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“Només a través d’aquest tipus de projectes aconseguirem el somni d’arribar a 
milions de persones.“ Jon Lowenstein (Agència NOOR)

Multimèdia per a projectes 
documentals 

© Pep Bonet // Leyden, Sudáfrica. Gener 2014.

PROFESSOR     
José Bautista (Barcelona, 1975) Editor multimèdia, dissenyador de so i músic visual. Està especialitzat en la creació de projectes audiovisuals per a 
fotògrafs del gènere de reportatge com ho són Carl de Keyzer i Gueorgui Pinkhassov (Magnum), Pep Bonet, Yuri Kozyrev i Stanley Greene (NOOR), entre 
d’altres. Ha publicat treballs al The Guardian, Time Magazine, Le Monde, Internazionale, El Mundo, El país... Entre els premis per les seves produccions ha 
obtingut 3 premis World Press Photo Multimedia, 1r Premi VISA Pour L’Image Multimedia i 1r Premi LENS Culture Multimedia Awards.

kanseisounds.com

OBJECTIUS
Exploració de les característiques i viabilitat del projecte multimèdia, amb exemples de treballs produïts per fotògrafs i agències líders en 
el món multimèdia. En cas de que els participants tinguin treballs produïts, es farà un visionat i anàlisi dels projectes.
Estudi de la planificació i captura dels mitjans audiovisuals que es desitgin incorporar. Consells sobre l’equip mínim indispensable per 
dur a terme la captura de mitjans visuals i sonors. Funcionament i pràctica d’utilització d’aquestes eines.
Exercicis pràctics de gravació de vídeo i àudio, amb especial relleu en produir amb la millor qualitat possible tot el material audiovisual, 
per a la seva posterior edició i postproducció.
Anàlisi de conceptes específics de filmació i realització per aconseguir el ritme narratiu òptim en el muntatge final.

CLASSES //16 hores. DURADA // 14 i 15 de gener de 2017. INICI CURS // 14 de gener. 
HORARI // 10 a 14 hores i de 16 a 20 hores.  PREU // 260€ (234€*) ACCÉS // Entrevista i revisió de portfoli.

*Preu: Estudiants IEFC // Afiliats UPIFC // Associats AFPE



www.iefc.cat

DIRIGIT A
Aquest taller teòric-pràctic està dirigit a fotògrafs de l’àmbit del reportatge que desitgin introduir-se en la preproducció, producció i 
postproducció d’un multimèdia, i les possibilitats de difusió.

DISSABTE // 8 HORES

INTRODUCCIÓ AL LLENGUATGE AUDIOVISUAL I PROJECTE MULTIMÈDIA
Visualització i anàlisi de projectes produïts per fotògrafs i agències.
Introducció a la preproducció i planificació del projecte multimèdia.
Viabilitat i logística.

VISUALITZACIÓ I ANÀLISI DE PROJECTES MULTIMÈDIA 
PRODUÏTS PELS PARTICIPANTS
Anàlisi de l’estil, forma i contingut del projecte.
Possibilitats de millora. Consells.
Viabilitat i difusió del projecte.

PREPARACIÓ DEL PROJECTE I GUIÓ AUDIOVISUAL
Objectiu i naturalesa del projecte.
Creació del guió audiovisual.
Tècniques de narrativa digital.
Planificació i preproducció.
Pla de producció i captura de mitjans.

INICIACIÓ AL VÍDEO DIGITAL
Teoria i aplicació.
Captació i codificació dels fitxers digitals.
Formats d’arxiu, relació de mida, aspecte, etc.
Principis bàsics d’una càmera DSLR amb    
capacitat de vídeo.
Com Gravar per editar, produir per postproduir.

CONCEPTES DE FILMACIÓ / REALITZACIÓ
Perspectiva i psicologia del pla.
Tipus de plans, angles i moviments de la càmera.
Regles bàsiques de cobertura: 180 graus,  20%, 30%
Punts de vista.
Transicions.
Enfocament selectiu.
Composició bàsica.
Continuïtat i ritme narratiu.

ÀUDIO
Visualitzar el so.
Introducció a la microfonia. Recursos.
Enregistrament d’àudio en exteriors i interiors.
Recopilació de fonts sonores i adaptació    
d’aquestes al nostre projecte.
Música. Trobar la banda sonora perfecta.
Com treballar amb un músic.
Aspectes legals i copyright.

DIUMENGE // 8 HORES

INTRODUCCIÓ A L’EDICIÓ I POSTPRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
Què és l’edició i postproducció d’àudio i vídeo?
Workflow bàsic en la postproducció d’àudio i vídeo.
Recursos de programari i maquinari.

EDICIÓ
Edició en Adobe Premiere Pro CC.
Workflow.
Creació del projecte.
Eines d’edició bàsica.
L’art del muntatge i el tall
Transicions, efectes, maneres de fusió.
Keyframes.
Treball amb àudio. Veu en off.

POSTPRODUCCIÓ D’ÀUDIO
Anàlisi del material sonor.
Introducció a la física de l’àudio.
Panoramització i mescla.
Millora de l’àudio (equalització, compressió, normalització)
Efectes.
Masterització.

POSTPRODUCCIÓ DE VÍDEO (COLOR)
Psicologia del color.
Tractament de color en postproducció.
Pràctica de tractament de color en 3 fases.

PUBLICACIÓ I DIFUSIÓ
Formats físics de publicació i difusió.
Difusió (festivals, concursos, beques, etc.).


