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ABSTRACT 

 
En aquest treball es presenta el procés de producció dut a terme per la realització de 

material audiovisual, principalment, es tracta el desenvolupament d’un vídeo principal 

destinat a la xarxa. Els diferents vídeos formen part de la campanya publicitària de la 

recentment inaugurada acadèmia d’especialistes de cinema, IN EXTREMIS STUNT 

ACADEMY. Aquest nou centre forma part d’ IN EXTREMIS FILM SERVICES, una 

empresa d’especialistes i efectes especials que des de fa ja alguns anys és una de les 

més destacades del país. Al llarg de la següent memòria del treball es mostren els 

objectius proposats, el compliment d’aquests i sobretot el procés seguit per la creació 

de la peça audiovisual per web, incloent els diferents passos que abasten des del 

desenvolupament de la idea fins al muntatge final, i els obstacles apareguts durant la 

realització del vídeo.  

 

In the following academic work it is presented the production process carried through 

for the filming of audiovisual material, mostly it deals with the development of the 

main video destined to be put online. The different videos are part of the advertising 

campaign for the recently opened specialists academy, IN EXTREMIS FILM 

ACADEMY. This new center is part of IN EXTREMIS FILM SERVICES, a company of 

specialists and especial effects that has become one of the most distinguished of the 

country. Throughout the report it is shown the proposed aims, their compliance and 

above everything, the process followed in order to create the audiovisual piece for the 

web. Including the different steps that encompass from the idea’s development to the 

final cut, and the obstacles appeared during the elaboration of the video.  
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1. INTRODUCCIÓ 

 
Podem afirmar que el màrqueting ha existit des de fa segles i, avui en dia, s’ha 

convertit en una eina imprescindible per qualsevol empresa si vol arribar a satisfer les 

necessitats dels seus clients.  

 

Actualment ens trobem en una nova era on el màrqueting està adoptant Internet com a 

mitjà de comunicació per excel·lència. Aquest mitjà és cada vegada més important i 

més utilitzat entre milions d’usuaris.  

 

L’e-màrqueting és una alternativa cada cop més utilitzada entre les empreses, ja que, 

ofereix nombrosos avantatges i possibilitats tal com mesurar l’evolució i efecte de les 

campanyes publicitàries, dur a terme modificacions d’aquestes en funció de les 

necessitats del moment, contactar amb els potencials clients i conèixer el tipus de 

target. A més a més, és molt més econòmic que els mitjans de comunicació 

tradicionals com són la televisió, ràdio o premsa.  

 

Respecte al que suposa elaborar una campanya publicitària, és necessari saber que 

només realitzant una estratègia de màrqueting l’empresa o producte probablement no 

gaudirà d’èxit. Perquè això no sigui així, s’ha de concretar una estratègia de 

màrqueting a diversos nivells, és a dir, tant a nivell on-line com off-line.   

 

El que es pretén, doncs, amb el present treball és dur a terme una campanya de 

màrqueting per ln Extremis Film Services i, concretament, la In Extremis Stunt 

Academy.  

 
In Extremis Film Services és una empresa única. És així perquè, en tot l’estat 

espanyol, només ells són capaços de combinar efectes especials i especialistes de 

cine en una mateixa companyia.  

 

In Extremis Film Services és una empresa ja consolidada en el mercat i amb 

importants projectes sobre les seves esquenes. Entre les seves  feines més importants 

destaquen els films REC 3, Mindscape, El Cuerpo o el nou film protagonitzat per 

Imanol Arias, Anacleto: Agente Secreto. Tanmateix, l’empresa ha treballat per sèries 

de televisió tal com Polseres Vermelles o La Riera i un gran nombre d’anuncis i 

videoclips.  
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A tot plegat, se suma el fet que, des de fa uns mesos, ja es troba en funcionament la 

In Extremis Stunt Academy, on durant diverses setmanes es du a terme un curs de 

formació d’especialistes. En aquesta acadèmia els alumnes aprendran els requisits 

necessaris per convertir-se en especialistes de cine.    

 
Malgrat la seva evident consolidació en el mercat i el seu reconeixement professional, 

és una empresa força desconeguda per la societat i, és en aquesta qüestió en la qual 

se centra aquest treball.  

 

Interessa doncs, donar a conèixer aquesta companyia i, sobretot, l’acadèmia. 

L’objectiu principal del projecte serà fer saber al nombre més gran de persones 

l’existència d’ In Extremis. Per tal d’arribar a complir l’objectiu, és necessària 

l’elaboració d’un pla de màrqueting i la producció i realització de vídeos per ser 

inclosos en aquest.  

 

Segons afirma Francisco Fernández-Beltran a l’article 5 claves para produir contenidos 

audiovisuales en Internet a Sociallancer, un blog de xarxes socials i màrqueting online, 

el vídeo està cridat a ser el format del futur immediat, gairebé del present, a Internet. 

De fet, l’informe Visual Networking Index1 calcula que per l’actual any 2015 hi hauria 

aproximadament uns 3.000 milions d’usuaris d’Internet en tot el món. També preveu el 

consum global de vídeos d’un milió de minuts per segon. Aquestes xifres mostren el 

gran potencial dels vídeos destinats a Internet i l’alta capacitat d’atracció per les 

audiències.  

 

No obstant l’alt consum de vídeo, la producció d’aquest també és molt alta. De fet, 

cada minut es pengen més de 24 hores de vídeo. Això, tal com s’afirma a l’article, 

suposa que la competència per cridar l’atenció dels usuaris i no passar desapercebut 

és extremadament elevada.  

 

Tot plegat, ens fa veure com actualment els usuaris prefereixen rebre informació en 

format audiovisual i que ens anima a produir un seguit de material audiovisual per In 

Extremis.  

 

És en aquesta producció de material audiovisual en la que se centra aquest Treball 

Final de Grau. La meva feina és la producció dels vídeos, principalment la del vídeo 

                                                        
1 Iniciativa que forma part del Cisco Visual Networking Index i que pretén rastrejar i 
predir l’impacte de les aplicacions de xarxes visuals.  
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cabdal Desde Dentro: In Extremis, academia de especialistas, que seran penjats a les 

diferents xarxes socials i al web de l’empresa.  

 

Per tal de poder arribar al nombre més gran de persones, aleshores, és necessari tenir 

ben clar el que es vol fer i els objectius a assolir. És important saber des d’un primer 

moment que cal adaptar tot el material audiovisual a la plataforma d’Internet i la seva 

narrativa disruptiva, fragmentada i aleatòria. Perquè els vídeos tinguin èxit es 

requereix que aquests siguin curts. Si no ho fossin l’atenció d’una bona part dels 

usuaris podria desaparèixer.  

 

Objectius 

 
Aquest Treball Final de Grau presenta diferents objectius a assolir al llarg de la seva 

realització. Aquest és un treball dut a terme conjuntament amb Elisabet Macarrilla que 

s’encarrega de plantejar un pla de màrqueting dins el qual s’inclouran els vídeos 

explicats aquí. Per aquest motiu, el treball constarà d’un seguit d’objectius comuns 

amb la part del pla de màrqueting i d’altres específics del procés de producció.  

 

L’objectiu comú principal consisteix a donar a conèixer tot el que és el món dels 

especialistes de cinema, en concret, l’empresa In Extremis i, sobretot, la seva nova 

acadèmia de formació d’especialistes. És importar presentar In Extremis Stunt 

Academy com una companyia professional que pretén formar gent normal i corrent en 

experts especialistes capaços de ser introduïts en la bossa de treball. Tot això, vetllant 

sempre per la seguretat en tot moment dels seus alumnes.  

 

Pel que fa els objectius concrets de la part de producció, podem afirmar que són 

múltiples i consisteixen principalment a, mitjançant els vídeos, promocionar l’acadèmia 

d’especialistes d’In Extremis, mostrar els valors de l’empresa en la seva totalitat i que 

és el que s’ofereix.  

 

Cada tipus de vídeo que es realitzi enfocarà una qüestió d’una forma o una altra. Per 

aquesta raó, és important ser capaç de desenvolupar vídeos de tipologia, duració i 

temàtica diferent, sempre tenint en compte les necessitats i els desitjos de l’empresa.  

 

Entre aquests vídeos es troben diverses entrevistes breus amb els professors de 

l’acadèmia on aquests expliquen els diferents cursos que s’imparteixen, curtmetratges 
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de duració aproximada d’un minut de caràcter còmic o un reportatge de gènere 

periodístic fotogràfic. 

 

El primer tipus de vídeo mencionat en el paràgraf anterior té l’objectiu de donar a 

conèixer als usuaris de forma breu, clara i concisa les diferents activitats que es 

realitzen en el curs d’especialistes que ofereix l’empresa. Aquests vídeos són de 

caràcter informatiu i volen ser dirigits a tot aquell que vulgui aprofundir sobre l’oferta.  

 

En segon lloc els vídeos de caràcter còmic pretenen fer una petita presentació del que 

poden fer els especialistes com per exemple caure des d’una alçada considerable o 

ser disparat. Són petites mostres que es fan amb la intenció fer una primera crida als 

usuaris.  

 

Finalment es realitzarà un fals documental destinat a la web amb el que es vol 

impressionar l’espectador. En aquest s’agruparan explicacions, el procés a seguir per 

poder esdevenir especialista i una mostra on es veurà el resultat final d’una acció amb 

especialistes.  

 

És sobretot en aquest darrer en el qual se centra més detalladament aquest treball, ja 

que, és el vídeo que més temps de preparació requereix i del qual s’ha d’elaborar un 

guió literari, un guió tècnic, un pla de producció, entre altres elements.  

 

Amb la producció d’aquest material audiovisual, a més a més, es vol transmetre a tota 

persona que pugui estar interessada en el món de l’audiovisual, dels especialistes o 

en esports de risc, l’espectacularitat de l’ofici. Mostrant l’esforç i la constància que 

comporta esdevenir un bon professional. També és interessant poder mostrar quin és 

el procés d’aprenentatge que es porta a terme a l’acadèmia. 

 

En definitiva, amb aquests vídeos el que es pretén aconseguir és informar per influir, 

estimular, compartir fets sobre l’empresa que permetin consolidar la seva posició en el 

mercat. Es vol que gràcies als vídeos es transmeti un missatge atractiu pels usuaris i 

arribar a persuadir al major nombre de persones possible.  

 

A més a més, el vídeo permet enriquir el missatge que es vol transmetre de la In 

Extremis Stunt Academy amb imatges reals i impactants, efectes sonors que ajudaran 

a ressaltar l’espectacularitat de la professió d’especialista i diàlegs i explicacions 
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dinàmiques. Tots aquests recursos comportaran una transmissió més eficaç del 

missatge.  

 

Amb totes les accions i materials que es produeixin per aquest pla de màrqueting el 

que es vol obtenir és arribar al major nombre de persones possibles i que aquestes 

s’interessin en la In Extremis Film Academy, millorar la imatge de l’empresa i obtenir 

una millor posició en els buscadors.  

 

A escala personal és interessant aprendre tot el que comporta treballar per una 

persona o empresa aliena. És a dir, no fer allò que per nosaltres pot ser el més 

adequat sinó el que, com en aquest cas, a In Extremis els interessa més. És en aquest 

punt en el qual ens hem trobat amb les majors dificultats per realitzar el treball, ja que, 

tot i en un inici estar d’acord amb les idees que presentàvem, en diverses ocasions al 

llarg d’aquests mesos la seva opinió respecte a diferents aspectes del projecte ha 

canviat. 
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2. DESENVOLUPAMENT 

2.1. Desenvolupament de la idea i Anàlisi de la Viabilitat 

 
Al mes de novembre coneixem la notícia que In Extremis Film Services, una de les 

millors empreses d’especialistes de cinema i efectes especials del país, ha inaugurat 

recentment una acadèmia de formació d’especialistes i els interessa donar a conèixer 

aquesta per tal d’atraure alumnes. És a partir d’aquesta necessitat de l’empresa In 

Extremis de la qual sorgeix la idea de desenvolupar un pla de màrqueting on 

s’inclourien els diferents vídeos a desenvolupar al llarg d’aquests mesos. Per 

comprovar la viabilitat del projecte, inicialment, es va contactar amb els responsables 

de l’acadèmia Sergi Subirà i Marc Padró qui van acceptar la nostra proposta inicial de 

promoció d’In Extremis Stunt Academy.  

 

Un cop obtinguda l’acceptació de l’empresa es comença a desenvolupar i detallar els 

objectius que volem aconseguir, entre els quals es troben donar a conèixer l’ofici i fer 

difusió de l’acadèmia. També plantegem què és el que volem mostrar i com ho volem 

fer. És a dir, una llista de valors i elements a transmetre com l’espectacularitat, 

constància i esforç de l’ofici, el material i tècniques que es fan servir, el procés 

d’aprenentatge, etc. i una pluja d’idees amb diverses possibilitats de vídeos a fer 

(entrevistes, reportatge, curtmetratge, etc.). Tanmateix definim a grans trets el possible 

públic objectiu i fem una recerca de la competència d’In Extremis. 

 

 [Veure Annex 1] 

 

A finals de novembre té lloc la primera reunió a Sabadell amb els responsables de la 

In Extremis Stunt Academy. En aquesta se’ls explica més detalladament els propòsits i 

s’obté més informació sobre l’empresa. A més a més, en aquesta primera presa de 

contacte comencen a sorgir idees sobre el pla de màrqueting i en concret dels tipus de 

vídeos que es poden fer. Concretament, es presenta la necessitat de realitzar uns 

vídeos d’aproximadament un minut on els dos professors que dirigeixen l’acadèmia 

expliquen les diferents sessions amb les quals consta el curs d’especialistes.  
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2.2. Producció i Rodatge dels Primers Vídeos 

 
Al mes de desembre es graven els vídeos acordats en la primera reunió. La producció 

d’aquests és immediata pel fet que a principis d’any s’obren les inscripcions per el nou 

curs que s’iniciarà al febrer. Per tant, In Extremis necessita els vídeos al gener per 

penjar-los a les xarxes socials progressivament per tal de captar nous alumnes. 

  

Es graven inicialment un total de 7 vídeos que tracten sobre les diferents parts del 

curs. En el muntatge final, les explicacions quedaran barrejades amb imatges d’allò 

que es diu. Les imatges s’acompanyen amb una música que pretén evocar sensació 

d’espectacularitat i magnificència fent d’aquesta forma vídeos més atractius pels 

potencials alumnes de l’acadèmia.  

 

A continuació es presenta una llista d’aquests primers vídeos realitzats: 

 

- Caigudes Bàsiques 

- Caigudes Avançades2 

- Caigudes d’Alçada3 

- Lluita Escènica4 

- Acrobàcia 

- Armes5 

- Armes de foguejo6 

A més d’aquests, es graven a mitjans del mes de febrer un parell de vídeos del mateix 

caràcter que no es van poder gravar en la primera sessió feta al desembre. Sent 

aquests els següents: 

- Fake Objects 

- Maquinària FX (Irams, Descenders...)7 

En aquell mateix dia es graven de forma espontània tres vídeos de curta duració de 

caràcter còmic. En aquests els especialistes Sergi Subirà i Marc Padró entrevisten a 

                                                        
2
 https://www.youtube.com/watch?v=zQcQCdsMgqE 

3  https://www.youtube.com/watch?v=JRZZkJNhm4M  
4  https://www.youtube.com/watch?v=Z93GuHDlxPA  
5 https://www.youtube.com/watch?v=9Y8fI02BOwU 
6 https://www.youtube.com/watch?v=kPZNxWt6krY&feature=youtu.be 

7
 https://www.youtube.com/watch?v=evtgMp3UvqQ&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zQcQCdsMgqE
https://www.youtube.com/watch?v=JRZZkJNhm4M
https://www.youtube.com/watch?v=Z93GuHDlxPA
https://www.youtube.com/watch?v=9Y8fI02BOwU
https://www.youtube.com/watch?v=kPZNxWt6krY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=evtgMp3UvqQ&feature=youtu.be
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alguns dels enginyers que treballen per In Extremis. En aquests vídeos es veuen algun 

dels elements o tècniques – fake objects o caigudes d’alçada – amb les que qualsevol 

especialista treballa habitualment.  

 

- Entrevista a Eloi Linuesa de IN EXTREMIS FiLM – Capítulo 1 8  

- Entrevista a Ricard Barriga de IN EXTREMIS FILM – Capítulo 2 9 

- Entrevista a Roger Tarrida de IN EXTREMIS FILM – Capítulo 3 10     

 

És durant aquesta segona trobada amb ells al mes de febrer on sorgeix la idea de fer 

un vídeo per la web de l’empresa. La companyia proposa que aquest sigui d’un format 

semblant al del programa de televisió de la productora BocaBoca Conexión 

Samanta/21 días. On alguna persona s’infiltrés en el món dels especialistes de 

cinema. 

 

En l’apartat que es presenta a continuació, s’explica de forma detallada el procés de 

producció d’aquest vídeo destinat a la web.  

 

2.3. El Vídeo Web 

En aquest punt s’explica de forma detallada el procés de producció d’aquest vídeo 

destinat a la web. Tots els passos a seguir, els obstacles que han anat sorgint al llarg 

del procés i com s’han resolt. 

 

2.3.1. La Pre-Producció 

A) PLUJA D’IDEES 

 
A partir de la primera idea de dur a terme un reportatge de gènere periodístic fotogràfic 

es comença a pensar en la possible estructura i elements que podrien aparèixer en el 

vídeo. Al ser un producte audiovisual per web cal tenir en compte, inicialment, la 

duració d’aquest. Es planteja que tingui una llargada curta d’aproximadament sis 

minuts, ja que, si fos de major duració, els consumidors del vídeo perdrien l’interès en 

                                                        
8
 https://www.youtube.com/watch?v=lhxY0gklrY0 

9
 https://www.youtube.com/watch?v=H8RJV2Uxvo4 

10
 https://www.youtube.com/watch?v=1RomU2uSmG0  

 

https://www.youtube.com/watch?v=lhxY0gklrY0
https://www.youtube.com/watch?v=H8RJV2Uxvo4
https://www.youtube.com/watch?v=1RomU2uSmG0
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ell. El que interessa en aquest cas és que els espectadors quedin atrapats en el vídeo 

gràcies al seu dinamisme i la seva espectacularitat.  

 

Pel que fa els elements necessaris que han d’aparèixer al vídeo es plantegen diferents 

idees: 

 

En primer lloc, la figura d’un presentador que dugui el fil conductor al llarg del vídeo. 

Per això, es proposen tres opcions diferents que poden encaixar com a presentador: 

 

1. Un dels professors de la In Extremis Stunt Academy 

2. Un dels alumnes de la In Extremis Stunt Academy 

3. Una persona de l’exterior 

D’aquestes tres possibilitats la més adient pel vídeo és la tercera, ja que, es considera 

més interessant que una persona que desconeix el món dels especialistes s’hi endinsi 

en ell. També convé que el presentador sigui una noia perquè un dels objectius que es 

marquen amb el vídeo és atraure més dones al curs d’especialistes degut a que el 

nombre de noies que treballen com especialistes és bastant més reduït en comparació 

amb els homes.      

 

En segon lloc, es fa una llista amb tot allò que es vol mostrar sobre l’acadèmia i la 

professió d’especialista en general. Sent aquesta la següent: 

 

1. Entrevistes a professors, alumnes, especialistes o enginyers 

2. Assajos  

3. Rodatge d’una acció 

4. Mostrar visualment el que seria el procés de preparació d’una coreografia o 

tècnica i veure l’evolució des de l’inici, on es veuen els erros, fins al final, on es 

veu un resultat professional. 

5. Mostrar la vida externa d’un especialista 

B) OBJECTIUS DEL VÍDEO 

 
Juntament amb la realització del vídeo es marquen un seguit d’objectius que es volen 

complir. Com ja s’ha comentat, amb aquest vídeo es vol donar a conèixer l’ofici 

d’especialista de cinema i el món que l’envolta i, concretament, fer difusió de la In 

Extremis Stunt Academy. És important que el vídeo mostri, a més a més, 
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l’espectacularitat de la professió, l’esforç i la constància que requereix, sempre vetllant 

per la seguretat de tots els alumnes, professionals i professor.  

 

A part de remarcar els valors de l’ofici amb el vídeo es vol donar explicació sobre la 

mateixa acadèmia, per així, informar breument a tot aquell interessant a convertir-se 

en especialista de cinema. És interessant conèixer que els cursos que es fan a 

l’acadèmia són molt concrets i especialitzats i que, en haver-hi places limitades 

l’atenció als alumnes és personalitzada. Tanmateix el mètode d’ensenyament emprat 

és molt actualitzat i finalment, que després del curs existeix una gran possibilitat 

d’introduir-se en la bossa de treball.   

 

A més a més, amb aquest vídeo es pretén cridar l’atenció de les dones que, tot i ser 

una minoria en el sector dels especialistes són igualment importants i necessàries com 

els homes. És per aquesta raó per la qual es planteja en un primer moment que la 

persona que porti el fil conductor del vídeo sigui una dona.   

 

C) PLA DE TREBALL 

 
En aquest apartat es pot veure el primer pla de treball que es va proposar en un 

principi. No obstant això, la planificació va canviar lleugerament degut a un seguit 

d’imprevistos que s’exposaran en l’apartat 2.3.2 Canvi en la preproducció.  

 

Novembre Primer Plantejament 

Desembre 
Primeres Reunions i vídeos 

Gener 

Febrer Idea Vídeo Principal 

Març Preproducció 

Abril Rodatge 

Maig Post-Producció 

Juny Retoc Final 

 

 

D) ESQUEMA DE GUIÓ  

 
Un cop es té clara la idea, abans de començar a fer un guió literari s’elabora un 

esquema de guió amb l’estructura i els elements que es volen mostrar al llarg  del 
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vídeo. L’esquema de guió que es pot veure en aquest apartat és força extens pels sis 

minuts que ha de durar el vídeo i les diverses “bateries d’imatges” podrien arribar a ser 

repetitives. No obstant això, es prefereix mantenir aquesta estructura i rodar tot el que 

l’esquema  inclou i, un cop ja immersos dins el procés de muntatge es decidirà quines 

parts es mantenen i quines altres queden fora si s’escau.    

 
 

1 
Introducció 

presentadora 

La presentadora fa una breu introducció sobre l'aventura que 

està a punt de viure. 

2 Imatges impactants 
Veiem un seguit d'imatges que pretenen presentar el món dels 

especialistes de cinema. 

3 Logo In Extremis Apareix el logo de l’empresa. 

4 Presentació acadèmia 
La presentadora presenta l'acadèmia amb l'ajuda d'un dels 

professors que és entrevistat. 

5 Truc presentadora 
El professor entrevistat li ensenya una tècnica a la 

presentadora i aquesta intenta posar-la en pràctica.  

6 Bateria imatges 
Veiem com la presentadora practica un seguit de moviments i 

tècniques d’especialista que el professor li explica.  

7 
Comentari 

presentadora 

La presentadora expressa en aquest moment les emocions 

que està sentint. 

8 Alumnes 
El professor que estava amb la presentadora marxa perquè els 

seus alumnes l’esperen. La càmera segueix l’acció. 

9 
Presentació de 

l’assaig 

Veiem ara els dos professors que presenten els elements que 

es practicaran en aquesta sessió. Els alumnes es preparen per 

fer una exhibició. 

10 
Imatges de diferents 

assajos 

El temps passa i es mostren imatges de diferents assajos al 

llarg del temps fins a arribar a l’assaig general que es fa el dia 

d’abans.  

11 Dia d’abans Assaig anterior al dia de l’exhibició. 

12 Entrevista a l’alumne 

S’entrevista a un alumne que explica com porten la coreografia 

que han preparat durant tant de temps i com se senten vers 

l’exhibició de l’endemà. 

13 Exhibició Té lloc l’exhibició en la plaça d’un poble.  

14 
Conclusió 

Presentadora 

La presentadora fa una reflexió final sobre l’experiència 

viscuda.  

15 Primer Final Finalitza el que seria la història final.  
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16 
La realitat de la 

presentadora 

Un seguit de presses on es veu com realment la presentadora 

ha viscut tot plegat. En aquí es veuen els moments més difícils 

i reals. 

17 Final definitiu FINAL 

 
 
 

E) GUIÓ LITERARI 

 
Primera versió 

 

[Veure Annex 2] 

 

La primera versió del guió parteix amb la idea que una presentadora a qui anomenem 

Samanta11 es dirigeix cap a Sabadell, ciutat on es troba In Extremis Film Services. 

Dins el cotxe la noia fa una breu explicació sobre l’aventura que està a punt de viure i 

com està preparada per convertir-se en especialista de cinema.  

 

Un cop allà presenta la nova acadèmia, la In Extremis Stunt Academy. Gràcies a 

l’entrevista amb un dels professors encarregats de dirigir l’acadèmia, es coneixen 

detalls d’aquesta. És a dir, que els cursos que s’ofereixen són molt concrets i 

especialitzats, atenció personalitzada gràcies al nombre limitat d’alumnes, la utilització 

d’un mètode molt actualitzat i coherent amb el mercat, etc.  

 

A continuació la Samanta demana al professor si li pot explicar algun truc 

d’especialista i aquesta accepta. És aleshores quan la Samanta intenta reproduir el 

que li ensenya el noi. Aquesta mena de classe particular finalitza quan el professor ha 

de marxar perquè els seus alumnes l’esperen per començar el curs.  

 

És en aquest moment quan veiem el grup d’alumnes preparats per començar la classe 

mentre ambdós professors, en Marc i en Sergi, expliquen que és el que aprendran.  

 

Els  dies passen i es veuen els diferents assajos que els alumnes fan per tal d’obtenir 

un bon resultat en l’exhibició final que han de fer. El dia d’abans d’aquesta exhibició, 

                                                        
11 Nom no definitiu però que agafem a partir de la influencia dels programes 21 días i Conexión 
Samanta presentats per Samanta Villar.  
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després de l’assaig, es parla amb un dels alumnes perquè expliqui les seves 

sensacions vers el gran dia i també les raons que el van portar a fer aquest curs 

d’especialistes.  

 

L’endemà, els alumnes fan l’exhibició i la Samanta participa en un moment d’aquesta. 

El resultat final és més que correcte i quan acaba la Samanta, dirigint-se a càmera 

explica com ha estat aquesta experiència.  

 

Aquesta història es combinarà amb diferents bateries d’imatges que es presentaran en 

diferents moments del vídeo. En aquestes mostren imatges impactants i que ensenyin 

l’espectacularitat de l’ofici d’especialista de cinema.  

 

Segona Versió 

 

 [Veure Annex 3] 

 

En revisar el guió observem que el final d’aquest, concretament, la conclusió final que 

fa la presentadora és poc emotiu i no té la força i l’emoció que requereix el vídeo. És 

aleshores quan aquest desenllaç es modifica lleugerament per donar-li més emotivitat.  

 

F) DOSSIER D’ESTIL 

 [Veure Annex 4] 

 
Pel que fa les característiques tècniques, com ja s’ha comentat, el vídeo pretén tenir 

un estil similar al programa Conexión Samanta. A continuació es presenten un conjunt 

d’elements que s’hauran de tenir en compte pel rodatge del vídeo. 

 

La il·luminació serà natural, no es vol una il·luminació artificial amb molts focus, ja que, 

interessa mantenir la màxima naturalitat possible.    

 

Es portarà la càmera a l’espatlla per les accions més dinàmiques i els moviments 

ràpids i espontanis. No obstant el moviment de la càmera no deixarà de ser ordenat i 

amb un objectiu definit. En les escenes prevaldran els moviments de càmera per 

adaptar-se als enquadraments i donar un toc diferent a l ‘audiovisual. 
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Quan la presentadora parli a la càmera ho farà com si ella mateixa l’estigués 

aguantant. Per tant la tipologia de plans seran bàsicament primers plans i plans 

mitjans.   

 

Per les entrevistes, que seran amb plans mitjans, es podrà deixar de banda la càmera 

a l’espatlla i utilitzar trípode. Aquestes entrevistes seran de caràcter col·loquial però 

sense perdre la formalitat del tot. Tant la presentadora com l’entrevistat estaran 

dempeus i ambdós, es miraran entre ells com si la càmera fos un element extern a 

ells.  

 

En les bateries d’imatges es combinaran plans descriptius on es vegin correctament 

els moviments i plans més emotius que mostrin els sentiments.  

 

Pel que fa el muntatge, els plans que compondran les bateries d’imatges seran curts i 

ràpids per crear dinamisme i sobreposant-se uns amb els altres. En canvi, en les 

entrevistes els plans seran llargs. És aquesta variació en la intensitat i la velocitat de 

les imatges el que donarà dinamisme i emoció.  

 

Finalment, la música serà de caràcter èpic amb pujades de la intensitat en les bateries 

d’imatges. Les BSO de films com Troya, Pirates del Carib o Gladiator són exemples de 

la música que es vol pel vídeo.  

 

G) GUIÓ TÈCNIC 

 [Veure Annex 5] 

 
A l’annex es pot veure el guió tècnic complet. Aquest inclou la descripció dels diferents 

plans i escenes amb els seus diàlegs i moviments de càmera corresponents. Hi ha un 

total de nou escenes i vint plans sense comptar les bateries d’imatges on es preveu 

que hi hagi un gran nombre de plans diferents.  
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H) PLA DE PRODUCCIÓ  

[Veure Annex 6] 

 

Per una bona planificació tant pel que fa el temps, atrezzo, material de rodatge i 

personal necessari s’ha elaborat un pla de producció que es troba a l’annex d’aquest 

treball.  

 

I) PRESSUPOST 

 
Aquí es pot veure una aproximació del que podria costar realment una producció 

d’aquestes característiques. 

 

MÚSICA 

 Drets d’autor.........................................................28€ 

  TOTAL.........................................................28€ 

 

EQUIP TÈCNIC* 

 Operador de càmera 1.........................................................400€ 

 Operador de càmera 2.........................................................400€ 

 Operador d’steady cam ……………………………………….1000 € 

 Microfonia sense fils 1 …………………………………….90€ 

 Microfonia sense fils 2 …………………………………….90€ 

 Tècnic de so ……………………………………………………200€ 

 Go Pro 1 ………………………………………………………..30€ 

 Go Pro 1 ………………………………………………………..30€ 

 Operador d’slider ………………………………………………200€ 

 Productor.............................................................................550€ 

 Muntador..............................................................................420€ 

  TOTAL.........................................................3410€ 

 

*Tots els preus són per jornada i inclouen els materials propis de cada operador. 

 

TRANSPORT 

 Cotxe.........................................................53€ 

 Altres..........................................................45€ 
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  TOTAL............................................98€ 

 

GENERALS.........................................................17€ 

DIETES I CÀTERING..........................................90€ 

 

 

 

 

 

2.3.2. Canvi en la Preproducció 

 
A mitjans de març es convoca una reunió amb en Sergi Subirà i en Marc Padró per 

mostra’ls-hi els avanços fets tant en la preproducció del vídeo com en la part del pla de 

màrqueting.  

 

En primer lloc, al entrega’ls-hi el guió literari per tal de què tinguessin una idea bàsica 

del que es vol fer, refusen llegir-lo. Aleshores se’ls explica en què consistirà el vídeo. 

Després de l’explicació no queden satisfets completament. En primer lloc consideren 

que fer una exhibició en un lloc públic implica molta feina i sacrifici i que per 

consegüent no és viable dur-ho a terme.  

 

És en aquest moment quan comencen a sorgir idees de la seva part per realitzar un 

nou vídeo però a causa de la feina que havia comportat tot plegat s’intenta arribar a un 

acord entre les dues parts per tal de no modificar el 100% dels continguts. Finalment 

es planteja un vídeo que tracti sobre com convertir-se en especialista de cinema en 24 

hores mantenint l’inici i el final del guió original. No obstant, això suposa refer 

pràcticament tot el guió literari i el tècnic i canviar alguns elements del pla de 

producció.  

 

[Veure Annex 7, 8 i 9] 

 

En segon lloc, plantegem qui ha de ser la noia que interpreti el paper de presentadora. 

Des de producció es proposa una companya que ha realitzat al llarg dels anys 

diverses obres de teatres i que acceptaria ser la presentadora de Desde Dentro de: In 

Extremis, academia de especialistas. No obstant això, els nois prefereixen una 

persona amb qui ells ja hagin tingut abans un primer contacte i proposen a una de les 

dues components d’aquest treball perquè representi el paper de presentadora.  

 

TOTAL FINAL: 3643€ 
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Un cop queda clar que és el que finalment es farà al vídeo s’intenta acordar un dia. 

Per part nostra es dóna el 100% de la disponibilitat i s’ofereix que siguin ells qui 

assignin el dia que millor els vagi per començar el rodatge. Com que no poden 

confirmar en aquell moment un dia específic es pacta que durant els pròxims dies 

se’ns comunicarà quan tindrà lloc la gravació.  

 

Els dies immediatament després de la trobada amb en Sergi i en Marc es treballa en el 

nou guió literari, tècnic i pla de rodatge i s’acaba de preparar tot el material que serà 

necessari per al rodatge. També es confirma l’assistència de dos operadors de 

càmeres el dia del rodatge.   

 

No obstant això, les setmanes passen i no es rep cap notícia de l’empresa. És 

aleshores quan ens posem en contacte amb ells per posar pressió per tal de què 

escollin un dia. Ens informen que pel fet de que es troben enfeinats en aquest moment 

no poden confirmar el dia però que ho tenen present i ja ens avisaran. Malgrat aquest 

acord, els nois d’In Extremis no es posen de nou en contacte amb nosaltres.  

 

En definitiva, tot i les nostres trucades, l’empresa no dóna cap dia per rodar 

argumentant que continuen tenint molta feina a fer. En aquesta línia s’arriba al dia 20 

d’abril i encara no es sap el dia de rodatge i es comença a témer el pitjor, que 

l’empresa finalment no accepti gravar el vídeo que es porta mesos preparant. Durant 

aquesta setmana es porta a terme una temptativa final abans de començar a plantejar 

un pla B d’urgència. Afortunadament a finals de setmana s’assigna el dia 10 de maig 

per realitzar el rodatge del vídeo.   

 

Pocs dies abans del rodatge, se’ns informa de la coreografia que s’havia de gravar i de 

l’absència d’un dels professors, Marc Padró, per motius laborals. Tots aquests canvis 

ens van obligar a fer petites modificacions en el plantejament que ja teníem del 

projecte.  

 

2.3.3. El Rodatge 

 
El rodatge de Desde Dentro: In Extremis, academia de especialistas té lloc a les 

instal·lacions d’In Extremis a Sabadell el dia 10 de maig. Es preveu una jornada 

d’aproximadament deu hores per tal de poder gravar tot el material necessari per a 
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l’elaboració del vídeo. Finalment, però, el rodatge s’acabarà allargant dues hores més 

del que s’havia previst.  

 

[Veure Annex 10] 

 

 

 

La jornada de rodatge comença a les 9 del matí quan s’arriba al polígon industrial on 

In Extremis té l’empresa i, mitja hora després s’inicia el rodatge. Primer es grava la 

introducció del vídeo on s’explica el propòsit per part de la presentadora de conèixer  

In Extremis i de convertir-se en especialista en un dia, així com una breu presentació 

de l’empresa en si i del professor Sergi Subirà.  

 

A partir de les 10 es comença a enregistrar el primer assaig amb el Sergi on es 

practiquen els primers moviments bàsics per 

més endavant aplicar-los en la coreografia final. 

En aquest moment, es graven imatges tant 

descriptives de les accions que es duen a terme 

com plans mitjans i primers plans que pretenen 

mostrar els sentiments.  

 

Un cop finalitzada aquesta primera presa de 

contacte amb el món de l’especialista els sis 

alumnes que participaran en el rodatge 

comencen a arribar per preparar la coreografia 
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final. S’aprofita el moment en què aquests comencen a escalfar per gravar una breu 

introducció de la presentadora sobre els alumnes. Seguidament s’inicien els assajos 

conjunts de la coreografia que formarà part de l’acció final del vídeo.  

 

A primera hora de la tarda es grava l’acció que apareixerà al vídeo on es mostrarà 

l’evolució per part de tots i com s’ha complert 

l’objectiu d’esdevenir especialista de cinema 

en només 24 hores. És aquesta la part més 

difícil de gravar per la gran quantitat de plans 

necessaris per tal de que el resultat final 

mostri l’espectacularitat desitjada. Aquesta 

part del vídeo és coordinada en gran part pel 

professor Sergi Subirà ja que, en ser un 

professional i tenir gran experiència en el 

rodatge d’escenes d’aquest tipus era el millor 

indubtablement per poder obtenir un resultat 

de bon nivell.   

 

La coreografia que prepara el Sergi pel vídeo consisteix bàsicament en una noia que 

s’enfronta a una banda d'assassins perillosos. L'escena comença amb la noia conduint 

un cotxe cap a l'interior d'una nau industrial on atropella un home. Sortint del vehicle 

amb una pistola a la mà el dispara. Immediatament després quatre nois més apareixen 

en escena amb armes però la noia, hàbil, aconsegueix plantar un tret a cadascun 

d'ells. Quan ja pensava que ja no quedava ningú en aquell lloc veu com quatre 

persones escapen. Ràpidament comença a perseguir-los fins arribar a un carrer 

desert.  
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Un cop allà, la noia es veu rodejada per cinc homes que l'ataquen. Després de desfer-

se de tots els seus rivals té lloc l'últim enfrontament. El més dur de tots. En aquesta 

ocasió la contrincant és la líder del grup a qui amb grans dificultats la noia acabarà 

vencent. Finalment, aquesta es dirigeix cap on es troba el cotxe dels seus enemics i 

en obrir el maleter veu que hi ha una persona retinguda amb una bossa al cap i les 

mans lligades. És al alliberar l'ostatge quan descobreix que és ella mateixa qui ha 

estat retinguda tota l'estona.  

 

Pel rodatge del vídeo es van utilitzar diferents materials entre els quals es troben dos 

càmeres, un monopeu, un slider, una steadycam i dues càmeres GoPro. Per gravar 

presentacions i entrevistes s’utilitzen dues càmeres, una d’elles amb monopeu i l’altre 

a l’espatlla. En canvi per les escenes de baralla la utilització de la steadycam és vital 

per donar ritme i aconseguir fer un seguiment complet de tota l’acció. En aquí, a part 

del pla màster, les càmeres també fan plans curts per obtenir plans que donin la 

sensació de què la baralla és real.  
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2.3.4. La Post-Producció 

 
En aquest apartat s’intentarà que el vídeo aconsegueixi gran dinamisme, amb canvis 

de ritme variats que s’acompanyaran amb una música de caràcter èpic tal com es 

proposava en el dossier d’estil. La combinació de plans generals i descriptius i plans 

mitjans i curts serà important pel compliment d’aquest objectiu. A més a més, la part 

del vídeo que mostra el resultat de la coreografia final tindrà un look particular que el 

diferenciarà de la resta.  

 

Pel que fa les músiques, considerem no només necessària una música instrumental 

de caràcter èpic, tal i com s’havia plantejat en una primera instància, sinó que també 

s’introduiran músiques de gènere pop o indie pels moments de presentació o 

preparació.   

 

Algunes de les cançons utilitzades són lliures de drets o comprades, però d’altre no ho 

són. Al penjar el vídeo aquestes cançons amb drets es canviarien per d’altres lliures 

per no tenir problemes, però hem mantingut les cançons Blank Piece of Paper de  

Luthea Salom, Give it Away de The Fray i Everybody Hurts de Jasmine Thompson   

 

Els vídeos teasers, tràilers i making off poden tenir un estil diferent al que presentarà el 

vídeo final. És el cas del teaser que es presenta a continuació. 
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Per aconseguir-ho es treballarà amb el programa d’edició Final Cut 10, per crear 

efectes específics i crèdits l’Affter Effects d’Adobe i, finalment, el Soundtrack pel 

tractament del so.  

 

El vídeo final el trobareu en el següent link: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://youtu.be/L2CbON4T2oo 

 

http://youtu.be/RM7IOFIunG4 
 

http://youtu.be/L2CbON4T2oo
http://youtu.be/RM7IOFIunG4
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3. CONCLUSIONS 

 
Un cop finalitzat el treball de fi de grau és moment de reflexionar i treure’n conclusions. 

Primerament, s’ha de remarcar que no ha estat pas un camí fàcil. Darrere d’aquest 

projecte hi ha moltes hores de feina que ens han servit tant a mi mateixa 

personalment, com a la meva companya Elisabet. Durant aquests mesos, el fet de 

desenvolupar una idea des de zero, ha servit per millorar en aspectes, ja no únicament 

de producció, sinó que també en temes com el guió o el màrqueting. Faig menció del 

màrqueting, ja que, tot i que era la meva companya qui s’encarregués d’aquesta part, 

el fet de treballar mà a mà i anar ajudant-nos mútuament m’ha permès aprendre coses 

més enllà de la part de producció. 

 

Gràcies a l’elaboració d’aquest treball s’ha pogut veure la importància del màrqueting 

en el món actual. Tot i que pot semblar des de la desconeixença que el màrqueting no 

és important ni té cap repercussió la realitat és diferent. S’ha pogut veure des de l’inici 

que amb petites accions a la xarxa com es pot arribar a un públic abans d’això 

desconeixia l’empresa. L’exemple més clar, ja el vam trobar a l’inici d’aquest projecte 

quan després de penjar els vídeos explicatius l’empresa va rebre diverses trucades 

interessant-se pel curs d’especialistes. Amb aquest exemple es pot constatar el que 

s’explica a la introducció sobre la importància del vídeo en la societat actual i el seu 

potencial.  

 

Tanmateix, suposa un fet innegable la feina que suposa elaborar un pla de màrqueting 

i desenvolupar-lo, ja que, com s’ha dit no només es necessita un únic element per 

poder elaborar una campanya. Per això, la inversió d’hores en el desenvolupament 

dels vídeos com de tota la resta d’elements ha estat considerablement elevada.  

 

D’altra banda, una de les qüestions que més es pot destacar i que més ens ha fet 

créixer com a professionals del món audiovisual és haver treballat per una empresa 

externa que té unes idees i voluntats fermes. És en aquest punt on ens vam trobar 

amb les majors dificultats i moments més complicats, ja que, les nostres propostes tot i 

considerar-les positives per l’empresa, als encarregats d’In Extremis preferien altres 

opcions. Va ser necessari doncs, per poder avançar, hores de diàleg entre ambdues 

parts per arribar a un acord.  
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No obstant això, tot plegat, podem considerar-ho com una experiència positiva que 

ens ha permès descobrir un costat del món professional que fins ara desconeixíem. 

 

Tanmateix, cal remarcar que aquest projecte és d’un gran abast i que ens permetria 

elaborar molt més material del que realment hem pogut fer durant aquest període de 

temps, ja que, tant el món de l’especialista com la In Extremis Stunt Academy  encara 

tenen grans coses que mostrar al món.  

 

Per últim, vull afegir que sense l’ajuda de les tutores Paula Ortiz i Anna Marqués no 

haguéssim obtingut un resultat satisfactori com el que presentem perquè gràcies als 

seus consells i ajudes hem pogut tirar endavant un projecte emocionant i ple de riscos, 

un projecte “In Extremis”.  
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5. ANNEX 

Annex 1: Primera Reunió 

 
PRIMER APROPAMENT 

 
Objectius: 

 

- Donar a conèixer l’ofici en general  

- Fer difusió de l’acadèmia 

 

Que volem mostrar? 

 

- L’espectacularitat 

- L’esforç i la constància 

- El material i les tècniques que es fan servir 

- El procés d’aprenentatge 

 

A qui va dirigit? 

 

- Persones interessades pel món dels esports de risc (i el risc en general) 

- Alumnes potencials de l’acadèmia 

- Persones involucrades al món de l’Audiovisual  

 

Competència: 

 

- Asociación Nacional para la Formación de Especialistat de Acción (Madrid) 

- Stunts.es (Alicante) 

- Noidentity (Sevilla) 

- Centro INCEFC (Barcelona) 

 

Programació: 

 

- Des de gener fins al març = Producció 

- Finals març/abril = Rodatge 

- Finals d’abril/maig = Post producció 

- Juny = Entrega 
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Annex 2: Guió Literari 1 

“CONEXIÓN SAMANTA” 

 

INT. - COCHE – DIA 

 

SAMANTA va en coche hacia In Extremis. Está sentada en el 

asiento de copiloto. Está emocionada por todo lo que le 

espera. 

 

SAMANTA 

(emocionada) 

!Hola a todos! Hoy estoy 

especialmente ilusionada. Estamos 

en Sabadell llegando a la calle 

XXXXX para conocer a una empresa 

única. Nos convertiremos en 

especialistas de cine. Viviremos 

In Extremis. 

 

 

INT. - NAVE – DIA 

 

Batería de imágenes que describen el oficio y muestran el 

atractivo y espectacularidad del mismo. Los propios 

alumnos y profesores son los protagonistas. La escena 

finaliza con el logo de INEXTREMIS. 

 

INT. - NAVE – DIA 

 

Samanta entra en la nave donde se imparte el curso de 

especialistas. 

 

SAMANTA 

Es aquí donde especialistas e 

ingenieros unen sus fuerzas para 

conseguir efectos espectaculares. 

InExtremis ha participado en 

numerosas películas como Rec o 3 

Bodas de más y en distintas 

ocasiones han sido premiados por 

su trabajo. Ahora quieren 

compartir sus conocimientos y 

experiencia a todo aquel que 

sueñe con una vida de película. 

Para ello, han creado la 

InExtremis Film Academy. Estamos 

con SERGI para que nos hable de 

ella. Sergi, cuéntanos qué nos 

vais a enseñar en el curso. 
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SERGI 

Explica brevemente el 

funcionamiento del curso 

(sesiones) y qué temas se tratan. 

Insiste que es un curso muy 

concreto, especializado. También 

la atención personalizada. Método 

actualizado y coherente con el 

mercado. Proporcionan el 

equipamiento. 

 

SAMANTA 

Y, ¿crees que podrías enseñarme 

alguna técnica? 

 

SERGI 

¡Claro! 

 

Sergi explica una de sus técnicas a Samanta y ella la 

intenta hacer. 

 

INT. - NAVE – DIA 

 

Batería de imágenes de Samanta realizando diferentes 

técnicas (fuego, armas, acrobacias...) 

 

SERGI 

Samanta, tengo que irme mis 

alumnos me esperan. 

Sergi se va. Samanta se recupera. 

 

SAMANTA 

¡Buuff! Esto ha sido in-creible. 

Lo más emocionante que he hecho 

en mi vida.(pausa dramática)Vamos 

a ver que tal van los alumnos. 

 

Un grupo de unas diez personas están de cara a MARC, el 

otro profesor. Sergi se acerca. 

 

MARC 

Explica la coreografía que luego 

se realizará en la exhibición. 

 

Los alumnos cometen errores. Marc y Sergi corrigen. 

 

INT. - NAVE – DIA 

 

Batería de imágenes donde los alumnos mejoran 

progresivamente la coreografía de la exhibición. Samanta 

aparece en algunos momentos siendo una más del grupo de 
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alumnos. El último plano corresponde al día antes de la 

exhibición. 

 

EXT. - PATIO – DIA 

 

Los alumnos salen del recinto en grupo. Samanta coge de 

un brazo a PEPE para entrevistarlo. 

 

SAMANTA 

Pepe, el gran día se acerca. 

¿Estás preparado? ¿Como van esos 

nervios? 

 

PEPE 

Respuesta  

 

SAMANTA 

¿Por qué decidiste hacer este 

curso? ¿Qué te aporta? 

 

PEPE 

Respuesta (bolsa de trabajo, 

mejora habilidades...) 

 

EXT. - PLAZA – DIA 

 

Samanta está de pie en un rincón de la plaza. En el fondo 

se ven los alumnos preparándose para la exhibición. 

 

SAMANTA 

Hoy, por fin, veremos el 

resultado final de tanto trabajo. 

¡Ya empieza, graba! 

 

La exhibición empieza. El resultado es bueno. Samanta 

participa un momento determinado en la exhibición. Cuando 

termina se dirige a la cámara. 

 

SAMANTA 

Buaaah! Esto ha sido realmente 

intenso. Estos chicos se han 

salido. 

 

Los chicos aplauden alegremente, saludan entre ellos. 

Samanta se acerca al grupo y los felicita. La cámara se 

acerca a Samanta. 

 

SAMANTA 

Aquí acaba esta fabulosa 

aventura. Ha sido una experiencia 

única e irrepetible. Hemos vivido 
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momentos de tensión, duros en 

algunos momentos pero el 

resultado, indudablemente, ha 

valido la pena. Porque no hay 

nada más emocionante que vivir 

In Extremis. 

 

(fosa negro y aparece el logo) 

 

INT. - NAVE – DIA 

 

Batería de imágenes de Samanta practicando las distintas 

técnicas y expresando lo que siente. 

 

(fosa negro y créditos) 
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Annex 3: Guió Literari 2 

El segon guió que es realitza és  idèntic al primer a excepció del final que es 

presenta a continuació.  

[...]Los chicos aplauden alegremente, saludan entre ellos. 

Samanta se acerca al grupo y los felicita. La cámara se 

acerca a Samanta. 

 

SAMANTA 

Y así llega a su fin una aventura 

increible. Hemos vivido momentos 

de tensión, duros en algunos 

momentos pero el resultado, 

indudablemente, ha valido la 

pena. Gracias a esta gran familia 

de profesionales habeis podido 

conocer de cerca lo que hay 

detrás de las mejores películas. 

Son ellos los verdaderos héroes 

que aparecen en pantalla. Son 

ellos los que convierte lo 

imposible en realidad. Son ellos 

los que viven cada día IN 

EXTREMIS. 

 

(fosa negro y aparece el logo) 

 

 [...] 
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Anexx 4: Dossier d’estil 

 
MÚSICA 

- Èpica, amb pujades en les bateries d’imatges. 

- Semblant a les BSO de films com Troya, Pirates del Carib o Gladiator, entre 

d’altres. 

      
 

TIPUS DE MUNTATGE 

- Bateries d’imatges en les que la duració de cada una serà curta, creant així 

dinamisme y sobreposant unes darrere les altres.  

- Per exemple en el tràiler del film El legado de Bourne (minut 0:18 y 1;47)  

https://www.youtube.com/watch?v=4L1wIuyNY78 

- En les entrevistes les escenes seran de llarga duració amb una càmera 

estètica.  

ESTIL  

- Estil semblant el programa Conexión Samanta. 

- Llum molt natural  

 

https://www.youtube.com/watch?v=4L1wIuyNY78
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- Càmera a l’espatlla per les accions més dinàmiques, aquells moviments ràpids 

i espontanis, com en Frank de la Jungla o Rec, encara que el moviment de la 

càmera no deixarà de ser ordenat i per arribar a un propòsit. 

- Quan la presentadora es dirigeixi a la càmera ho farà com si ella mateixa 

l’aguantés, tipus Selfie. 

 
 

- Trípode per les entrevistes, que seran amb plans mitjans. 

- En les bateries d’imatges es combinaran plans descriptius i plans més 

emocionals. 

              
 

 

- Les entrevistes seran informals sense perdre la formalitat del tot, es farà de peu 

i tant el presentador com l’entrevistat es miraran entre ells, com si la càmera 

fos un element exterior a ells.  
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- En les escenes es donaran prioritat als moviments de càmera per adaptar-se als 

enquadraments i donar un toc diferent a l’audiovisual. 

 

* Vídeo íntegre de Conexión Samanta sobre “Trabajar con peligro” on surt, entre 
d’altres l’ofici d’especialista de cinema: http://www.cuatro.com/conexion-
samanta/programastemporada-05/t05xp04-trabajar-con-peligro/Conexion_Samanta-
_Trabajar_con_el_peligro-Conexion_Samanta-
_Trabajar_con_el_peligro_online_2_1491030083.html 

  

http://www.cuatro.com/conexion-samanta/programastemporada-05/t05xp04-trabajar-con-peligro/Conexion_Samanta-_Trabajar_con_el_peligro-Conexion_Samanta-_Trabajar_con_el_peligro_online_2_1491030083.html
http://www.cuatro.com/conexion-samanta/programastemporada-05/t05xp04-trabajar-con-peligro/Conexion_Samanta-_Trabajar_con_el_peligro-Conexion_Samanta-_Trabajar_con_el_peligro_online_2_1491030083.html
http://www.cuatro.com/conexion-samanta/programastemporada-05/t05xp04-trabajar-con-peligro/Conexion_Samanta-_Trabajar_con_el_peligro-Conexion_Samanta-_Trabajar_con_el_peligro_online_2_1491030083.html
http://www.cuatro.com/conexion-samanta/programastemporada-05/t05xp04-trabajar-con-peligro/Conexion_Samanta-_Trabajar_con_el_peligro-Conexion_Samanta-_Trabajar_con_el_peligro_online_2_1491030083.html
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Annex 5: Guió tècnic 

 
ESC. PLA TIPUS DE PLA MOVIMENT DE CÀMERA DESCRIPCIÓ DIÀLEG 

1 1 General Fija Surt un cotxe en moviment  

1 2 
Mig (des de 

darrere) 
Fija 

Dins del cotxe girada mirant a la càmera, la Sam 
presenta el programa. 

SAMANTA: Hola a todos! Hoy estoy 
especialmente ilusionada. Estamos en 
Sabadell llegando a la calle XXXXX para 
conocer a una empresa única. Nos 
convertiremos en especialistas de cine. 
Viviremos InExtremis. 

2 3 BATERIA D’IMATGES + LOGO 

3 4 General Contrapicat amb 
travelling de seguiment 
a la Sam (mentre entra a 

la nau) 

Exterior nau  

3 5 Mig (Sam) Interior nau 
 

3 6 Mig 
Enquadrar en Sergi i la 

Sam 
Sam presenta a Sergi i aquest presenta 
l’acadèmia 

SAMANTA: Es aquí donde especialistas e 
ingenieros unen sus fuerzas para conseguir 
efectos espectaculares. InExtremis ha 
participado en numerosas películas como 
Rec o 3 Bodas de más y en distintas 
ocasiones han sido premiados por su 
trabajo. Ahora quieren compartir sus 
conocimientos y experiencia a todo aquel 
que sueñe con una vida de película. Para 
ello, han creado la InExtremis Film 
Academy. Estamos con SERGI para que nos 
hable de ella. Sergi, cuentanos qué nos vais a 
enseñar en el curso. 
 
SERGI: Explica brevemente el 
funcionamiento del curso (sesiones) y qué 
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temas se tratan. Insiste que es un curso muy 
concreto, especializado. También la 
atención personalizada. Método actualizado 
y coherente con el mercado. Proporcionan 
el equipamiento. 
 
SAMANTA: Y, ¿crees que podrías enseñarme 
alguna técnica? 
 
SERGI: ¡Claro! 

3 7 General Per zoom Sergi li explica a Sam un truc  

4 8 BATERIA D’IMATGES 

5 9 Mig 

Moviment d’enquadre 
de pla 

Sergi ha de marxar amb els alumnes 
SERGI: Samanta, tengo que irme mis 
alumnos me esperan. 

5 10 General Sam recuperant-se 

SAMANTA: ¡Buuff! Esto ha sido in-creible. 
Lo más emocionante que he hecho en mi 
vida.(pausa dramática)Vamos a ver qué tal 
van los alumnos. 

5 11 General 
Moviment de 
Reenquadre 

Marc amb els alumnes, arriba en Sergi i en Marc 
explica la coreografia pensada per l’exhibició. 

MARC: Explica la coreografía que luego se 
realizará en la exhibición. 

6 12 BATERIA D’IMATGES (L’ÚLTIM PLA ÉS EL DIA ABANS DE L’EXHIBICIÓ) 

7 13 General 

Reenquadre per 
entrevista 

Els alumnes van sortint de la nau i Sam agafa a 
Pepe per entrevistar-lo 

 

7 14 Mig Sam li fa l’entrevista  a Pepe 

SAMANTA: Pepe, el gran día se acerca. 
¿Estás preparado? ¿Cómo van esos nervios? 
 
PEPE: Respuesta. 
 
SAMANTA: ¿Por qué decidiste hacer este 
curso? ¿Qué te aporta? 
 
PEPE: Respuesta (bolsa de trabajo, mejora 
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de habilidades...) 

8 15 Primer pla Fija Sam presenta l’exhibició amb els nois de fons 
SAMANTA: Hoy, por fin, veremos el 
resultado final de tanto trabajo. ¡Ya 
empieza, graba! 

8 16 General 
Reenquadre perquè la 
Sam s’acosta a càmera 

Exhibició (combinació de plans més curts i 
emocionals amb plans més llargs) 

 

8 17 Primer pla Sam s’acosta a la càmera 
SAMANTA: Buaaah! Esto ha sido realmente 
intenso. Estos chicos se han salido. 

8 18 General 
Reenquadre perquè la 

Sam s’allunya 
Sam s’allunya per saludar i felicitar als nois 

 

8 19 Mig 
Reenquadre perquè la 

Sam s’acosta 
Sam es despedeix de tots i finalitza el programa. 

SAMANTA: Aquí acaba esta fabulosa 
aventura. Ha sido una experiencia única e 
irrepetible. Hemos vivido momentos de 
tensión, duros en algunos momentos però el 
resultado, indudablemente, ha valido la 
pena. Porque no hay nada más emocionante 
que vivir Inextremis. 

9 20 BATERIA D’IMATGES 
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Annex 6: Pla de producció  

 

ESC PLA 
TIPUS DE 

PLA 
DESCRIPCIÓ 

INT EXT SAM SER MA PEP ALUM 
ATREZZO MATERIAL 

1 1 General Surt un cotxe en moviment        Cotxe Càmera + trípode 

1 2 
Mig (des de 

darrere) 
Dins del cotxe girada mirant a la càmera, la Sam 
presenta el programa. 

       
Cotxe 

Càmera + 
micròfon 

3 4 General Exterior nau 
       

 
Càmera + 
micròfon 

3 5 Mig (Sam) Interior nau 
       

 
Càmera + 
micròfon 

3 6 Mig Sam presenta a Sergi i aquest presenta l’acadèmia 
       

 
Càmera + 

micròfon x 2 

3 7 General Sergi li explica a Sam un truc 
       

 
Càmera + 

micròfon x 2 

5 9 Mig Sergi ha de marxar amb els alumnes 
       

 
Càmera + 

micròfon x 2 

5 10 General Sam recuperant-se 
       

 
Càmera + 
micròfon 

5 11 General 
Marc amb els alumnes, arriba en Sergi i en Marc 
explica la coreografia pensada per l’exhibició. 

       
 

Càmera + 
micròfon 

7 13 General 
Els alumnes van sortint de la nau i Sam agafa a 
Pepe per entrevistar-lo 

       
 

Càmera + 
micròfon 

7 14 Mig Sam li fa l’entrevista  a Pepe 
       

 
Càmera + 

micròfon x 2 

2 3 BATERIA D’IMATGES + LOGO         Càmera 

4 8 BATERIA D’IMATGES         Càmera 

6 12 
BATERIA D’IMATGES (L’ÚLTIM PLA ÉS EL DIA ABANS DE 

L’EXHIBICIÓ) 
       

 Càmera 

8 15 Primer pla Sam presenta l’exhibició amb els nois de fons         Càmera + 
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micròfon 

8 16 General 
Exhibició (combinació de plans més curts i 
emocionals amb plans més llargs) 

       
 Càmera x 3 

8 17 Primer pla Sam s’acosta a la càmera 
       

 
Càmera + 
micròfon 

8 18 General Sam s’allunya per saludar i felicitar als nois         Càmera 

8 19 Mig Sam es despedeix de tots i finalitza el programa. 
       

 
Càmera + 
micròfon 

9 20 BATERIA D’IMATGES          
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Annex 7: Guió Literari 3 

"CONNEXIÓN SAMANTA" 

 

INT. - COCHE – DIA 

 

SAMANTA va en coche hacia In Extremis. Está sentada en el 

asiento de copiloto. Está emocionada por todo lo que le 

espera. 

 
SAMANTA 

(emocionada) 

Hola a todos! Hoy estoy especialmente 

ilusionada. 

Estamos en Sabadell llegando a la calle 

XXXXX para conocer a una empresa única.  

En un día nos convertiremos en  

especialistas de cine. Viviremos  

InExtremis. 

 

EXT. - PATI – DIA 

 

Samanta esta en el patio de la nave donde se imparte el 

curso de especialistas. 

 

SAMANTA 

Es aquí donde especialistas e ingenieros 

unen sus fuerzas para conseguir efectos 

espectaculares. 

InExtremis ha participado en numerosas 

películas como Rec o 3 Bodas de más y en 

distintas ocasiones han sido premiados  

por su trabajo. Hoy los dos profesores de la 

Inextremis Films Academy, Sergi y Marc 

tienen la misión de convertirme en 

especialista de cine en solo 24 horas. 

!Allá vamos! 

 

Samanta entra en la nave. 

 

INT. - NAVE – DIA 

 

SAMANTA 

Buenos días chicos! 

 

 

SERGI 

Buenos días. Preparada? 

Vale, ¡empezamos calentando un poquito! 
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Samanta, Marc y Sergi empiezan a calentar y hacer distintos 

ejercicios, movimientos, técnicas, cada vez aumentando la 

dificultad de estos. Samanta para de ejercitarse y bebe 

agua. 

 

INT. - NAVE – DIA 

 

Batería de imágenes de Samanta realizando diferentes 

coreografías. 

 

SAMANTA 

Después de una mañana muy intensa 

aprendiendo los movimientos básicos 

de un especialista toca meterme de 

lleno en el papel y preparar la  

coreografía final con los chicos. 

 

Los alumnos empiezan a llegar. Se para a hablar con Marc y 

Sergi. 

 

SAMANTA 

Espero estar a la altura de estos  

chicos que se preparan cada semana 

para convertirse en verdaderos 

especialistas. 

 

Samanta se acerca al grupo. 

 

SAMANTA 

¿Qué tal chicos? Soy Samanta. Encantada  

de conoceros. 

 

Samanta da la mano a los recién llegados. 

 

SAMANTA 

¿Preparados? 

 

PEPE 

Sí, sí, nosotros sí. ¿Y tú? 

 

SAMANTA 

Eso espero… 

 

SERGI 

Pues venga, empecemos ya que se 

nos echa el tiempo encima. 

 

Todos los presentes se ponen a trabajar. 

 

EXT. - NAVE – TARDE 
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Natàlia y Sergi se despiden. 

 

SAMANTA 

Buaa! Esto ha sido realmente intenso.  

Estos chicos se han salido. Muchas gracias 

por dejarme participar. 

 

SERGI 

   Gracias a ti. Ha sido un placer. 

 

 

EXT. - PATIO - TARDE/NOCHE 

 

SAMANTA 

Y así llega a su fin una aventura increíble. 

Hemos vivido momentos de tensión, duros 

en algunos momentos pero el resultado, 

indudablemente, ha valido la pena. 

Gracias a esta gran familia de  

profesionales habéis podido conocer de  

cerca lo que hay detrás de las mejores 

películas. Son ellos los verdaderos héroes 

que aparecen en pantalla. Son ellos los  

que convierte lo imposible en 

realidad. Son ellos los que viven 

cada día IN EXTREMIS. 

 

(fosa negro y aparece el logo) 

 

INT. - NAVE – DIA 

 

Batería de imágenes de Samanta practicando las distintas 

técnicas y expresando lo que siente. 

 

(fosa negro y créditos) 
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Annex 8: Guió tècnic 2 

ESC. PLA TIPUS DE PLA MOVIMENT DE CÀMERA DESCRIPCIÓ DIÀLEG 

1 1 General Fija Surt un cotxe en moviment  

1 2 
Mig (des de 

darrere) 
Fija 

Dins del cotxe girada mirant a la càmera, la 
Natàlia presenta el programa. 

NATÀLIA: Hola a todos! Hoy estoy 
especialmente ilusionada. Estamos en 
Sabadell llegando a la calle Víctor Balaguer  
para conocer a una empresa única. Nos 
convertiremos en especialistas de cine. 
Viviremos InExtremis. 

2 3 LOGO 

3 4 Mig  

Contrapicat amb 
travelling de seguiment 

a la Natàlia (mentre 
entra a la nau) 

Exterior nau 

NATÀLIA: Es aquí donde especialistas e 
ingenieros unen sus fuerzas para conseguir 
efectos espectaculares. InExtremis ha 
participado en numerosas películas como 
Rec o 3 Bodas de más y en distintas 
ocasiones han sido premiados por su 
trabajo. Ahora quieren compartir sus 
conocimientos y experiencia a todo aquel 
que sueñe con una vida de película. Para 
ello, han creado la InExtremis Film 
Academy. Estamos con SERGI para que nos 
hable de ella. Sergi, cuéntanos qué nos vais a 
enseñar en el curso. 
 

3 5 
General 

(Natàlia) 

 
Natàlia entrant a la nau 

 

3 6 Mig Fixe Natàlia saluda a en Sergi i el presenta 

NATÀLIA: Hola, buenos días Sergi 
 
SERGI: Buenos días. ¿Estás preparada? 

… 
 



 

 

 

 

 
In Extremis Stunt Academy 

 

  

47 

3 7 
Generals i 

mitjos 

Fixe i en moviment 
(slider) 

Combinació de plans en que es mostra com tots 
dos comencen escalfant i seguidament en Sergi li 
ensenya diferents moviments bàsics a la Natàlia 

Explicacions d’en Sergi i comentaris. 

4 8 BATERIA D’IMATGES DE L’ENTRENAMENT 

5 9 Mig Fixe 
Natàlia presenta el que es farà a continuació 
mentre al fons els nois van arribant i saluden en 
Sergi. 

NATÀLIA: Después de una mañana muy 
intensa aprendiendo los movimientos 
básicos de un especialista toca meterme de 
lleno en el papel y preparar la coreografía 
final con los chicos. 
Espero estar a la altura de estos  
chicos que se preparan cada semana 
para convertirse en verdaderos 
especialistas. 

 

 

 

5 10 General Fixe Natàlia s’acosta als nois i es presenta 

NATÀLIA: ¿Qué tal chicos? Soy Natàlia. 
Encantada de conoceros. ¿Preparados? 
 
ALUMNO: Sí, sí, nosotros sí. ¿Y tú? 
 
NATÀLIA: Eso espero… 
 
SERGI: Pues venga, empecemos ya que se 
nos echa el tiempo encima. 

5 11 General 
Moviment de 
Reenquadre 

Tots els nois es posen a treballar sota les ordres 
d’en Sergi 

SERGI: Explica la coreografía que luego se 
realizará en la exhibición. 

6 12 BATERIA D’IMATGES  DE TOTS ELS NOIS TREBALLANT JUNTAMENT AMB LA NATÀLIA 

7 13 
Es faran una combinació de diferents plans (més curts, altres llargs, amb moviment, mono-peu, steady cam, etc) en funció del que 

requereixi la coreografia final. 

8 14 MIg Fixe La Natàlia i en Sergi s’acomiaden. 
NATÀLIA: Buaa! Esto ha sido realmente 
intenso. Estos chicos se han salido. Muchas 
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gracias por dejarme participar. 
 

SERGI: Gracias a ti. Ha sido un placer. 

9 15 Mig Fixe 
Natàlia despedeix el programa al pati de la nau 
d’In Extremis. 

NATÀLIA: Aquí acaba esta fabulosa 
aventura. Ha sido una experiencia única e 
irrepetible. Hemos vivido momentos de 
tensión, duros en algunos momentos pero el 
resultado, indudablemente, ha valido la 
pena. Porque no hay nada más emocionante 
que vivir In Extremis. 

10 16 BATERIA D’IMATGES de resum de tot el dia i tomes falses o moments divertits 
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Annex 9: Pla de producció 2  

 

ESC PLA 
TIPUS DE 

PLA 
DESCRIPCIÓ 

INT EXT Natàlia SER ALUM 
ATREZZO MATERIAL 

1 1 General Surt un cotxe en moviment      Cotxe Càmera 

1 2 
Mig (des de 

darrere) 
Dins del cotxe girada mirant a la càmera, la 
Natàlia presenta el programa. 

     
Cotxe 

Càmera + 
micròfon 

Go Pro 

3 4 Mig Exterior nau 
     

 
Càmeres + 
micròfon + 
Monopeu 

3 5 General Natàlia entrant a la nau       Càmeres 

3 6 Mig Natàlia saluda a en Sergi i el presenta 
     

 
Càmeres + 

micròfon x 2 

3 7 
Generals i 

mitjos 

Combinació de plans en que es mostra com 
tots dos comencen escalfant i seguidament en 
Sergi li ensenya diferents moviments bàsics a 
la Natàlia 

     

 
Càmeres + 
micròfon  

4 8 BATERIA D’IMATGES DE L’ENTRENAMENT       Càmeres + slider 

5 9 Mig 
Natàlia presenta el que es farà a continuació 
mentre al fons els nois van arribant i saluden 
en Sergi. 

     
 

Càmeres + 
micròfon 

5 10 General Nàtalia s’acosta als nois i es presenta 
     

 
Càmeres + 
micròfon 

5 11 General 
Tots els nois es posen a treballar sota les 
ordres d’en Sergi 

     
 

Càmeres + 
micròfon 

6 12 
BATERIA D’IMATGES  de tots els nois treballant juntament 

amb la Natàlia 
     

 
Càmeres + 

micròfon x 2 

7 13 
Es faran una combinació de diferents plans (més curts, altres 

llargs, amb moviment, monopeu, steady cam, etc) en funció del 
     Material 

propi In 
Càmeres 
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que requereixi la coreografia final. Extremis 

8 14 Mig La Natàlia i en Sergi es despedeixen. 
     

 
Càmeres + 

micròfon x 2 

9 15 Mig 
Natàlia s’acomiada del programa al pati de la 
nau d’In Extremis. 

     
 Càmeres 

10 16 
BATERIA D’IMATGES de resum de tot el dia i tomes falses o 

moments divertits 
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Reconocimiento – NoComercial – SinObraDerivada (by-nc-nd): No se permite un uso comercial 
de la obra original ni la generación de obras derivadas. 
 


