360 graus, comparativa 

de campanyes i marques, estudi teòric dde la publicitat i de la comunicació comercial... 

Professora ponent: Anna Tarragó  

 

Codi: 46 

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 
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Codi: 47 

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 

 

Codi: 48 

Títol: Relats transmedia pels moviments socials 

Descripció: A partir de les tècniques pròpies del marqueting i la comunicació, i pensant en un context 

de 360º, la proposta vol utilitzar tot aquest potencial comunicatiu per reelaborar una estratègia de 

difusió pensant en algun tipus de moviment social (moviments veïnals, associacionisme juvenil, etc). 

Les característiques estructurals d'aquest tipus de moviments fa necessària l'aplicació d'estratègies 

low-cost, i que per tant poden ser aplicables en el món real i que requereixen augmentar les dosis de 

creativitat, en no disposar de grans recursos. I, per suposat, tenen voluntat transformadora. 

Professora ponent: Aina Fernández 

 

Codi: 49 

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  
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Codi: 50 

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  

 

Codi: 51 

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  
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Codi: 52 

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 

 

Codi: 53 

Títol: Disseny de videojocs per a l’aprenentatge d’instruments musicals. 

Descripció: L’objectiu inicial d’aquesta proposta es indagar en la did{ctica d’un o més instruments 

musicals, analitzat les diferents dificultats tècniques en l’aprenentatge d’aquests. Per a oferir 

diferents solucions en forma de videojocs que facilitin la superació d’aquestes dificultats. Aquest 

projecte compta amb el suport de diferents professors especialistes en did{ctica del l’instrument. 

Professor ponent: Marco Antonio Rodríguez 

 

Codi: 54 

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 servirà 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: 55 

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  

 

Codi: 56 

Títol: Producció musical i anàlisi del discurs sonor 

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 original o de versions. Caldrà dotar el treball d'un estat de la 

qüestió sobre els principals corrents que en les darreres dècades anys han estudiat a fons la 

producció musical com a eina creativa. El ventall d'estils i àrees és obert: des de produccions en 

qualsevol àmbit de les músiques comercials a música per a audiovisuals en tota la seva extensió 

(cine, curt, documental, spots, internet...). 

Professor ponent: Jordi Roquer 

 

Codi: 57 

Títol: Música i significat 

Descripció: L'objectiu principal d'aquesta proposta és analitzar i/o experimentar amb alguns dels 

recursos musicals emprats en la música occidental per transmetre determinades emocions i 

sensacions. Caldrà tenir en compte 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 l'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'àrea 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: 58 

Títol: Música i publicitat 

Descripció: Aquest treball parteix d'un estudi de la música dels spots publicitaris basant-se en l'anàlisi 

dels paràmetres musicals i la seva influència en la significació i/o la transmissió del missatge 

publicitari. Es tracta d'una proposta que pot articular-se des d'un vessant purament analític o bé des 

d'un plantejament creatiu. En els dos casos s'abordaran aquelles qüestions on el so publicitari 

presenta una vinculació / dependència amb la trama narrativa, l'estructura, la significació i el 

missatge. 

Professor ponent: Jordi Roquer 

 

Codi: 59 

Títol: Remake 

Descripció: Ensayo que analice las diferentes versiones cinematográficas que existen de una misma 

obra. Ésta puede ser una obra literaria adaptada varias veces a cine o bien una película que haya 

sufrido diversos remakes en diferentes épocas, países, etc. Se procederá a estudiar las variaciones y 

similitudes a través de un análisis estricto de las obras y de otros factores como el contexto de 

producción, la autoría, filmografías relacionadas, el guión y la puesta en escena, etc.  

Professor ponent: Endika Rey 

 

Codi: 60 

Títol: El paratexto audiovisual 

Descripció: Según Gerard Genette un texto siempre tiene contornos externos que el paratexto se 

encarga de enmarcar introduciéndolo, presentándolo, comentándolo y condicionando la recepción 

del mismo. El paratexto es un concepto que proviene de los estudios literarios y que se refiere a una 

serie de ítems susceptibles de ser estudiados por sí mismos (por ejemplo: los títulos, índices, 

referencias bibliográficas, las notas al pie, etc. de un libro). Recientemente el análisis fílmico ha 

incluido el concepto de paratexto dentro de sus estudios, lo que ha dado pie a investigaciones sobre 

todo aquello que no pertenece estrictamente a una película como tal sino a sus aledaños: carteles, 

trailers, making-ofs, títulos de crédito… Esta investigación se centraría en un an|lisis teórico de todo 

aquello que conduce al texto como tal respecto a un film o varios.  

Professor ponent: Endika Rey 

 

 



    
 

Grau en Mitjans Audiovisuals. Curs 2017/18 

Propostes  
 

Codi: 61 

Títol: Versió sonora d’un còmic 

Descripció: Creativitat sonora. Fer una adaptació sonora, en forma de podcast, d'un fragment de 

còmic o de diverses peces d'humor gràfic d'un autor determinat, treballant especialment els 

ambients sonors, els efectes especials i el tractament de les veus. 

Professor ponent: Cinto Niqui (cintotecnocampus@gmail.com) 

  

Codi: 62 

Títol: Creació i enregistrament d’un espai radiofònic o podcast 

Descripció: Disseny, pre-producció, producció i guió d'un podcast o programa radiofònic, d'un 

gènere determinat de ficció o no ficció. Enregistrament de l'espai pilot, amb un editor multipista, 

treballant tot allò referent al muntatge musical, els efectes sonors i l’expressivitat de la veu. 

Professor ponent: Cinto Niqui (cintotecnocampus@gmail.com) 

  

Codi: 63 

Títol: Reportatge radiofònic multimèdia 

Descripció: Disseny, pre-producció, producció, guió, enregistrament i muntatge d'un reportatge 

radiofònic multimèdia sobre qualsevol temàtica, inclosa l'esportiva. Es treballarien principalment el 

so directe d'ambients, els testimonis i la narració periodística. La peça sonora s'oferiria en un web 

amb diversos complements interactius visuals i sonors. 

Professor ponent: Cinto Niqui (cintotecnocampus@gmail.com) 
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Codi: 1E 

Títol: Animació dels mecanismes de la regeneració òssia dirigida a un públic genèric 

Entitat: Banc de Sang i Teixits 

http://www.bancsang.net/ 

Descripció: Es busca estudiant d'animació 3D amb interès en crear animacions científiques i que 

vulgui fer el seu Treball Final de Grau en col·laboració amb un grup de recerca del Banc de Sang i 

Teixits. L'objectiu és crear animacions (de l'estil de CSI) per tal de mostrar a un públic no especialitzat 

la visualització dels mecanismes cel·lulars involucrats en la regeneració òssia. L'animació ha de durar 

uns 2 minuts. La persona interessada haurà de col·laborar amb l'equip de científics del Banc de Sang i 

Teixits en la creació del guió. S’espera de l’alumne aporti de manera proactiva la seva visió en quant a 

l'estil visual i pugui desenvolupar els seus interessos audiovisuals en el camp de la difusió científica. 

D’entrada es proposa una animació en la línia de: https://www.youtube.com/watch?v=S3rIBjA03AA, 

que implicaria una feina en modelat 3D i rigging. Altres estils d’animació, com per 

exemple: https://www.youtube.com/watch?v=AlPJ48simtE, podrien ser també molt efectius. En base 

a les propostes, l'equip de científics prendrà la decisió final amb l’estudiant. 

Professor ponent (s’hauria de concretar) 

Contacte: Joaquim Vives Armengol jvives@bst.cat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bancsang.net/
https://www.youtube.com/watch?v=S3rIBjA03AA
https://www.youtube.com/watch?v=AlPJ48simtE
https://correu.tecnocampus.cat/owa/redir.aspx?C=q4kem9b0oEFvvnbn-BhVxLXZ_egEh8jotz6TLSnkyqtKk_lL56DUCA..&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 m{xim entusiasme.” 

Els suports audiovisuals poden ajudar a la promoció del cor. Es tracta d’una entitat sense {nim 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 emblem{tiques 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/
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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

