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introducció
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1. LES TRES PREGUNTES CLAUS

La paraula vídeo (que prové del verb veure) serveix per a definir una seqüència d’imatges en movi-
ment. És a dir, un vídeo no és res més que un document audiovisual. 

Aquest document pot ser de molts tipus diferents, de manera que el primer que cal decidir a l’hora 
de crear un vídeo, és quin tipus de vídeo volem fer. Hi ha tres preguntes claus que ens ajudaran a 
definir el tipus de vídeo: 

1. Quin és l’objectiu del vídeo? Un document audiovisual pot tenir molts objectius diferents: donar 
a conèixer una realitat, transmetre un missatge publicitari, aconseguir mobilitzar l’audiència, etc. És 
important definir un objectiu principal que ens ajudarà a decidir com ha de ser el vídeo.

2. A quin tipus de públic ens dirigim? El missatge que transmetem amb el vídeo s’ha d’adequar al 
tipus de públic que creiem que el veurà. En funció de si ens dirigim a un públic jove o a un públic gran, 
a un públic sensibilitzat amb les entitats socials o no, el missatge haurà de ser diferent.

3. Per quin canal es difondrà? La durada, el ritme i l’estil del vídeo pot veure’s molt condicionat pel 
canal de difusió. En el cas dels vídeos que es difonen a través d’internet, per exemple, cal que siguin 
vídeos curts (uns 3 minuts, aprox.) i atractius, ja que els internautes acostumen a saltar de pàgina en 
pàgina i a tenir una atenció molt efímera.

2. LES FASES DE CREACIÓ D’UN VÍDEO

Un cop contestades aquestes tres preguntes, ens trobem ja de ple en la creació del vídeo. 

En la creació d’un vídeo hi ha tres fases principals:
1. Preproducció
 1.1. Planificació
 1.2. Documentació
 1.3. Guió
 1.4. Escaleta
 1.5. Localitzacions i preparació dels mitjans tècnics
 1.6. Funcions de l’equip
2. Enregistrament
 2.1. Tipus de plans
 2.2. Tipus de moviments
3. Postproducció (ho veurem en la segona part de la Guia Didàctica)
 3.1. Bolcat d’imatges a l’ordinador
 3.2. Visionat d’imatges
 3.3. Muntatge i edició del vídeo
 3.4.       Grafisme



3. TRACTAMENT DEL VOLUNTARIAT

Tant el voluntariat en general, com els voluntaris i voluntàries i les persones a qui atenen les entitats 
de voluntariat són “material sensible” i mereixen ser tractats amb el màxim respecte i prudència en 
les seves aparicions als mitjans de comunicació, tant escrits com audiovisuals. 

Amb l’objectiu de donar pistes als mitjans de comunicació, la Plataforma del Voluntariado de España 
ha elaborat la Guia de Tratamiento Informativo del Voluntariado. Us en fem un resum:
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SI, SI US PLAU
Informar amb respecte, protegint la intimitat 
del voluntariat i les persones excloses o en risc
Transmetre capacitats i que les persones són 
persones abans que res: una dona amb una 
discapacitat, una persona amb càncer
Reflectir la participació de dones i homes: el 
voluntariat, les persones voluntàries, les i els 
voluntaris
Paraules que impliquen participació 
ciutadana: col·laborar, participar, involucrar-
se, reivindicar, compartir
Paraules que transmeten la responsabilitat de 
la societat en la situació d’un col·lectiu: perso-
nes excloses, població empobrida, col·lectiu 
minoritzat
Apostar per fonts i protagonisme variats: per-
sones ateses, voluntariat, personal remunerat, 
juntes directives
Recordar sempre les causes: violacions de 
drets humans, explotació, falta d’oportunitats
Plantejar-se que les organitzacions de volunta-
riat poden ser fonts per a notícies en diferents 
seccions: política, economia, salut, cultura
Explicar les mesures que proposa 
l’organització i fer una informació pràctica per 
a la ciutadania que desitgi actuar: activitats, 
reivindicacions, projectes de voluntariat, etc.

Notícies morboses i sentimentalismes, o notí-
cies que contenen només dades
Etiquetes genèriques i substantivació 
d’adjectius: discapacitats, malalts, postrats per 
la malaltia
Ús continuat del gènere gramatical masculí, 
invisibilitzant les aportacions de les dones: els 
voluntaris
Paraules que reflecteixen una relació desequili-
brada: assistir, ajudar, beneficència

Paraules negatives, que estigmatitzen i no 
reflecteixen la responsabilitat de totes i tots en 
la situació d’un col·lectiu: desemparats, desafa-
vorits, necessitats, pobres
Publicar només les informacions de grans 
organitzacions o només les opinions de càrrecs 
polítics o directius
Publicar informació sense el necessari context 
per entendre la responsabilitat de totes i tots
Encasellar aquesta informació sempre en la 
secció de “societat”, com continguts per om-
plir o que “donen color”
Informació incompleta que no expliqui a la 
ciutadania com participar socialment per a 
millorar la situació. Publicacions que promo-
guin la passivitat social i un sentiment de culpa 
continuat

NO, GRÀCIES
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primera part 



1. PREPRODUCCIÓ

PLANIFICACIÓ

Cal tenir clar el calendari d’actuació i el temps que destinarem a cada cosa. Una bona manera de fer fer-
ho és anar tirant enrere des de la data d’entrega del vídeo o la data de gravació.

DOCUMENTACIÓ

Hem de recopilar la màxima informació sobre el tema que tractem per poder triar quina informació fem 
servir, quina volem destacar i quina no.

GUIÓ 

El guió és la forma escrita del document audiovisual. Tenir ben definit el guió ens ajudarà a donar forma 
al vídeo, tant en el moment de fer la gravació com en el moment del muntatge.

Abans de començar a fer el guió cal fer-nos una pregunta i respondre-la de la manera més precisa pos-
sible: “què volem explicar?”. No es tracta de tenir clar el tema sinó de tenir clar què volem explicar en 
relació a aquell tema. La resposta a aquesta pregunta anirà molt relacionada amb la primera pregunta 
que ens hem fet: “quin és l’objectiu del vídeo?”. 

Un cop sabem què volem explicar i quin és l’objectiu del vídeo hem de pensar “quina és la millor mane-
ra per explicar el que volem i aconseguir el nostre objectiu?”. 

Alguns aspectes que cal definir són, entre d’altres, el tractament (ficció o reportatge), el punt de vista o 
si tindrà veu en off o no.

Moltes vegades, una bona manera d’explicar un tema és donar veu a aquelles persones que el coneixen 
i donar-los l’oportunitat d’explicar la seva experiència fent-los entrevistes curtes amb preguntes molt 
concretes. Si aquest és el cas, haurem de pensar les preguntes de les entrevistes. 

D’altra banda, cal tenir en compte que un vídeo ha de tenir les tres parts bàsiques de qualsevol tipus de 
narració: plantejament, nus i desenllaç. Això facilita que l’espectador mantingui l’atenció.

ESCALETA

Una vegada fet el guió cal fer l’escaleta. L’escaleta és el document que recull el guió i també els aspec-
tes tècnics. Cal que hi figurin les accions, els diàlegs, les entrevistes, les músiques i els efectes sonors, i 
el minutatge que dedicarem a cada apartat. 

Podem estructurar l’escaleta en tres columnes per ajudar a fer-la entenedora. 
 Primera columna: hi posarem el minutatge.
 Segona columna: hi posarem els aspectes tècnics (imatge, àudio, efectes, localitzacions...)
 Tercera columna: hi posarem els aspectes de contingut (text de la veu en off, preguntes de
 l’entrevista, etc.
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LOCALITZACIONS I MITJANS TÈCNICS

Hem de pensar en quins espais rodarem les imatges. Interiors, exteriors? Cal decorat? Algun detall 
d’atrezzo?

Cal preparar els mitjans tècnics. Si tenim dues càmeres enlloc d’una podrem fer plànols més interes-
sants sense por de perdre’ns cap detall de l’escena. Sempre hi ha d’haver almenys una càmera que 
estigui enregistrant. L’altra pot aprofitar per canviar de posició o moure’s per poder agafar la imatge 
des d’un altre angle.

Potser necessitarem un trípode per fer la imatge estable i algun micròfon per assegurar-nos de tenir la 
millor qualitat de so.

FUNCIONS DE L’EQUIP

És important que s’hagin distribuït les funcions de tots els membres de l’equip abans del moment de 
l’enregistrament perquè tothom tingui clares i definides les seves funcions. Els professionals que acos-
tumen a intervenir en el procés de creació d’un audiovisual són: 

 - Documentalistes
 - Guionistes
 - Director/a: és la persona que s’encarrega dels aspectes organitzatius
 - Realitzador/a: és el responsable artístic del programa, el que té la decisió final en la selecció   
 de les imatges. 
 - Regidor/a: és la persona encarregada de coordinar els diferents aspectes i personatges en el  
 moment de gravació
 - Càmeres
 - Equip d’il·luminació
 - Equip d’escenografia i vestuari
 - Equip de maquillatge i perruqueria
 - Equip de so
 - Presentador/a o Locutor/a

En el nostre cas, les funcions a cobrir seran: 

 - Documentalistes. Ho farem entre tot l’equip.
 - Guionistes. Ho farem entre tot l’equip però hi haurà dues persones que seran les 
 encarregades de coordinar el procés de definició de l’escaleta i el guió.
 - Director/a. Dues persones de l’equip
 - Càmeres. Dues o tres persones. Caldrà que siguin persones que tinguin molta 
 complicitat i es puguin entendre i posar-se d’acord sense parlar.
 - Presentadors/es. Dues persones. Faran la locució de la veu en off (si n’hi ha) i les entrevistes  
 en el moment de la gravació.



2. GUIA RÀPIDA

LES TRES PREGUNTES CLAUS: 

Quin és l’objectiu del vídeo?

A quin públic ens dirigim?

Per quin canal es difondrà?

PREPRODUCCIÓ:

Planificació. Feu un calendari d’actuació

Documentació. Recopileu el màxim d’informació sobre el tema del vídeo i decidiu quina informació és 
més rellevant en funció de les respostes a les tres preguntes claus.

Guió. Abans de començar a fer el guió responeu-vos la següent pregunta:

Què volem explicar?

Tenint en compte les respostes a les tres preguntes claus i la resposta a la pregunta “què volem expli-
car”, pensem quina es la millor manera per aconseguir-ho. 

Tractament (ficció o reportatge)

Punt de vista

Veu en off?

Altres
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Escaleta. Feu l’escaleta omplint indicant els aspectes tècnics i de contingut del vídeo tenint en compte 
el minutatge. Podeu fer servir aquesta plantilla.

Minut Aspectes tècnics Aspectes de contingut
00:00:00:00 Fos de negre i careta

00:00:05:00
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segona part 
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1. ENREGISTRAMENT

Fer l’enregistrament de les imatges significa dur a la pràctica tot el que hem acordat i decidit a la fase de 
Preproducció. És un dels moments claus de tot el procés perquè sovint tenim poc temps i només una 
oportunitat per gravar tot el material que necessitarem per muntar el vídeo. Per això és molt important 
haver definit exactament les funcions de cadascú i que tot l’equip tingui clar què cal fer en cada mo-
ment. Ja no hi ha temps de fer modificacions, tot s’ha d’haver acordat prèviament.

TIPUS DE PLANS 

A l’hora de fer l’enregistrament de les imatges cal tenir en compte la varietat de plans que podem fer i 
els seus valors:

De més oberts a més tancats, trobem els següents plans:

Plans descriptius. Descriuen els personatges o l’entorn on passa l’acció.
GPG - Gran Pla General
PG - Pla General

Plans narratius. Narren l’acció que desenvolupa el personatge. 
PS - Pla Senser
PA - Pla Americà
PM - Pla Mig

Plans expresius. Mostren l’expressió i les emocions dels personatges.
PMC - Pla Mig Curt
PP - Primer Pla
PD - Pla Detall

Càmera subjectiva. 
Tipus de pla que consisteix en mostrar mitjançant la càmera el que veu el personatge. La càmera actua 
com si fossin els ulls.

Millor fer servir plans curts que no pas llargs, són més impactants en pantalles petites (la televisió o 
internet no és el cine).

TIPUS DE MOVIMENTS 

La televisió és imatge en moviment i cal aprofitar-ho. El moviment pot ser tant dels objectes que apa-
reixen a la imatge com de les càmeres que els estan enregistrant. No podem fer com si agaféssim un 
seguit de fotografies i les poséssim una darrere l’altra. 

Moviments de càmera: 
 - Travelling (la càmera es mou) 
 - Panoràmica (la càmera està quieta però gira sobre ella mateixa)
 - Zoom (zoom in, zoom out)
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No tots els moviments tenen la mateixa força: 
 - té més força un moviment d’esquerra a dreta que de dreta a esquerra
 - té més força un moviment ascendent que un descendent
 - té més força un moviment cap a la càmera (ja sigui de l’objecte com fent un zoom in) que un  
 moviment allunyant-se de la càmera

COMPOSICIÓ DE LA IMATGE

La composició és la distribució dels elements que intervenen en la imatge. Per aconseguir una bona 
composició podem modificar o influir en alguns dels elements que hem d’enregistrar i també hem de 
tenir en compte la col·locació de la càmera i l’enquadrament.

Angulació de la càmera. 
Habitualment la càmera es col·loca a l’alçada dels ulls però també es pot fer: 
 - Picat. La càmera agafa la imatge des de dalt, transmet inferioritat, solitud, etc.
 - Contrapicat. La càmera agafa la imatge des de sota, transmet força o superioritat, etc.

Enquadrament.
 -  Regla dels terços. La línia de l’horitzó no ha de quedar al mig de la pantalla. Si dividim ima-

ginàriament la pantalla en tres parts, ha de quedar o a la part de dalt o a la de baix
 -  Aire. L’aire és la part de la imatge que no ocupa una persona. En una entrevista, la imatge de la 

persona o persones ha d’ocupar bona part de la pantalla, no hi ha d’haver espais que distreguin 
l’atenció de l’espectador Sempre deixem aire al costat cap a on mira la persona, però hem de 
procurar no deixar-ne massa.

 -  Vigilar els elements. Hem de vigilar de no enquadrar els personatges com si els sortís alguna 
part del decorat del cap i no tallar-los el cap, els peus o les mans.

COL·LOCACIÓ DE LES CÀMERES

Regla de l’eix o dels 180º. 
En el moment de la gravació cal traçar una línia imàginària que creui l’escena. Les càmeres s’hauran de 
col·locar totes en el mateix costat d’aquesta línia per impedir que a l’hora de fer el muntatge un mateix 
personatge miri cada vegada cap a un costat diferent o bé en un pla surti caminant d’esquerra a dreta 
de la pantalla i en el pla següent camini en direcció contrària. Quan no respectem aquesta regla es pro-
dueix el que s’anomena un salt d’eix. 

CONTINUÏTAT O RACCORD

Fa referència a la relació que hi ha entre les diferents preses d’una filmació a fi que no trenquin en el 
receptor la il·lusió de continuïtat. 

La continuïtat s’ha de contemplar a diferents nivells: 

Continuïtat en l’espai. La direcció dels personatges, els gestos, les mirades, etc. Per exemple, un perso-
nat que ara apareix dret, ara assegut, ara dret una altra vegada i no veiem en cap moment com s’aixeca 
o s’asseu denota una falta de continuïtat. 
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Continuïtat en el vestuari i l’escenari. Cal vigilar que els personatges no canviïn de vestuari si es fa la 
gravació en diferents dies o bé si es treuen i es posen una jaqueta.

Continuïtat en la il·luminació. Cal vigilar que no hi hagi canvis bruscos en la il·luminació. És especialment 
delicat en enregistraments a l’aire lliure a l’hora de la sortida o la posta de sol.

2. CONSELLS 

RECOMANACIONS I CONSELLS PER AL MOMENT DE L’ENREGISTRAMENT:

A nivell general: 
 1.  Cadascú té el seu paper definit, tenim el dibuix del lloc de gravació. Ho vam parlar tot per no 

haver d’improvisar. Si cal fem un repàs, però no deixem res a la improvisació.

 2.  Si cal forçar alguna situació (canviar alguna cosa de lloc, demanar als entrevistats que seguin 
en una altra posició, etc.) ho podem fer demanant-ho.

Sobre les càmeres:

 1.  Els càmeres han de començar a gravar només arribar (aprofitar per fer imatges de recurs) i 
seguir gravant un cop l’entrevistador dóna per acabada l’entrevista (sovint, les millors frases 
es diuen fora de l’entrevista, quan l’entrevistat es relaxa perquè es pensa que la càmera ja no 
grava).

 2.  Si hi ha dues càmeres, la càmera fixa ha de deixar espai al seu darrera perquè l’equip es pugui 
moure i passar d’un costat a l’altre de la càmera.

 3.  Recordem que els càmeres han d’estar pendents dels continguts de l’entrevista per fer els 
moviments de càmera o els plans de recurs en els moments que toca. 

A nivell d’imatge:

 1. Tipus de plans
  • Fem plans tancats (PM, PP, PD) i plans oberts (PG, PS). 
  • Fem plans i contraplans
  • Fem plans de recurs, per això: 
  •  Si tenim més d’una càmera, una agafa l’àudio i la imatge de manera contínua i l’altra 

pot anar fent plans diferents
  •  Si només tenim una càmera, hem d’agafar plans de recurs abans o després de 

l’entrevista.

 2. Composició de la imatge:
  • Situem la càmera a l’alçada dels ulls dels entrevistats durant les entrevistes
  •  Aire. Deixar l’aire adequat a cada imatge (ni massa aire ni massa poc, més aire al costat 

cap a on mira, etc.)

 3. Moviments de càmera. 
  • Han de començar i acabar amb una imatge fixa d’almenys 2 segons
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  •  No poden ser massa llargs (comptem 3 o 4 segons de moviment, sense comptar els 
plans fixos).

 4. Il·luminació. 
  • Sempre és interessant aprofitar la llum natural
  •  Hem d’evitar gravar contra una porta o una finestra oberta perquè la persona ens que-

darà fosca i el fons massa il·luminat.

A nivell d’àudio:

 1. Vigilem de no fer soroll (ni riures, ni aha.., ni cops, etc.)

 2. Distància entre l’entrevistat i l’entrevistador: 
  •  Si hi ha molt soroll ambient és millor posar-se lluny de l’entrevistat per obligar-lo a alçar 

una mica la veu.
  •  És interessant que els entrevistadors es posin a prop de la càmera perquè les persones 

entrevistades no quedin gaire de perfil.
  •  És important dir a l’entrevistat que sempre miri a la persona que fa la pregunta (no a la 

càmera). Si hi ha dues persones que fan preguntes han d’estar juntes i al mateix costat 
de la càmera perquè a nivell d’imatge no es noti que mirant a llocs diferents a cada pre-
gunta.
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1. LA POST-PRODUCCIÓ

La post-producció és l’etapa final del procés de creació d’un vídeo. És el moment en què cal passar les 
imatges a l’ordinador, visionar, ordenar i compondre les imatges i el so per tal que adquireixin un signifi-
cat i aconseguir un vídeo que respongui als objectius que ens hem plantejat d’entrada. D’aquest procés 
se’n diu edició. 

2. PLANIFICACIÓ

Un dels primers errors que es poden cometre a l’hora de muntar un vídeo és asseure’s davant 
l’ordinador, descarregar els vídeos i començar a muntar-los un darrera l’altre en el mateix ordre en què 
s’han gravat. És una opció ràpida que acostuma a no funcionar. 

Per aconseguir els millors resultats hem de planificar bé la feina de post-producció. Per fer-ho, seguirem 
els següents passos: 

2.1 BOLCAT D’IMATGES

Després de l’enregistrament, el primer que cal fer és passar les imatges a l’ordinador. Ho podem fer 
directament des del programa d’edició des de l’opció “importar” o “capturar”. 

També podem copiar els arixus a l’ordinador i directament des de la càmera i després convertir-los en 
un format que el nostre programa d’edició pugui reconèixer. Els més usats són .avi o .mpeg

2.2. VISIONAT

Abans de començar a editar les imatges és necessari que coneixem bé el material del que disposem, 
saber quines imatges tenim gravades i seleccionar les que farem servir. 

Hem de visionar totes les imatges i quedar-nos només amb els plans que ens serveixen. Si algun pla 
estigués repetit o fos redundant hem de quedar-nos amb els millors. 

Per facilitar el muntatge de les imatges, en el moment de fer el visionat hem d’apuntar els diferents 
plans que tenim i marcar quins són els bons (ja sigui a nivell d’imatge com de contingut) relacionant-los 
amb el codi de temps per després localitzar-los fàcilment. 

2.3. REFER EL GUIÓ

Un cop hem fet el visionat de totes les imatges hem d’agafar el guió que ja havíem definit abans del 
moment de gravació i fer-hi les modificacions necessàries (si cal) tenint en compte les imatges de les 
que disposem. 

És important tenir en compte quines parts són les més importants perquè sobre elles recaurà el pes del 
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vídeo. Cal decidir, per exemple, quines són les frases que volem destacar de l’entrevista, l’ordre en què 
les posarem...

El guió que resultarà d’aquest procés serà molt més complert i definitiu del que vam fer prèviament a la 
gravació i serà el resultat de la fusió ordenada del primer guió i del registre del visionat d’imatges.

El guió recollirà les parts bàsiques del que serà el vídeo, sobretot a nivell de continguts. A nivell 
d’imatges, un cop muntada l’estructura principal omplirem el vídeo amb imatges de recurs.

En el moment d’editar podem desordenar les imatges i muntar-les en un ordre diferent al que s’han 
gravat, però és important no anar endavant i endarrere en la història. Si tenim imatges a l’interior i a 
l’exterior d’una casa, per exemple, intentar no posar imatges de dins, de fora i de dins una altra vegada. 

ATENCIÓ! És tant important acotar un guió en què estigui tot ordenat i tot tingui un sentit, com cenyir-
nos a ell a l’hora de muntar. 

3. MUNTATGE i EDICIÓ

Un cop tenim el guió redefinit a partir del visionat d’imatges, és el moment de fer el muntatge 
d’imatges que hem plasmat al paper. 

El muntatge és l’art narratiu que consisteix a unir dos o més plans formant una seqüència que s’unirà a 
altres seqüències per acabar formant el vídeo. Però no es tracta només d’unir tot el que s’ha filmat, sinó 
que s’ha de fer una selecció meticulosa dels plans, de l’ordre en què els muntarem i com es succeiran. 

En el cas de vídeos fets a partir d’entrevistes amb diferents testimonis, recomanem muntar el vídeo a 
partir dels fragments d’àudio seleccionats. Després, un cop muntada l’estructura del vídeo podem afe-
gir imatges de recurs (que haurem seleccionat prèviament durant la fase de visionat). 

D’aquesta manera podem:
 - “tapar” imatges borroses o mogudes que ens interessa conservar pel seu àudio.
 -  Incloure el testimoni d’algú que parlar de manera entretallada, balbucejant, que tus o ester-

nuda a mitja frase, etc. Netegem l’àudio per aconseguir un discurs més fluid i per evitar que la 
imatge quedi entretallada hi incorporem imatges de recurs (primer pla de la cara, pla detall del 
moviment de les mans, contraplans, escenes en què el protagonista fa altres coses, etc.). 

3.1. MUNTATGE DE PLANS 

A l’hora de fer el muntatge de les imatges i decidir quin pla segueix a quin cal tenir en compte una sèrie 
de regles i recomanacions: 

Regla dels 30º
Es tracta d’una regla del llenguatge audiovisual o cinematogràfic que prohibeix que dos plans consecu-
tius tinguin un diferència de posició de menys de 30 graus. 
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El motiu d’aquesta regla és evitar que l’espectador percebi un salt en l’acció. Si no respectem aquesta 
norma la imatge de la pantalla és molt similar al pla anterior però prou diferent perquè l’espectador 
vegi el salt.

Canvi del tipus de pla
També és recomanable modificar l’escala del pla quan ajuntem dos plans d’una mateixa acció. Per 
exemple, passar de PM a PG o bé de PM a PP.

Moviment de càmera
A l’hora de muntar escenes que contenen moviments de càmera és important tenir clar que no podem 
unir dos plans si un d’ells té la càmera en moviment. Per això, al principi i al final del moviment hem de 
deixar dos o tres segons la imatge fixa.

 
Ritme - Duració dels plans
Un dels elements que contribueix a determinar el ritme del vídeo i, per tant, a fer-lo més atractiu o dinà-
mic per a l’espectador és la durada dels plans. 

Bàsicament hi ha dos tipus de ritme.:
 -   Dinàmic. S’aconsegueix mitjançant la utilització de molts plans tancats i de durada curta. 
    ATENCIÓ: l’ús de plans massa breus pot dificultar l’assimilació de la informació. Un pla ràpid 

però suficientment llarg serien 3 segons. 
 - Suau. S’aconsegueix amb pocs plans i plans llargs. 

A tenir en compte: 
 -  Com més tancat és un pla (PM, PP, PD) menys informació aporta però major importància o 

intensitat té aquesta informació. 
 -  El més habitual és que un primer pla tingui una durada curta en pantalla ja que el cervell ha de 

processar menys informació. Un pla molt tancat durant molta estona pot arribar a incomodar a 
l’espectador. 

 -  El més habitual és que un pla general tingui una durada més llarga a la pantalla ja que hi ha mol-
ta informació que el cervell ha de processar. Però atenció, conservar durant massa estona un 
pla general pot distreure l’espectador de l’acció que ens interessa remarcar. 

 -  En les pantalles de televisió i d’internet (molt més petites que en la pantalla del cinema) 
s’aconsella l’ús de plans tancats (PM, PP, PD) enlloc de plans oberts (GPG, PG, PS, PA). 

3.2. TRANSICIONS

La transició és la manera pel qual se succeeixen les imatges. Hi ha diferents tipus de transicions que 
provoquen diferents efectes en l’espectador.

Usar cada vegada una transició diferent pot cansar i distreure l’espectador. Sempre que sigui possible, 
s’aconsella utilitzar una transició per tall.
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Tipus de transicions:

Per tall.   Canvi de pla directament, sense cap element entremig. 
Fos a negre.         Dissol l’última imatge fins que arriba al negre total. Produeix la sensació que acaba 

un període de temps. 
Fos des de negre.        Des d’una pantalla negra va sorgint la imatge cada vegada més lluminosa.
Encadenat.    A la vegada que es dissolt una imatge va apareixent-ne una altra progressivament.
Desenfocament.           Es tanca el pla desenfocant la imatge i s’obre el següent a partir d’un nou desenfo-

cament que es va corregint. 
Barrido.     La càmera fa un desplaçament molt ràpid i dóna pas a una escena un temps des-

prés
Cortina.     Una barra vertical arrossega una imatge per deixar pas a la següent. Els progra-

mes d’edició ofereixen múltiples variacions d’aquesta transició. 

3.2. MÚSICA i ÀUDIO

La banda sonora d’un vídeo és molt important perquè ajuda a narrar i situar la història, ens dóna infor-
mació de context, reforça les emocions, ens posa en alerta, etc. 

La banda sonora es composa de la parla, els sons i sorolls, la música i el silenci 

Recomanacions:
 -  En un diàleg o vídeo reportatge és interessant que els talls d’àudio i de vídeo no siguin exactes i 

que l’àudio del pla següent arribi una mica abans que la imatge. 
 -  Es pot fer servir un so per passar d’una imatge a l’altra. Per exemple, podem veure una imatge 

dins d’una casa, sentir una sirena d’ambulància i que la imatge següent sigui dins d’un hospital. 
 -  Si volem incloure música és convenient utilitzar músiques instrumentals perquè la lletra de la 

cançó no es barregi amb la parla dels entrevistats o del narrador.
 -  És convenient que hi hagi espais només musicals perquè l’espectador pugui relaxar-se i con-

templar les imatges. 

3.3. GRAFISME 

El grafisme acostuma a ser la part final de l’edició. És el disseny i composició dels elements gràfics que 
intervenen en el vídeo. 

Els principals elements de grafisme són: 

 - Careta d’entrada. És l’entrada del vídeo, en què apareix el logo i el nom del programa.
 -  Mosca. La mosca és un terme informat utilitzat en televisió per referir-se al logotip petit que sol 

aparèixer a la cantonada de la pantalla i que identifica el programa amb l’emissora. 
 -  Rètols. És l’element gràfic que s’utilitza per indicar el nom d’una persona entrevistada. Tam-

bé es pot fer servir per afegir informació o per remarcar algun aspecte que s’està explicant al 
vídeo.

 -  Careta de sortida i crèdits. Els crèdits recullen la participació de totes les persones, empreses o 
institucions que han fet possible el vídeo, ja sigui en la fase de pre-producció, enregistrament o 
post-producció. Ja sigui amb la seva feina directa o bé amb la seva contribució econòmica. 



23

2. EXEMPLES

Exemple de plantilla de visionat:

TEMPS PLA CONTINGUT VALORACIÓ
00:05:40 PM Maria “Ser voluntària és una experiència molt 

enriquidora que recomano a tothom... No 
sé, a mi m’agrada molt!”

Bo! Frase impactant!

00:06:01 PM Maria Quan jo era petita, m’agradava anar a pes-
car amb el meu avi...

... ... ... ...
00:10:02 PM Miquel “A mi, que la Maria vingui un cop a la set-

mana em dóna molta vida. M’agrada quan 
ve perquè ens expliquem com ens ha anat 
la setmana i em fa sentir acompanyat”.

Bo! Frase impactant!

00:10:55 PS Miquel i Maria S’abracen Ok! Imatge emotiva
... ... ... ...
00:29:30 PD Maria trucant al timbre (passa una persona 

per davant)
00:20:10 PD Maria trucant al timbre Ok com a imatge recurs
00:20:50 PS Maria entrant a casa Ok com a imatge recurs
00:21:15 PM Des de dins, Miquel obrint la porta i rebent 

a la Maria que entra a casa
Ok com a imatge recurs

Exemple de guió:

INICI FINAL PLA CONTINGUT ON ESTÀ?
00:00:00 00:00:30 Careta Logo projecte Mirades. Veu-

re i viure el voluntariat
00:00:30 00:01:15 PM Miquel A mi, que la Maria vingui un 

cop a la setmana em dóna 
molta vida. M’agrada quan 
ve perquè ens expliquem 
com ens ha anat la setmana 
i em fa sentir acompanyat. 

00:10:02

00:01:15 00:01:45 PM Maria Ser voluntària és una expe-
riència molt enriquidora que 
recomano a tothom... No 
sé, a mi m’agrada molt!

00:06:10

... ... ... ... ...
00:02:50 00:03:10 Crèdits



La Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS) treballa per promoure el voluntariat social i 
reconèixer la seva importància com a xarxa transformadora, agent promotor de canvis socials i 
protagonista de l’acció entre els més desafavorits.

Per fer-ho, la FCVS treballa en dues línies prioritàries d’acció:
- Sensibilitzar la població a l’entorn del voluntariat social
- Fomentar serveis en xarxa orientats a les entitats federades, comptant amb la seva participació i 
sumant sinergies amb totes elles

Mirades. Viure i veure el voluntariat és un projecte que forma part de la línia de sensibilització i 
va orientat a proporcionar un coneixement directe als joves d’entre 15 i 18 anys relacionada amb el 
voluntariat, a través de la creació d’un vídeo sobre una de les entitats de voluntariat que estan dins el 
marc de la FCVS. 

Aquest vídeo representarà una experiència vital i una font de coneixement i sensibilització pels joves i, 
alhora, una ajuda per l’entitat de voluntariat i l’oportunitat de disposar d’un material audiovisual que 
l’ajudi a donar-se a conèixer a través d’internet.

Més informació: 
www.voluntaris.cat

Demandes de voluntariat:
http://borsa.voluntaris.cat

Federació Catalana de Voluntariat Social 
c. Grassot, 3 2n pis 
08024 Barcelona
Telèfon: 93 314 19 00

Un projecte de: 

Amb el suport de:


