Manual d’instruccions
Guia de creació audiovisual «DE LA IMAGINACIÓ A LA PANTALLA»
Què és?
A l’hora de fer un curtmetratge a l’aula, és important organitzar bé tot el procés perquè sigui
creatiu i enriquidor i, al mateix temps, ben àgil i senzill. Us facilitem la guia «De la imaginació
a la pantalla», una eina dissenyada per ajudar-vos a conèixer, controlar i organitzar tots els
passos de la producció cinematogràfica d’una manera senzilla i coordinada.
Aquest recurs us permet visualitzar tots els elements que cal tenir en compte per idear un film i totes les tasques necessàries
per realitzar-lo. És, doncs, una eina que us ajudarà a crear, i també a planificar, el rodatge i l’edició posterior del vídeo.
Així mateix, facilita que l’alumnat conegui tot aquest procés de manera més visual i, sobretot, que s’hi impliqui i adquireixi
autonomia.

Què cal fer?
1.

Imprimir
Tot i que es tracta d’un recurs online, està dissenyat perquè el feu servir en
format físic. Només l’heu d’imprimir en fulls DIN A4 i començar-lo a utilitzar.
Us proposem dos formats per reunir els documents:

2.

Escena núm.

+

Guió

Text en pantalla:

Personatges que intervenen:
Elements d’attrezzo i vestuari:

Música:

1

Escenaris:

Int.

2

3

Ext.

4

5

Decorat

6

Localització :

Efectes sonors:

1

Fdx1

2

Fdx2

3

Fdx3

4

Fdx4

Fdx5

5

Fdx6

6

1. Quan imprimiu el document obtindreu una guia per a un curtmetratge
amb 4 escenes. El podeu muntar com a pòster DIN A1.
2. Si voleu ampliar el nombre d’escenes per fer un curtmetratge més
llarg, o fins i tot una pel·lícula, imprimiu tants fulls d’escena (pàg. 5) com
necessiteu, numereu-los i afegiu-los als 8 fulls inicials.

Emplenar
Feu grups i repartiu els rols que tindrà cada membre de l’equip.
Reflexioneu i, una vegada que tingueu la idea per al vostre curt, escriviu-ne
una sinopsi.
En grup, o donant els fulls corresponents als membres l’equip, empleneu el pla
de rodatge: dades de la classe, títol de la pel·lícula, sinopsi, música i efectes,
escenaris, vestuari dels personatges, rols dins de l’equip... Dibuixeu cada
escena en el requadre corresponent a l’«storyboard». Numereu les escenes i
ordeneu-les.
Recordeu que aquests documents us serviran de guia tant en la fase de
rodatge com en la fase final d’edició del curt.

a.

b.

Muntar
Podeu enganxar les pàgines formant un pòster per penjar-lo a l’aula (serà
especialment útil en la fase de planificació, per tal que tothom participi en el
procés). També podeu grapar els fulls en forma de llibret, per tenir-lo sempre a
mà i portar-lo al rodatge o per conservar el projecte un cop realitzat.

