
TR: Curt d’animació gràfica; Marc Mora Estrada  

1 

Treball de 
Recerca  

Curt d’animació Gràfica 

 

Marc Mora Estrada  

2n Batx B  



TR: Curt d’animació gràfica; Marc Mora Estrada  

2 

Índex 

1. Introducció 
1.1 Objectiu del Treball 
1.2 Motivació Personal: 
1.3 Procés d’el.laboració 

2.Preproducció 
2.1 Eines 

Modeler 
Pràctica 1. de modelatge. 
Pràctica 2. de modelatge 

Layout 
L’Il.luminació 
L’Animació 
Renderitzat 

2.2 Temàtica del curt 
2.3 Objectes de l’escena 
2.4 Storyboard 

3.Producció 
3.1 Modelatge i Texturitzat 

Construcció de la pista 
Construcció dels edificis: 
Construcció dels cartells publicitaris: 
Construcció de les graderies: 
Construcció del cotxe 

3.2 Creació de l’escena 
3.3 Animació 

4.Postproducció 
Render 

Conclusions 
Bibliografia 
Annex A: Reunions 

Reunió 10/02/2012 
Reunió 22/02/2012 
Reunió 21/03/2012 
Reunió 16/05/2012 
Reunió 08/11/2012 
Reunió 13/12/2012 

Annex B: Digrama de GANTT 

 



TR: Curt d’animació gràfica; Marc Mora Estrada  

3 

1. Introducció 

1.1 Objectiu del Treball 

De primera mà, la meva intenció era fer un mini-curt d’animació dins les 
meves capacitats, és clar, sense ésser gaire conscient del temps d’elaboració 
que comporta i de la quantitat d’eines informàtiques que cal emprar.  

Així doncs, després d’haver-me informat parlant amb una alumna de quart 
curs que està realitzant la carrera d’enginyeria multimèdia a la universitat de La 
Salle, em va aconsellar de realitzar petites pràctiques individuals responent a 
cada terme que engloba la animació. 

Per exemple: una pràctica de texturitzat, un altre d’ esquelet, d’il.luminació, 
animació... i seguidament fer el renderitzat de tot plegat. 

Un cop escollit el tema del treball, per tal d’agafar una seguretat mínima a 
l’hora de presentar la meva recerca, se m’ha recomanat que agafi altres 
treballs[10] per tal que em serveixin com a referència  simplement per polir 
trets com la redacció  (per exemple: saber el que cal dir en una introducció...) o 
alguns conceptes bàsics de com realitzar un treball de recerca de manera 
completa. 

Alguns d’aquests treballs no són de la branca que jo treballo però m’han 
estat de gran ajuda per solucionar alguns dubtes com els he he presentat 
anteriorment. 

Després d’haver-me informat sobre l’existència de cursets d’animació a 
l’estiu dirigits al jovent d’entre 14 i 18 anys sobre: 

1 Creació de videojocs 
2 Postproducció 
3 Iniciació del 3D 

 Vaig decidir matricular-me en el d’iniciació del 3D que era el que 
concordava més amb les meves espectatives inicials del treball.  S’ha de tenir 
en compte que per saber treballar degudament amb algun d’aquests 
programes, moltes vegades calen carreres universitàries. I és per això que vaig 
accedir a tenir una mínima base d’instrucció sobre aquest món.  

Allà em proposaven realitzar un projecte complet d’una durada estimada de 
25 segons passant per totes les etapes que imposa el món del 3D. 

L’objectiu inicial  del projecte que em vaig proposar era fixar-nos en tres 
plans concrets de la pel.lícula “Speed Racer”  [0] . 

Un primer pla on simulés que la càmera està dins un dels cotxes de carreres 
de tal manera que doni la sensació d’allò que veu el conductor en primera 
persona mentre condueix. 
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Un segon pla on surto jo mateix davant d’una pantalla de croma per donar la 
sensació que sóc jo qui condueix. 

I un tercer pla on es veuen els cotxes participants a la cursa captats des 
d’una càmera en perspectiva animada de tal manera que durant uns instants 
segueix els cotxes des de l’aire. 

Amb tot això també n’està vinculada la creació d’un escenari: el circuit de 
carreres, i al voltant una ciutat amb intencions futuristes i totes les 
il.luminacions. 

Així doncs amb tecnologia 3D també seran creats els edificis i el circuit de 
carreres. 

1.2 Motivació Personal: 

Un curt d’animació es basa principalment en crear alguna cosa ja sigui 
sobre el paper o en pantalla donar-li vida, una capacitat de moviment, un 
quelcom que ens expressi algun tipus de sentiment... El fet de crear i donar 
vida a alguna cosa que surt de dins meu, és el que més m’atrau d’aquesta 
recerca. La qual la vull encarar principalment a una part pràctica ja que així és 
com es poden aprendre més coses dintre d’aquest camp. 

En concret, el que més m’atrau i alhora és la banda més innovadora, és el 
món del 3D. Aquesta tècnica ha estat com la evolució de l’animació en els 
últims anys. La sensació que dóna el 3D la podríem comparar amb una 
escultura o una fotografia, mentre que la el 2D és molt més anàloga, 
comparable amb la pintura. 

Els gràfics en 3D, s’originen utilitzant ordinadors i mitjançant un procés de 
càlculs matemàtics sobre entitats geomètriques tridimensionals produïdes en 
un ordinador, i el propòsit és aconseguir una projecció visual en dues 
dimensions per ser mostrada en una pantalla o impresa en paper. 

És un nou repte per a mi utilitzar eines electròniques com programes 
informàtics especialitzats ja que començo totalment de zero en això.  

Després d’investigar molt per sobre el programa d’animació Blender [1], he 
vist que després d’adquirir uns certs coneixements bàsics per a la seva 
utilització, i amb una mica d’imaginació,  podria arribar a fer grans creacions 
tenint en compte però el temps que disposo per a fer el treball. 

Blender, al ser un Software lliure em va servir per a trastejar i familiaritzar-
me amb les eines més simples de modelatge 

En general, per a fer qualsevol tipus de curt d’animació hauria de tenir en 
compte dins el procés: [2] 

● Preproducció: (idea, dibuixos, storyboard, guió)  
● Producció ( creació de personatges, creació d’escenaris, 

animació, il·luminació...), 
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● Postproducció ( efectes especials, sonorització, muntatge de 
vídeo...). 

M’apassiona aquest camp i m’agradaria aprofundir-hi molt perquè 
possiblement m’inclini per això alhora d’enfocar els meus futurs estudis i a la 
llarga, poder-m’hi dedicar. 

 

1.3 Procés d’el.laboració 

Per a poder realitzar un treball tant complexe i llarg, és convenient seguir un 
procés d’elaboració ben estructurat. 

Per començar sobre un esborrany de l’índex  vaig estructurar tots els punts 
segons si s’havien de dur a terme abans, després o durant la recerca. Això es 
mostra en el gràfic de a continuació: 

Agraïments  

Resum  

1 Introducció  

● Objectiu del Treball 
● Motivació personal 
● Procés d’el.laboració  

2 Preproducció  

● Eines 

○ Aprenentatge 
Light Wave 

■ Pràctique
s 

● Idea 

● Objectes 

● Storyboard 

3 Producció  

● Modelatge 

● Texturitzar 
● Creació de l’escena 

● Animació 

4 Postproducció  

● Muntatge de video 

○ Renderitzat 
5 Producte Final  

6 Conclusions  

7 Annexes  

8 Bibliografia  

● Fonts de conceptes 

● Fonts externes 
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Llegenda:  

 Abans del treball... 
Durant el treball... 

Després del treball... 
 

Seguidament  se’m va aconsellar utilitzar un diagrama de GANTT [4], que és una 
eina gràfica utilitzada per mostrar sobre una taula el temps emprat per a realitzar 
diferents tasques al llarg d’un temps total determinat. Va ser Henry Laurence Gantt 
qui, entre 1910 i 1915, va desenvolupar i popularitzar aquest tipus de diagrama a 
Occident. 

I d’aquesta manera vaig poder realitzar un treball de manera ordenada i ben 
organitzat durant tot el curs. 

Aquest diagrama el podeu trobar a l’Annex B. 
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2. Preproducció 

2.1 Eines 

 
 

LightWave [1] és un  complet Software de modelat i animació amb 3D disponible 
tan per PC Windows com per Mac OS de 32 o 64 bits. 

El 1988, Allen Hastings va crear un programa d'animació anomenat Videoscape, 
alhora que el seu amic Stuart Ferguson va crear una aplicació complementària de 
modelat en anomenada Aegis Modeler el 1986. La unió de tots dos programes el 
1990 donaria lloc a l'actual LightWave 3D. 

Al principi NewTek [5] va planejar incorporar Videoscape i Aegis en el seu paquet 
d'edició de video digital, Video Toaster. Més tard es va decidir anomenar-se 
'LightWave 3D,' inspirat sens dubte pels dos programes punters d'animació d'aquella 
època: Intelligent Light i Wavefront. El 1990, el Video Toaster va veure la llum, 
incorporant LightWave 3D. 

Actualment els dos subprogrames que constitueixen LightWave són Modeler i 
Layout; En Modeler es realitza el modelatge de l'objecte amb una filosofia orientada 
a capes, cada capa és una única malla, a diferència d'altres paquets de modelatge, 
en Lightwave no existeixen els objectes sinó una malla generalitzada a cada capa. 

A Layout es realitza el rigging o configuració de l'esquelet d'una malla, 
Dinàmiques, FX, Render, configuració de càmeres i llums 

El editat de materials i textures es realitza tant en Modeler com en Layout 
mitjançant el menú "Surface Editor". 

Modeler i Layout estan lligats en funcionament per mitjà d'un programa anomenat 
HUB, per exemple si tinc carregat en Layout l'objecte fet a Modeler, puc modificar 
des Modeler i els canvis apareixen en Layout automàticament. 

A la fotografia següent es representa d’una manera gràfica quines són les 
funcionalitats que es poden dur a terme en cada subprograma que divideix 
LightWave: 
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A continuació farem un aprofundiment més acurat dels dos subprogrames que 
constitueixen LightWave de manera que coneguem les eines més senzilles que 
tenen.
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Modeler  

Com ja hem dit anteriorment, s’hi realitza el modelatge de l'objecte amb una 
filosofia orientada a capes. Bàsicament es transforma, es passa allò que tenim al 
paper dins l’ordinador i amb vista tridimensional. A Modeler també s’hi realitza el 
texturitzat, que és donar color a l’objecte, moltes vegades en base d’una imatge o 
fotografia d’una textura real per tal de donar més credibilitat a l’objecte. 

Quan obrim el programa ens trobem amb una finestra dividida en quatre. Cada 
una d’aquestes finestres representa el perfil, l’alçat i la planta de l’objecte que estem 
creant. I també hi ha la quarta finestra que mostra l’objecte en 3D. Normalment 
sempre treballarem amb les tres primeres divisions i la quarta finestra ens servirà 
normalment per veure l’acabat. Per rotar la vista de l’objecte sobre l’espai premem la 
tecla [alt] i arrosseguem amb el ratolí. De la mateixa manera ho hem de fer si el que 
volem és fer zoom a l’objecte. Però aleshores haurem de prémer [alt] +[ctrl]. 

Procedim ara, als mètodes de selecció. A la part inferior esquerra de la pantalla, 
trobem tres pestanyetes on hi diu (Points) , (Edges) i (Polygons). Tenir una 
d’aquestes tres seleccionades, ens permet fixar les nostres seleccions o bé amb 
punts, arestes o polígons que constitueixen l’objecte que estiguem creant. 
Existeixen dues maneres de seleccionar: la primera consisteix en prémer el ratolí i 
arrossegar-lo com si estiguéssim pintant l’àrea que volem seleccionar. L’altra 
manera consisteix en fer un llaç amb el botó dret del ratolí al voltant de l’àrea que 
volem seleccionar. Però si el que volem és seleccionar tots els 
punts/arestes/polígons d’una figura emprem qualsevol dels mètodes anteriors i 
seguidament premem [alt gr] [+] per assegurar-nos que no ens haguem deixat cap. 
Aquesta eina rep el nom de “Select Conected”. 

Tot seguit faré una breu introducció de les diferents barres d’eines que trobem 
dins de modeler i intentaré presentar aquelles més bàsiques i essencials.. 

Tots els tipus de menú estan distribuïts horitzontalment en pestanyes a la part 
superior de la  pantalla. Quan seleccionem una d’aquestes pestanyes, les eines que 
hi pertanyen, es despleguen verticalment a la part esquerra de la finestra. 

Comencem pel menú de “ Create” que ens dóna la possibilitat de crear, com bé 
diu el nom, els polígons més bàsics: cubs, esferes i tubs els quals amb altres eines 
anirem modificant per arribar a ser formes molt més complexes com ara un cotxe de 
carreres. 

Aquestes formes només se'ls pot modificar la mida, fer-la més ampla, estreta, 
llarga o curta mentre l’estiguem creant i tinguem l’eina “box” seleccionada. I per 
deixar d’utilitzar una eina cal prémer espai abans de seleccionar una nova eina. Si el 
que volem crear és una esfera o un cub perfectes, cal prémer [ctrl] mentre l’estem 
fent créixer. 

 Aquests polígons els podem canviar la seva posició a l’espai prement la tecla [T] 
o bé [Y] per a fer-lo rotar. 
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Dins del menú Create també hi trobem la opció de Text on podem escriure-hi 
qualsevol tipus de missatge i amb l’eina “Extrude” que es realitza sobre el teclat 
prement [Shift]+[E] li donem profunditat a les lletres de manera que el text es vegi 
tridimencionalment.   

Aquí també existeix l’eina “Pen” que ens permet dibuixar amb el ratolí qualsevol 
polígon. 

Continuem amb el menú de “Modify”.  On es presenten una sèrie de funcions 
que modifiquen, deformen o fan més complexes els polígons que hauríem creat 
anteriorment. La primera eina que ens apareix és la eina move la qual hem introduït 
anteriorment i serveix per variar de posició un objecte.  

L’eina que trobem a continuació s’anomena Drag i serveix per canviar de posició 
els vèrtex o arestes d’una figura geomètrica sense canviar la posició d’aquesta. 
Aquesta funció també la podríem realitzar d’una altre manera. Que consisteix en 
seleccionar aquests punts o arestes de la figura que volem modificar i seguidament 
prémer [T] per variar la seva posició. 

Per a treballar de manera més neta i precisa sempre és aconsellable que el 
nostre objecte quedi centrat a l’eix de coordenades que hi ha a les quatre finestres. 
Per realitzar aquesta tasca, trobem l’eina “Center”  en aquesta mateixa barra de 
menú. O bé, també podem prémer F2 sobre el teclat. 

Les tres properes eines tenen la funció de deformar l’objecte que estem creant, o 
bé una part d’ell. La primera d’elles s’anomena “Magnet” i serveix per exemple per 
deformar superfícies planes delimitant prèviament amb una àrea esfèrica la 
superfícies en concret que ens interessa deformar. I resulta molt útil per a fer 
pujades, baixades o qualsevol tipus de relleu al pla. 

La següent és “Bend” que amb llengua anglesa vol dir simplement doblegar. 
Doncs aquesta és la funció que té aquesta eina. Tot i que abans s’ha de col.locar 
una sèrie d’indicadors a la figura per dir com volem que es doblegui exactament. 

I per últim hi ha “Twist” que amb anglès vol dir embolicar. Aquesta eina, 
bàsicament el que fa és, per exemple en una superfície allargada, la retorça al 
voltant del seu eix central com si fos un espiral. 

La següent barra d’eines s’anomena “Multiply” i la principal funció d’aquestes és 
acomplexar els els nostres objectes a partir d’ells mateixos. Per exemple, la primera 
eina que ens trobem, s’anomena “Bevel” . Aquesta eina permet allargar, enfonsar, 
fer més gran o més petita les cares que seleccionem d’una figura i tot al mateix 
temps amb un simple moviment de ratolí. 

Podem arribar a aquesta eina des del teclat simplement prement la lletra [B]. 

Una altre eina que s’assembla molt al Bevel, és “Extender” Bàsicament, amb les 
dues podríem obtenir un mateix resultat final però amb aquesta, d’una manera més 
lenta i precisa. Aquesta eina consisteix en prémer la lletra [E] + … segons la funció 
que volem dur a terme. 
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Per exemple:  

� Premem [E]+[T] si el que volem és multiplicar i allargar les cares 
seleccionades del polígon en qüestió. 

� Premem [E]+[H] si el que volem és engrandir o empetitir les cares 
seleccionades del polígon. 

� O bé premem [E]+[Y] si volem rotar aquestes cares. 

També dins d’aquest menú trobem eines de subdivisió. Les més concorregudes 
són: 

“Knife” el qual té la funció d’afegir una subdivisió per exemple a la cara d’un 
polígon. S’arriba també a aquesta eina des del teclat prement [Shift]+[K] 

La taula que es mostra a continuació és un recull de totes aquelles eines les 
quals tenen un drecera al teclat per accedir-hi amb més rapidesa, sense haver-les 
de buscar a les barres d’eines. 

La columna de l’esquerra mostra el nom de les eines en qüestió i la de la dreta 

són les tecles del teclat que cal prémer per arribar-hi. 

Deixant de banda les eines en si, voldria introduir un altre menú anomenat 
“Layers” que amb anglès vol dir capes. Modeler, com em dit anteriorment, utilitza 
una tecnologia basada en capes o malles. Una figura completa pot estar dividida en 
diverses capes i cada una d’elles constituir una part visible o invisible de l’objecte. 

I en aquest menú s’hi té el control explicit de cada capa. Per exemple, si nosaltres 
estem construint un cotxe, el xassís, estarà construït en una malla, cada roda, 
portes finestres... estaran distribuïts en altres malles. I amb la finestra de control de 
capes, nosaltres decidim quines capes es veuen, quines no, o bé quines es veuran 
parcialment i serviran com a referència per a construir altres objectes. 
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Per veure aquesta finestra només cal anar al menú de Layers o bé prémer [F7]. 

 

Pràctica 1. de modelatge. 

Consisteix en saber 
construir l’Atomium en 3D 
només a partir d’una foto. 

L’ Atomium és una 
estructura de 103 metres 
d'alçada construïda per 
l'Exposició General de primera 
categoria de Brussel · les de 
1958. Representa un cristall 
de ferro ampliat 165 mil 
milions de vegades. Deixant 
de banda les estructures que 
suporten l’escultura, l’hem de 
construir amb Modeler. 

Si en fixem una mica en l’estructura, podrem captar que en realitat és un cub que 
a cada cantonada i al centre hi té una esfera, i que cada una d’aquestes estan 
unides per tubs. 

El primer que hem de fer és entendre com funciona el “Layers Panel” o la taula de 
malles. 

El més important de tot, és anomenar 
cada capa, perquè un objecte, podria tenir 
més de 15 malles que el constitueixen. Així 
doncs el panell de capes, té aquesta forma: 

 Ens trobem aquí les dues capes 
necessàries per a construir l’Atomium.  La 
primera anomenada caixa, i la segona, que 
són les esferes i els tubs.                       Ens 
fixem que just abans d’on està escrit el nom 
de cada capa, trobem dues columnes amb 
tics.               La primera columna que hi diu 
[F] de “front” i la segona que hi diu [B] de 
“back”.                                                 La 
capa que està en back simplement és per a 

prendre-la com a alguna referència, hi podem construir-hi a sobre. I prement [ctrl] i 
alhora fent clic a aquelles caselles, decidim quines capes volem en front  quines en 
back o quines no volem que es vegin (sense cap tic) 
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Així doncs comencem construint una caixa, fent-la créixer alhora que premem 
[ctrl] per a que sigui totalment cúbica per a que ens serveixi de referència posant-la 
de “back”. 

A una altra malla construirem l’Atomium. En aquesta capa, el que veurem serà 
només la silueta de la caixa però no la podrem manipular. Ara li posem les boles a 
cada vèrtex també prement [ctrl] per a que siguin també totalment esfèriques, 
seguidament creem els tubs i amb les eines de rotació i translació, fem que uneixin 
totes les esferes. 

I quedarà més o menys d’aquesta manera: 
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Els objectius d’aquesta pràctica són poder manejar bé la creació de formes 
bàsiques (ball,box and disk) saber manejar-los amb fluïdesa per l’espai 
tridimensional per a que encaixin en totes les vistes (alçat, perfil i planta) i per 
acabar, introduir mínimament el funcionament de les malles i el “layers panel” en si. 

Pràctica 2. de modelatge 

Aquesta segona 
pràctica també vol 
complir els objectius de 
la darrera, ja que per 
guanyar fluïdesa, són 
necessàries més d’una 
pràctica. 

S’ha de pensar que 
és bastant complicat 
saber agafar la 
percepció d’una imatge 
d’una fotografia en 2D i 
saber-la passar al 
programa de 3D. 

Consisteix en construir un panteó grecorromànic també a partir d’aquesta 
fotografia:   

En aquesta pràctica, introduïm un concepte nou, és possible copiar i enganxar 
figures o parts seleccionades d’una figura. 

Per a dur-ho a terme cal tenir seleccionat la part que vulguem copiar però alhora, 
també hem de tenir activada l’eina “move” amb la [T]. Premem [ctrl]+[C] ; [ctrl]+[V] i 
ho separem, movent una d’elles (la seleccionada) perquè la còpia, estarà 

superposada a l’original. 
Això ens serà útil per a la 
multiplicació de les 
columnes, o la construcció 
de les escales. 

Comencem delimitant 
l’àrea que ocuparà el 
panteó amb una caixa 
relativament aplanada que 
representarà l’últim graó. 
Després el seleccionem i 
comencem a fer 
“extenders”+[H] per fer 

més grans els graons des de la vista d’alçat i perfil. Aleshores creem les columnes, 
fabricades a partir d’un tub, petites caixes i esferes aixafades per a fer els capitells. 
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Posem un parell més  de caixes aplanades per al sostre. I per acabar, com que 
modeles no té la opció de crear triangles, per a reproduir el que hi ha al sostre 
només cal fer una caixa i moure les dues arestes superiors laterals d’aquesta cap al 
centre. Així doncs seleccionem una de les arestes, la mourem al centre amb l’eina 
“move” i després fem el mateix amb l’altre. I ja tenim el nostre panteó. 
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Per acabar definitivament amb 
modeler, només ens queda introduir 
el menú de texturitzat. La pestanya 
que desplega la finestra, es troba a 
la banda superior esquerra de la 
pantalla. I s’anomena “Surface 
Editor”. També és possible arribar-
hi prement          [F5] 

Quan ens trobem amb aquesta 
finestra, tenim dues possibilitats de 
texturitzar l’objecte: 

●  La primera és simplement 
donar-li color.  

Hem de clicar dins l’apartat de 
“color” la casella que hi ha  de color 
verd (en aquest cas) i se'ns obrirà 
una paleta de colors on simplement 
haurem de triar el que ens 
interessa. 

Després amb les altres barres de 
control, podem modificar la 

lluminositat, la difusió, la reflecció, la transparència, la transllucitat... Per a 
personalitzar més la nostra creació. 

Però això només ens serveix 
quan volem pintar l’objecte 
sencer. Si el que volem és 
només pintar una part d’aquest, 
s’ha de realitzar alguns passos 
previs: 

Primerament seleccionar la 
part en concret que li volem 
donar color. 

 I premem la lletra [Q]. Se'ns 
obrirà una finestreta al centre de 
la pantalla en la qual hi 
escriurem un nom que ens 
inventem per a la part de la 
figura que volem tintar. 
Aleshores quan premem el 
menú [F5] a la part esquerra de 
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la finestra hi trobarem una columna d’un gris més clar “Surface Name” que indicarà 
tots els noms que hem designat a les parts de l’objecte per a que després puguem 
editar les textures corresponents independenment.   

● L’altre opció és donar-li a l’objecte una 

 textura procedent de la projecció d’una imatge treta Internet, per exemple, sobre 
la figura. 

Per a dur a terme aquesta acció cal prémer a la [T] de “textured” que també hi ha 
dins la barra de control de “color”. 

Aleshores se’ns desplegarà aquesta finestra: 

Dins la qual ens interessa bàsicament l’apartat que diu “Image” i està marcat per 
un punt groc. A la pestanya del costat, si la despleguem trobarem la opció “load an 
image”; doncs només cal carregar-la, prémer “automathic Sizing” (opció que trobem 
un pel més avall)per a que s’autoajusti la imatge a la superfície. També cal esmentar 
que just a sobre d’”Image” tenim un altre desplegable que hi diu “Projection” aquest 
ens permet editar el tipus de projecció que ens interessa sobre la superfície. Per 
exemple, si nosaltres volem aportar una textura a les quatre parets d’un edifici, ens 
interessa un projecció cúbica per a que la textura tingui la mateixa qualitat a les 
quatre parets. 

Els diferents tipus de projecció que hi ha són: Planar, cúbica, esfèrica, tubular... 

Quan ja tenim tots els objectes que volem que apareguin a la nostra escena 
distribuïts en diferents capes, hem de guardar l’arxiu en el format  “.lwo” per a que 
seguidament els puguem passar a Layout. 

Però abans de salvar, hem de dur a terme un parell d’accions gairebé 
obligatòries: 

La primera, s’anomena “Merge points” . És una eina que s’hi arriba prement la 
lletra [M] del teclat i serveix per unir o eliminar punts que estan massa junts. 

I la segona s’anomena “Unify polygons”, s’hi arriba prement [Shift+I] i té la 
mateixa funció  que l’anterior, la única diferència que en comptes d’unificar punts, 
unifica polígons. 

Aquestes dues eines simplement serveixen per no tenir problemes alhora d’enviar 
el objectes de modeler a layout. El que fan, dit amb altres paraules és simplificar 
punts i polígons dels objectes però sempre mantenint el mateix resultat visual. 
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Layout  

La traducció literal de l’anglès al català de “layout” és distribució i de fet aquesta 
és una de les tasques més importants del programa. S’encarrega de distribuir en 
l’espai tots aquells objectes que hem creat anteriorment a modeler per tal de formar 
una escena. Layout també s’encarrega de la il.luminació d’aquesta amb la 
col.locació de focus, els quals tu controles la intensitat, el color, la difusió i altres 
factors. A més també s’hi du a terme l’animació de personatges/objectes. I per últim 
aquí també s’hi ordena el renderitzat. 

Modeler i Layout estan lligats en funcionament per mitjà d'un programa anomenat 
HUB, per exemple si tinc carregat en Layout l'objecte fet a Modeler, puc modificar 

des Modeler i els canvis apareixen en 
Layout automàticament. 

El que hem de fer quan tinguem els 
objectes de l’escena més o menys 
acabats, és prémer al   

botonet ressaltat lleugerament amb 
color groc. I ens sortirà l’opció “Send to 
Layout” És molt important que aquesta 
acció només la realitzem una vegada 
perquè com ja hem dit abans, els canvis 
que realitzem posteriorment a modeler, 
s’actualitzaran automàticament a Layout. 

Podem observar que a Layout només existeix una única finestra que mostra 
l’escena en perspectiva. Tot i que també tenim la possibilitat de canviar la vista en la 
que observem l’escena així com a Modeler que teníem alçat, perfil i planta. A més a 
més, podem canviar la resolució de imatge per treballar amb més comoditat i/o 
precisió. Per exemple: per treballar de manera ràpida, és recomanable la qualitat 
“Textured Shaded Solid Wireframe” però aquesta vista, no és fidel a les ombres ni a 
les il.luminacions. Quan hàgim afegit més de 10 focus a l’escena, la llum que emetin 
els propers, ja no la percebrem amb aquest tipus de qualitat. Per poder-ho fer, és 
precís utilitzar la vista “VPR” . Aquesta qualitat és amb la que es veurà el producte 
final quan hàgim acabat el projecte. La pega d’aquesta, és que triga uns segons a 
carregar cada pla i per això resulta molt lent treballar-hi.   
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Primera foto: qualitat “Textured Shaded Solid Wireframe”      

Segona foto: qualitat “VPR” 
 
 

Pel que fa les eines, a Layout, n’utilitzarem unes quantes menys que a Modeler. 
Els menús i la seva clacificació es disposen a la pantalla amb el mateix patró que a 
Modeler. 

Comencem pel menú “Items” : 
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La primera eina que ens trobem és el “Surface Editor ” , que és la finestra de 
texturitzat idèntica a la de modeler. Aquesta és una de les poques eines 
compartides entre els dos subprogrames. 

Més avall, trobem una subdivisió d’eines anomenada Load que vol dir carregar. 
Aquestes eines ens permeten: 

○ Carregar una escena 
○ Carregar objectes concrets d’una escena 
○ Carregar objectes procedents de Modeler 

Un cop hàgim carregar tot el que ens interessa, el següent pas seria distribuir-ho 
per l’espai. Després d’haver fet aquesta tasca, i tinguem l’escena muntada, 
procedim a la il.luminació de l’escena: 

L’Il.luminació 

La següent subdivisió de la barra d’eines, reb el nom de Add (la traducció literal 
de l’anglès és afegir) aquí dins trobem l’apartat de “Lights”, que si el despleguem, 
trobem un tipus de llum que es diu “Spotlight ” (focus). Quan hi cliquem, ens apareix 
a la pantalla una finestreta on ens dona la possibilitat de posar un nom a aquest 
focus. [Aquest pas, en realitat ens el podem saltar tot i que és recomanable 
anomenar cada objecte/llum/càmera que tenim/afegim a l’escena ja que si 
posteriorment volem canviar-li alguna de les seves característiques (com la 
intensitat, la transparència, el color...) ens interessarà saber quin nom té allò que 
volem modificar.] 

 

Seguidament ens apareix un 
focus a la pantalla que emet llum 
blanca i té una intensitat, difusió, i 
altres factors que el condicionen 
predeterminats.  

Si nosaltres volem canviar 
aquestes característiques per 
oferir un altre ambient a l’escena, 
només ens cal tenir seleccionat el 
focus i prémer la tecla [P] i ens 
apareixerà la finestra de la dreta 
que ens ho permetrà canviar a 
gust. 

La il.luminació d’una escena és 
molt important per oferir un mínim 
realisme a l’escena. Pertant, és 
una tasca que s’ha de realitzar de 
manera complexa i acurada.  
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Dins d’aquesta subdivisió de menú també trobem la possibilitat d’afegir càmeres . 
Aquest és ni més ni menys el pas previ per a començar a animar. Afegim tantes 
càmeres com plans volem que tingui la nostra escena i les posicionem en l’espai de 
la manera que més ens convingui.Tenint en compte els angles d’enfocament, la 
panoràmica, l’abast... 

Per captar amb precisió aquests factors, només ens cal canviar la vista de 
“prespective” a “camera view” i trobarem l’opció a la part esquerra superior de la 
pantalla. 

L’Animació 

Animar també és una tasca que com ja hem dit anteriors vegades, es realitza a 
Layout. Consisteix bàsicament en posicionar un objecte de maneres diferents a 
l’espai a mesura que la línia de temps va corrent. A l’instant T1 volem que estigui al 
punt A, i  a l’instant T2 volem que estigui en el punt B i el que fa l’ordinador és 
l’encarregat realitzar de manera automàtica el recorregut entre el punt A i el punt B . 

A la part inferior de la pantalla, trobem una barra numèrica que la travessa 

horitzontalment. Cada unitat d’aquesta barra és un “frame” (una fotografia/imatge 
d’un instant concret). I un segon, està compost per la ràpida trancisió de 25 frames. 

Sabent això ja tenim una idea més lúcida d’animar un objecte i ésser conscient de 
les seves velocitats: planteja’t quan vols que perduri el recorregut de l’objecte i 
multiplica els segons estimats per 25. I aleshores tu només t’has de dedicar a 
determinar que en el segon “t” vull que l’objecte estigui a la posició “Z”. 

   Per a fer-ho, suposem una esfera al mig de la pantalla. I tornem a la barra 
horitzontal de temps que hi ha a la part inferior de la pantalla. Allà hi observem una 
“llançadora” desplaçable al llarg de la barra. El que hem de fer amb aquesta clau, és 
arrossegar-la, per exemple, del frame 0 al frame 15 i tot seguit, desplaçar l’esfera en 
l’espai, tot el tros que desitgem que recorri en aquella unitat de temps. Repetint 
aquesta operació nombroses vegades, obtindrem aleshores un moviment complex 
de l’objecte.       
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 Renderitzat 

És simplement el procés que s’ha de realitzar un cop ja tenim el nostre curt 
animat per poder-lo veure amb una resolució mínima a través de la pantalla. 
Consisteix bàsicament a transformar cada frame de la pel.lícula a qualitat “VPR” 
tenint en compte que cada frame triga entre 6 i 10 segons a transformar-se però a 
cada segon del curt li corresponen 25 frames. Per tant, s’entén que pot resultar una 
tasca relativament lenta. Surt a compte renderitzar fotograma per fotograma que el 
vídeo de cop per un tema de seguretat principalment: Posem per cas que la 
renderització es deté per una errada del sistema ; si ho estiguéssim renderitzant en 
format vídeo, perdríem  tota la feina feta, en canvi si ho fem frame per frame, se'ns 
anirien guardant un seguit d’imatges i només caldria continuar el renderitzat des de 
la darrera imatge que se'ns ha guardat. 

Després, només caldria inserir tot aquest seguit d’imatges dins de qualsevol 
programa d’edició de vídeo per començar el muntatge. 
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2.2 Temàtica del curt 

 

La intenció principal del treball era realitzar un curt sense ésser gaire concient  de 
quan de treball em suposaria o quina seria la durada d’aquest. Però tot i així havia 
de  començar a pensar idees sobre quin tema o com seria el meu curt. Per tant, vaig 
començar a mirar vídeos per youtube d’aquesta mena de gravacions per començar 
a agafar alguna idea. En un primer moment vaig pensar a fer algun projecte similar 
al d’una sèrie televisiva anomenada [6] Minúscul però la idea va evolucionar fins a 
tal punt que al final vaig acabar reproduint una cursa de cotxes. Aquesta cursa 
estava inspirada a la pel.lícula [0] Speed Racer. Primerament em semblava bastant 
impossible dur-ho a terme ja que ho veia massa complexe com per haver-ho de fer 
jo mateix. Però com bé diuen, tot és posar-s’hi. A mesura que vaig anar treballant i 
endinsant-me al projecte,  vaig adonar-me que d’una manera senzilla podia simular 
una complexitat comparable amb la pel.lícula al meu treball final. 

L’idea és simular un circuit de cotxes nocturn, dins d’una ciutat completament 
psicodèlica, plena de llums de colors i arrebossada de plafons publicitaris de neó i 
gratacels futuristes. El circuit tindrà diferents desnivells giravolts tancats peralts i 
loopings per a que els cotxes hi passessin. I modelar també el meu propi cotxe de 
carreres també de manera futurista. 

 

2.3 Objectes de l’escena 

 

Així doncs per poder dur a terme la idea, necessitem modelar un cotxe futurista i 
la pista per a la qual circularà. Aquesta pista, haurà d’estar integrada dins d’una 
ciutat amb edificis psicodèlics i textures estrambòtiques. Per simular aquesta ciutat, 
el que farem serà modelar apròximadament 10 edificis completament diferents i 
originals, i la resta, seran còpies d’aquests 10 amb mides diferents, amb petits 
canvis en l’ il.luminació o alguna textura per fer veure que són edificis diferents. De 
la mateixa manera, dins d’una ciutat, hi ha molts cartells publicitaris i pantalles de 
neó, aleshores és qüestió de fer-ne 5 o 6 i així com els edificis, copiar-los i col.locar-
los amb diferents mides a diferents llocs de l’escena. Un altre element important, 
són les graderies. Tot i que el circuit estigui dins d’una ciutat, tot estadi conté unes 
bones grades per a que el públic pugui contemplar bé la competició. 

I fins aquí són tots aquest objectes els quals s’han de crear a través del Modeler 
però no ens hem d’oblidar de tota la trama de focus que ens il.lumina l’escena i les 
dues càmeres que s’empraran per gravar els dos plans enregistrats a la pista. 
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Càmera 1                                                               Càmera 2 

                                    

 

 



TR: Curt d’animació gràfica; Marc Mora Estrada  

25 

 

2.4 Storyboard 

Un storyboard [7] és un conjunt d'il·lustracions mostrades en seqüència amb 
l'objectiu de servir de guia per entendre una història, previsualitzar una animació o 
seguir l'estructura d'una pel·lícula abans de realitzar-se o filmar. 

En la creació d'una pel·lícula amb qualsevol grau de fidelitat a una escriptura, un 
storyboard proporciona una disposició visual d'esdeveniments tal com han de ser 
vistos per l'objectiu de la càmera.  

 En concret, el curt estaria distribuït en tres plans principals: 

1. El primer consisteix a simular que la càmera està dins el cotxe i està filmant el 
recorregut del “twist”. En realitat no vàrem ficar pas la càmera dins el cotxe sinó que 
el que vam fer és animar la pròpia càmera associant-li un parell de focus per a 
simular les llums del cotxe. 

2. El segon pla consistia en gravar-me davant d’una pantalla de croma per afegir 
un efecte de velocitat des del programa d’edició de vídeo i poder simular que sóc jo 
mateix el que condueix el cotxe. 
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3. El tercer plànol consistia simplement en donar una visió en perspectiva de la 
cursa en general de manera que puguéssim contemplar millor la resta de cotxes i 
tota la ciutat. 
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3.Producció  

3.1 Modelatge i Texturitzat 
 
Primerament començarem  construint tot l’escenari: 

Construcció de la pista  

Per començar a modelar la pista, així com qualsevol cosa, hem de tenir en 
compte que partim de les formes més bàsiques: esferes, caixes i tubs. En aquest 
cas, però, les caixes seran més que suficient per la construcció de la nostra pista. 

Comencem definint amb una caixa de molt poc gruix un tros recte del circuit 
relativament curt. Aquí ja estarà definida l’amplada que volem que tingui el circuit de 
carreres. El que busquem en realitat és que no tingui una forma totalment plana, 
sinó una forma cóncava per tal de simular el peralt de la carretera. Per a conseguir-
ho afegim subdivisions verticals (4 més o menys) amb el tabulador al tros de pista 
mentre l’estem creant i tot seguit, disposarem els punt dels vèrtexs amb forma d’U. 
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Aleshores, a arrel d’aquest tros, comencem a modelar els giravolts, i desnivells 
utilitzant bàsicament l’eina d’extender mentre seleccionem la cara de la pista per on 
la volem allargar. Recordem que per utilitzar aquesta eina, procedim en prémer la 
lletra [E] del teclat i tot seguit permem segons desitgem la lletra [T] si el que volem 
és allargar d’una manera recta; o bé la lletra [Y] si el que volem és troçar-ho mentre 
ho allarguem, que en aquest cas, és el que ens interessa a nosaltres. I com més 
vegades seguides utilitzem aquesta eina, més fluida i circular serà la nostra 
corba.Aleshores, a una altra malla, ens dedicarem a fer el “looping” i el “twist”  amb 
diferent eines i després només caldrà unir totes les peces per donar per acabada la 
forma que tindrà el nostre circuit. 

Per construir el “Twist” , que amb 
català vindria a ser un tirabuixó dins la pista procedim a una recta considerablement 
llarga amb moltíssimes divisions horitzontals. Aquestes divisions les podem fer tant 
a mesura que anem allargant el tram de pista amb l’extender  o bé amb l’eina knife. 
Un cop tenim aquesta recta procedim a utilitzar l’eina bend . Amb el botó dret del 
ratolí posem l’eix de torció  que ens ha de quedar  disposat just sobre la pista de tal 
manera que des de l’alçat veiem una creu damunt la pista. finalment només cal amb 
el ratolí intentar desplaçar amunt o avall qualsevol dels braços d’aquesta creu. i 
aleshores ens quedarà ja el tirabuixó a la carretera d’aquesta manera:  
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Per continuar amb el modelatge del looping, necessitarem dos trossos de pista 
també considerablement llargs i amb numbroses divisions horitzontals, i procedim 
com hem fet igual per al “Twist” col.locant el eixos de torció damunt d’un dels 
trossos de pista, seguidament, des del perfil dobleguem la pista cap amunt com si 
forméssim una mitja lluna. Amb l’altre tros de pista fem exactament el mateix i tot 
seguit els disposem en l’espai tots dos de manera que completin el looping. Però 
encara el tenim dividit en dos parts. Per unir-ho tot plegat per a l’extrem superior del 
loop utilitzarem l’eina de Weld Points to Average que es troba a la barra de menú 
Detail.  

I el resultat final serà una cosa semblant a aquesta:  

Quan ja tenim totes les peces que formaran el nostre circuit, les unirem de la 
mateixa manera que hem unit la part superior del “loop”: Amb l’eina Weld Points to 
Average  
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I aleshores la pista ens quedarà d’una manera similar a aquesta:

 

 

Un cop donem la pista per completada, procedim a afegir les textures a la pista: 

Amb el menú “surface editor” hem de prémer a la [T] de “textured” que també hi 
ha dins la barra de control de “color”. 

Aleshores se'ns desplegarà 
aquesta finestra: 

Dins la qual ens interessa 
bàsicament l’apartat que diu “Image” 
i està marcat per un punt groc. A la 
pestanya del costat, si la 
despleguem trobarem la opció “load 
an image”; doncs només cal 
carregar-la, prémer “Automathic 
Sizing” (opció que trobem un pel més 
avall)per a que s’autoajusti la imatge 
a la superfície. També cal esmentar 
que just a sobre d’”Image” tenim un 
altre desplegable que hi iu 
“Projection” aquest ens permet editar 
el tipus de projecció que ens 
interessa sobre la superfície, i com que la pista, és una superfície plana, triarem 
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planar projection. En aquest cas, la imatge de textura que hem triat per a recobrir la 
pista, és aquesta:  

i defet, li hem afegit uns petits detalls a les vores per a tal que facin de reflectants 
per als conductors i la pista sembli una mica 
més real de manera que s’intercal.len segment 
de línia vermella, i segments de línia blanca i 
queda d’alguna manera semblant a aquesta: 

                                                                    

Aleshores, si tot plegat ho posem en comú quedarà la pista sencera d’aquesta 
manera: 
                                                                  
De fet, per qüestions pràctiques, 
alhora de fer la pista per exemple, és 
recomanable que afegim primer la 
textura al fragment inicial de la pista, 
aleshores anar-la construint amb les 
eines que s’han mostrat anteriorment, 
però amb la textura ja designada. 
D’aquesta manera, a mesura que 
anem formant en nostre circuit, totes 
les peces, ja tindran la textura que els 
cal i no serà necessari que repetim 
em procés cap més vegada.    

Construcció dels edificis: 

Per a construir els edificis, utilitzem simplement les formes predeterminades que 
el programa ens ofereix, i les eines més senzilles o simples pro a modelar-los. De 
fet, en aquest cas no hi ha cap tècnica així com en la pista que et guï i et digui com 
han de ser els edificis. Aquí pots utilitzar al 100% la teva imaginació i inventar-te 
qualsevol tipus de construcció ja sigui molt complexa, molt senzilla, amb moltes 
textures amb poques... tot això és decisió teva completament. 

A continuació es donen els detalls sobre cada edifici: 
● Per començar, vaig decidir fer una “rèplica” del famós Empire State de New 

York. 
Aquest edifici es basa essencialment en un rectangle mitjanament alt i estret. 

Aleshores, seleccionem la cara superior d’aquest rectangle i amb l’eina bebel  anem 



aprimant i allargant cap amunt  diverses vegades fins que s’ha fet tant prim, que 
l’últim tram el podem considerar l’antena que hi ha al capdamunt de l’edifici.

Aleshores procedim simplement a posar
aquest cas, la textura, serà progec
forma cúbica per tal que les finestres es progectin de la 
mateixa 
manera a 
quatre cares 
l’edifici. I 
després, per 
exemple, 
afegiria una 
textura diferent per a distingir el que són els teulats de 
l’edicici. 
En aquest cas, hem triat aquestes dues textures per 
aquest edifici 
I si ho convinem tot plegat l’edifici, resultarà d’aquesta manera tal com es mostra a 
la imatge. 

● Un altre edifici, consisteix en un rectangle alt i estret on hem seleccionat la 
cara superior, la que mira el c
lleugerament fins que l’edifici queda com aquest taronja.

● Dins del menú de “create” tenim una opció que hi diu “more” i allà hi trobem 
una altre figura predeterminada que es diu “capsule tool” i consisteix en fer
càpsules. Apartir d’aquesta eina doncs, inventem. Per exemple: fem una 
càpsula i seleccionem la  meitat inferior i la suprimim. I seguidament recolzem 

l’estructura restant a terra. Seguidament, selecctionem el punt superior de la 
c’apsula, allà on conflue
nostre edifici una punxa. Ara podríem atravessar una esfera aplanada a la 
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munt  diverses vegades fins que s’ha fet tant prim, que 
l’últim tram el podem considerar l’antena que hi ha al capdamunt de l’edifici.

Aleshores procedim simplement a posar-li les tectures a l’edifici de finestres. En 
aquest cas, la textura, serà progectada sobre l’edifici de 
forma cúbica per tal que les finestres es progectin de la 

les 
de 

textura diferent per a distingir el que són els teulats de 

triat aquestes dues textures per 

I si ho convinem tot plegat l’edifici, resultarà d’aquesta manera tal com es mostra a 

Un altre edifici, consisteix en un rectangle alt i estret on hem seleccionat la 
cara superior, la que mira el cel i amb l’eina de rotar, [Y], cargolar
lleugerament fins que l’edifici queda com aquest taronja. 
Dins del menú de “create” tenim una opció que hi diu “more” i allà hi trobem 
una altre figura predeterminada que es diu “capsule tool” i consisteix en fer
càpsules. Apartir d’aquesta eina doncs, inventem. Per exemple: fem una 
càpsula i seleccionem la  meitat inferior i la suprimim. I seguidament recolzem 

l’estructura restant a terra. Seguidament, selecctionem el punt superior de la 
c’apsula, allà on conflueixen totes les línies i l’estirem cap amunt i fem del 
nostre edifici una punxa. Ara podríem atravessar una esfera aplanada a la 
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munt  diverses vegades fins que s’ha fet tant prim, que 
l’últim tram el podem considerar l’antena que hi ha al capdamunt de l’edifici. 

li les tectures a l’edifici de finestres. En 

I si ho convinem tot plegat l’edifici, resultarà d’aquesta manera tal com es mostra a 

Un altre edifici, consisteix en un rectangle alt i estret on hem seleccionat la 
el i amb l’eina de rotar, [Y], cargolar-la 

Dins del menú de “create” tenim una opció que hi diu “more” i allà hi trobem 
una altre figura predeterminada que es diu “capsule tool” i consisteix en fer 
càpsules. Apartir d’aquesta eina doncs, inventem. Per exemple: fem una 
càpsula i seleccionem la  meitat inferior i la suprimim. I seguidament recolzem 

l’estructura restant a terra. Seguidament, selecctionem el punt superior de la 
ixen totes les línies i l’estirem cap amunt i fem del 

nostre edifici una punxa. Ara podríem atravessar una esfera aplanada a la 
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punxa de manera que sembli una cúpula. Donem textures diferents tant a 
l’edifici en sí com a la cúpula i  donem la construcció per enllestida i el treball 
final, serà una cosa semblant a aquesta: 

 Amb les càpsules, també en podrém fer un munt, i com que el què busquem és 
construir una ciutat futurista doncs també podríem fer edificis flotant amb forma de 
càpsules com aques 

● Altres exemples d’edificis creats amb la mateixa dinàmica: 
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Construcció dels cartells publicitaris 

 
 De fet, tots els cartells publicitaris, utilitzen la mateixa 

dinàmica de creació:En primer lloc, s’ha de dir que el què 
busquem, no és un simple cartell rectangular en el qual hi afegim 
una imatge 
com a textura 

què 
representarà 

en contingut publicitari. Sinó que 
volem crear un polígon que tingui 
la mateixa forma que el logo 
publicitari. Com si haguéssim de 
retallar per exemple només el 
contorn del cap de l’ós. Per a fer-
ho, cal crear un polígon amb 
l’eina “Pen” que trobarem dins el 
menú de “Create” amb la mateixa 
forma que el logo. Aquesta eina permet crear polígons amb la mateixa dinàmica que 
com si el dibuixéssim amb un bolígraf. Per facilitar la feina, insertarem aquesta 
mateixa imatge de fons per tal que ens serveixi com a plantilla i poder resseguir el 
contorn 
simplement amb 
l’eina com si 
calquéssim. Per 
poder-ho fer, 
desplegarem el 
menú de Display 
Options al qual 
s’hi arriba 
prement la tecla 
[D]. Dins aquest 
menú trobarem 
la pestanya 
“Backdrop” i allà 
mateix trobarem 
la opció de carregar una imatge la qual ens servirà només de plantilla. Un com ja la 
tenim, l’emmarquem amb una capsa, o un cub pla. I dins el contorn d’aquesta capsa 
procedirem a l’utilització del “Pen” per formar el polígon amb forma d’ós. Tot seguit 
procedim a tenyir el rectangle de qualsevol color. (Això, simplement es fa per tal 
estalviar-nos possibles errors alhora que s’introdueix la imatge de l’ós com a textura 
del polígon que hem creat.) Com ja hem dit ara hem de seleccionar el polígon que 
hem creat i amb el menú de “Surface Editor” s’introdueix la imatge del logo com a 
textura d’aquest. És possible que la imatge del logo no encaixi perfectament amb el 
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contorn del polígon i es vegi desplaçada. Per poder-ho corregir, dins al mateix menú 
d’edició de textures, trobarem una opció anomenada “automathic sizing” [remarcada 
amb color groc a la fotografia]que automàticament farà que la textura i el polígon 
encaixin perfectament. Per acabar, esborrem el rectangle que envolta el nostre logo, 
i per donar-li una mica de profunditat, 

utilitzarem l’eina “Extrude” que es troba dins la pestanya de menú “Multiply”                                 
.Altres cartells publicitaris: Recordem que tots estan fets amb el mateix 

procediment que l’anterior...   

     

                                                                                                                      

Construcció de les graderies: 

Per tal de construir les graderies, no vaig seguir cap model en concret com a pauta. 
Simplement vaig imaginar-me les meves pròpies 
graderies i les vaig plasmar a la pantalla utilitzant 
algunes les eines més simples. Estan constituïdes per 
dos pisos, una coberta amb forma de mitja lluna que fa 
de sostre i tota l’estructura està sustentada per moltes 
columnes. 
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Per simul.lar la gentada que hi ha mirant la cursa, senzillament introduirem amb el 
menú de textures [F5] una fotografia de molta gent que farem servir com a textura. 
de la mateixa manera, utilitzarem una textura semblant al ciment per recobrir tota la 
resta de la graderia. Com que de graderies se’n troben a diversos punts de la pista, 
vaig decidir de copiar-les a llocs diferents. I a més, utilitzant l’eina bend  que es troba 
dins el menú Modify per tal d’encaixar millor les graderies a la pista i dóna’ls-hi un 
toc més real tal com es mostra a la fotografia de la pàgina anterior. 

Construcció del cotxe 

Com que encara no gaudeixo de la 
percepció per tenir clares les proporcions 
d’un cotxe de carreres, utilitzaré alhora de 
construir-lo 
una plantilla 
extreta de 
internet. 
Aquesta 

imatge la farem encaixar amb les tres pantalles del 
modeler que ens mostren l’alçat el perfil i la planta de 
la figura que estem construint. I arrel d’aquesta 
plantilla, hi farem encaixar el nostre cotxe. Però per 
tal d’introduir aquesta imatge de base, haurem de 
prémer la lletra [D] del teclat i ens apareixerà la 
següent taula de menú. A la pestanya de Backdrop 
tindrem la opció d’incerir una imatge a la pantalla Top 
Right/ Top  Left ; Botom Right / Botom Left  I un cop 
tinguem posicionades les imatges de la manera que 
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es mostra a la imatge següent, procedirem a la construcció del cotxe a partir d’una 
“caixa” i fent-li extetenders en aquesta mentre li fem encaixar tots els punts amb la 

plantilla. 

 

 

 

Un cop 
arribat 

a aquest punt és qüestió d’anar fent 
subdivisions als polígons d’aquesta 
carcassa amb tot el ventall d’eines 
que tenim dins el menú “Multiply”, 
a l’apartat de Subdivide . I aleshores 

podrem anar fet encaixar tots els nous punts que ens surten amb la plantilla que 
tenim de fons. I ens quedarà una cosa semblant a la imatge següent: 
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Tot seguit ens dedicarem 
al modelatge de les rodes 
que les farem a partir d’una 
esfera partida per fer el 
pneumàtic, i amb les altres 
figures principals com són 
els tubs, i les “caixes” 
farem els acabats 
d’aquesta. Un cop tinguem 
una roda acabada, 
n’haurem de fer còpia a 
quatre capes diferents, i ja 
tindrem les quatre rodes.  

I per acabar, només ens queda afegir totes les textures al cotxe. Recordem que per 
introduir textures diferents a parts d’un mateix objecte, cal seleccionar tots aquells 
polígons que volem que tinguin la mateixa textura i amb la lletra [Q] els afegim un 

nom per diferenciar de les altres parts que tindran textures diferents. 
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A la imatge seüent es mostra el cotxe amb 
totes les seves textures acabades. A l’esquerra 
de tot, hi ha una llista amb totes aquelles parts 
del cotxe que tenen textures diferents. Al menú 
de texturitzat no hem d’oblidar editar la 
lluminositat, la difusió, la transparència, la 
reflexió i altres factors que ajuden a 
personalitzar i fer més real el nostre cotxe. 
També hi apareix el menú de totes les capes 
que composen el cotxe sencer com són les 
quatre rodes, els seients i el xassís.  

3.2 Creació de l’escena 
Un cop ja tenim creats tots els objectes que 

figuraran a la nostra escena des de Modeler  
procedim a enviar-los a Layout on els podrem 
distribuir a plaer i podrem crear la nostra escena. 
Exceptuant el cotxe, hem construït tots els 
objectes que constitueixen la nostra escena 
(pista, cartells,graderies i edificis) dins un mateix 
document Modeler distribuïts en capes diferents. 
Per a fer-ho, a la part superior dreta de la nostra 
pantalla a Modeler trobarem una petita pestanya 
desplegable que quan hi cliquem, ens 
apareixerà l’opció de “Send object to Layout” . Aleshores tot el que hem creat a 
Modeler, es copiarà a un document Layout. Un cop a Layout, ja podrem seleccionar 
els objectes un a un i dur-los on desitgem que estiguin de la nostra escena.  

Arribat a aquest punt, també és moment de personalitzar les il.luminacions de 
l’escena. Per començar volem que a la 
nostra ciutat sigui de nit. Per tant, per 
editar la lluminositat de l’ambient, 
haurem de seleccionar el focus que 
tenim per predeterminació dins l’escena i 
prémer la lletra [P] del teclat i aleshores 
ens apareixerà un menú que ens 
mostrarà les propietats d’aquesta. Dins 
aquest menú hi ha l’opció que regula 
l’Ambient Intensity com es mostra a la  
imatge, i és qüestió d’abaixar el tant per 
cent d’aquesta. A continuació, com que 
l’escena ens ha quedat fosca, haurem 
d’introduir els focus que il.luminaran la 
pista i les graderies. Per a fer-ho, a la 
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part esquerra de la pantalla trobarem l’opció d’Add Lights . En concret, el que 
afegirem a la nostra escena serà Spotlights . Tal com hem fet amb la llum 
predeterminada, prement la lletra [P] ens apareixerà el menú on podrem editar la 
intensitat, el color i l’abarcament de la llum que emet el focus. Fent això repetides 
vegades, podrem il.luminar cada racó de la nostra escena. En concret, jo, he decidit 
editar cada focus d’un color diferent per donar un aire més futurista i psicodèlic a la 
nostra escena.   

 

Per acabar, per tal que no es vegi un terra massa llis o el cel gris que hi ha 
predeterminat a Layout afegirem un fons amb una fotografia d’una ciutat nocturna 
per fer veure que hi ha més edificis al darrere i un terra que s’assembli a l’asfalt. Per 
fer-ho, només cal anar al document Modeler on hi ha tots els altres objectes 
distribuïts en capes. Obrir una nova capa i crear-hi una plataforma amb la textura 
adient paralel.la a l’eix d’abscisses que servirà com a terra, i per a la fotografia del 
fons, doncs fer el mateix però que la plataforma sigui paralel.la a l’eix d’ordenades. I 
un cop hem desat els canvis, aquests objectes es sincronitzaran automàticament  a 
Layout i des d’allà, podrem moure’ls on vulguem per fer que encaixin amb la resta 
d’elements que hi ha a l’escena. Tant el terra que hem creat com la fotografia que 
hem inserit de fons, es poden apreciar a la primera fotografia de la pàgina anterior.  
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3.3 Animació 

A continuació, una vegada ja tinguem muntada tota l’escena a Layout  ja podem 
procedir a l’animació. En concret, nosaltres animarem el cotxe i les càmeres que 
l’aniran filmant mentre aquest fa la cursa. En concret, al 
nostre curt existeixen quatre animacions d’elements 
diferents: 

1 En primer lloc, haurem d’animar les rodes 
del cotxe en concordança amb el seu moviment, 
això ho farem possible, afegint un plugin que ens 
podem descarregar de la xarxa en el cas que no 
el tinguem ja dins el programa Layout. Per 
concretar, el nostre plugin rep el nom de 
“MGWheelIA.ls . Per afegir-lo només cal tenir 
seleccionat el cotxe i prémer la lletra [M] del teclat. 
Aleshores ens apareixerà el menú “Motion 
Options” i a la par inferior d’aquest trobarem 
l’opció “Add Modifiers” Quan hi cliquem, s’ens 
desplegarà una llista d’aplicacions i altres Plugins, 
aleshores només cal buscar el nostre i 
seleccionar-lo.  

 

2 Per tal de seguir l’ordre de l’story board que hem fet anteriorment, el 
primer pla del nostre curt, 
consisteix en simular que 
la càmera està filmant des 
de dins el cotxe mentre fa 
un Twist per la pista. Per 
aconseguir-ho, el que 
farem és animar una 
càmera, en comptes del 
cotxe per tal de fer-ho més 
senzill. Des dels ulls del 
conductor, es veu la pista i 
els dos fars del cotxe que 
la il.luminen. Per tant, 
també seran necessaris 
dos fars adherits a  
ambdós costats de la 
càmera mentre aquesta va 
fent el seu recorregut. Per adherir aquestes llums a la càmera simplement 
utilitzarem dos Spotlights que enganxarem a la càmera de la manera 
següent: Prement la lletra [M] com hem fet abans, i tenint seleccionada la 
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càmera se'ns obrirà el mateix menú. A la  part superior d’aquest, hi ha la 
opció “Parent Item” que ens permetrà cercar el focus pel nom o la numeració 
que li hem afegit anteriorment al crear-la. I de la mateixa manera ho farem 
per adherir l’altre focus.  Una vegada ja tenim units els dos focus i la càmera 
ja podem passar a l’animació d’aquesta. Ho farem condicionant la posició on 
aquesta es troba en funció de la línia de temps que trobem en horitzontal a la 
part inferior travessant tota la pantalla. (Veure la pàgina 21 on s’explica 
aquest procediment amb més detall) 

 

3 Tot seguit passaríem a l’animació dels cotxes. Així com hem fet en el 
pla anterior, posant focus a ambdós costats de la càmera, també ho haurem 
de fer amb els cotxes. El procediment és exactament el mateix que el que 
hem dut a terme abans: Tenint seleccionada la carrosseria del cotxe, premem 
la lletra [M] se'ns obrirà el mateix menú. A la  part superior d’aquest, hi ha la 
opció “Parent Ítem” que ens permetrà cercar el focus pel nom o la numeració 
que li hem afegit abans. I de la mateixa manera ho farem amb l’altre focus. 
Així mentre el cotxe es vagi movent, els dos focus el seguirà allà on vagi 
simulant que són els seus fars. Finalment, a continuació ens dedicarem a 
posicionar el cotxe a diferents llocs de la pista en funció de la barra de temps 
que nosaltres posicionarem on desitgem de tal manera que sembli que el 

cotxe va avançant, tal com hem fet amb la 

càmera. 

4 Tota aquesta animació que li hem fet al cotxe, seguint el circuit, si 
volem que es vegi al nostre curt, haurà de ser captat per una càmera. Però 
com que aquesta no emmarcarà tot el moviment que fa el cotxe en un sol pla, 
haurem de fer que aquesta es mogui perquè pugui filmar tot el recorregut per 
on hem animat el cotxe. Per fer-ho és aconsellable que es divideixi la pantalla 
en dos, mitja pantalla mostrarà tot allò que es veu a través de la càmera 
(Camera View). I l’altre ens mostrarà el cotxe i la càmera en perspectiva tal 
com es mostra a la imatge. D’aquesta manera aconseguirem concordar el 
moviment de la càmera amb el que fa el cotxe amb més comoditat i precisió.     

4.Postproducció 
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Render 

 

Renderitzat [12] (render en anglès) és un terme usat en argot informàtic per 
referir-se al procés de generar una imatge des d'un model. Aquest terme tècnic és 
utilitzat pels animadors o productors audiovisuals i en programes de disseny en 3D. 

  En infografia aquest procés es desenvolupa amb la finalitat d'imitar un espai 3D 
format per estructures poligonals, comportament de llums, textures, materials (aigua, 
fusta, metall, plàstic, tela, etcètera) i animació, simulant ambients i estructures 
físiques versemblants. Una de les parts més importants dels programes dedicats a 
la infografia són els motors de renderitzat, els quals són capaços de realitzar 
tècniques complexes com radiositat, raytrace (traçador de raigs), canal alfa, reflexió, 
refracció o il·luminació global. 

Quan es treballa en un 
programa de disseny 3D per 
ordinador, normalment no és 
possible visualitzar en temps real 
l'acabat final desitjat d'una escena 
3D complexa ja que això requereix 
una potència de càlcul massa 
elevada, per la qual cosa s'opta 
per crear l'entorn 3D amb una 
forma de visualització més simple i 
tècnica i després generar el lent 

procés de renderització per aconseguir els resultats finals desitjats. El temps de 
render depèn en gran mesura dels paràmetres establerts en els materials i llums, 
així com de la configuració del programa de renderitzat. 

 

Per iniciar el nostre Render, hem de buscar a la barra d’opcions horitzontal que hi 
ha a la part superior de la pantalla on trobarem la pestanya de render, quan hi 
cliquem, a la part vertical esquerra se'ns desplegaran les diferents opcions del 
menú. Allà trobarem l’opció de “Render Scene”. Clicant-hi automàticament s’iniciarà 
el procés. O bé també podem prémer simplement la tecla [F10] del teclat com a 
manera més ràpida. per calcular aproximàdament quan trigarà el procés, podem 
prémer la tecla [F9] d’aquesta manera només se'ns renderitzarà un sol frame. En el 
nostre cas triga un minut i mig o bé dos per cada frame . En total nosaltres devem 
tenir aproximàdament uns 160 frames. Per tant per a nosaltres, el procés de 
renderitzat es completarà amb 3 hores i 45 minuts aproximàdament.  

Alhora que estem reproduint, la nostra pel.lícula ja renderitzada, porta una 
velocitat d’uns vint frames per segon. 

Conclusions 
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De cara als objectius del treball que hi ha a l’inici de la introducció, m’agradaria fer 

una crítica constructiva d’aquelles coses en les que realment he aconseguit i també 
aquelles en les que m’he quedat curt. 

En primer lloc m’agradaria dir que al inici, era realment conscient de la feina que 
em portaria fer un curt d’animació en 3D, és per això que vaig decidir no enlluernar-
me gaire i preguntar a  una estudiant de multimèdia quines eren les meves 
possibilitats amb el temps que tenia tenint en compte si començava de zero. 
Aleshores s’em va aconsellar que em dediques a fer pràctiques per separat de 
petites tasques que es realitzen al món del 3D. Però tot això va ser de paraula, més  
endavant, quan vaig haver-m’hi posat vaig veure que seria capaç de fer un mini-curt 
però que un mes sencer de feina, treballant de tres a quatre hores diàries 
suposarien només uns vint segons de curt. Per altra banda, al ser conscient que 
podia fer un curt vaig documentar-me de com s’organitzaven les parts per a la 
creació del curt (preproducció, producció i post producció) i quines tasques del 
projecte es duen a terme en cada part. El cas és que a la part de post-producció, 
vaig incloure-hi efectes sonors, efectes especials i altres petites coses apart del 
Render que per motius tant de temps com de medis, m’ha estat possible realitzar. 

 

El mètode d’estructuració en el temps del treball m’ha estat molt útil l’ajuda del 
professor de seguiment, que em va introduir el concepte i la metodologia dels 
diagrames de Gantt, i és per això que no he patit presses alhora de fer el treball. 
D’altra banda, per a que el tutor pugui tenir un seguiment de manera més còmode, 
em va aconsellar que fes el projecte via Google Docs i tenir el document compartit 
amb ell. D’aquesta manera evitàvem anar fent còpies i enviar-les per poder revisar 
el treball. Aquest “modus operandi” estava molt bé en teoria, però vaig tenir certs 
problemes alhora de treballar amb docs. quan treballes amb arxius de cretes 
dimensions, el servidor es penjava contínuament i feia molt lent l’avançament del 
treball. I també resulta complicat manipular les fotografies per tal de fer que encaixin 
tant amb els texts com amb els marges. Per tant, demano disculpes per si la 
presentació d’aquestes no és gaire correcte.      

 

Per últim m’agradaria esmentar una altra dificultat que se m’ha presentat alhora 
de fer el projecte. Per tal de poder treballar des de casa amb el Light Wave vaig 
haver de descarregar-me un “crack” de la xarxa ja que la versió original del 
programa, era massa cara. Però la versió pirata, responia amb irregularitats i no 
sempre funcionava. I això també va endarrerir bastant el meu trajecte en el treball.  

 

Bibliografia 
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● Conceptes 
 
[0] Speed Racer: Speed Racer és una adaptació live action (amb persones reals) de 
la sèrie animada japonesa Meteor (títol original Mach Go Go Go), però tots els seus 
escenaris i els cotxes que constitueixen la carrera estan fets amb tecnologia 3D 
Tràiler oficial: http://www.youtube.com/watch?v=ehpxIrCNiVI 
Sinopsis de la Pel.lícula: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Speed_Racer_(pel%C3%ADcula) 
 
[1] Light Wave va ser el programa que finalment vaig utilitzar per a la realització del 
curt: 
Per aconseguir la versió pirata del programa: 
http://www.newwebstar.com/musica/317880-newtek-lightwave-11-2238-x32-x64-
2012-eng-crack.html 
Informació general de LightWave: 
http://www.dotmedia.com.es/LightWave.html 
http://es.wikipedia.org/wiki/LightWave 
 
[2] Programa d’animació en 3D Blender:  
http://www.blender.org/ 
 
[3] Conceptes bàsics del 3D: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Animaci%C3%B3n_3D 
 
[4] Diagrames de Gantt: 
 
[5] NewTek: És una publicació divulgativa de FUNDACIÓ TEKNIKER per donar a 
conèixer la seva activitat dins dels camps de la tecnologia i el coneixement. 
http://www.tekniker.es/newtek/boletin/1/ 
 
[6] Inspiració del curt: 
Minúscul són uns petits gags que combinen l’animació amb 3D i imatges reals. Això 
atorga una rellevant importància a la il.luminació dels personatges. El fet de treballar 
amb un fons real, fa que tingui més temps de realitzar un muntatge de so i vídeo 
més el.laborats i per tant poder fer una millor postproducció. 
Aquí en teniu un exemple: 
 http://www.youtube.com/watch?v=5qzOLgU_jdU&feature=fvsr 
 
[7] Story board: Definició del concepte. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Storyboard 
 
 
Treballs de recerca de referència:  
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[8] AUTORS, “Curiositats sobre l’animació”, 20XX:  
http://www.edu365.cat/videofoto/animacio/Animacio.pdf 
 
[9] La tècnica de l’stop motion, exemples : 
http://euclidestv.wordpress.com/stop-motion-i-altres/ 
 
[10] Altres Treballs de Recerca:  
   [10.1] El model de la dona del franquisme; Treball realitzat per Clara Tur i Maria 
Promés 
  http://blocs.xtec.cat/mariaclara/ 
   [10.2] Víctor Jiménez i Carles Paül són els autors d’aquest treball de recerca 
d’animació realitzat al 2010. 
http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/11812/1/Victor_Jim%C3%A9nez_P
arrilla_Creaci%C3%B3%20d'un%20curtmetratge.pdf 
 
[11] Pluggins Definició del concepte: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Complemento_(inform%C3%A1tica) 
 
[12] Render  Definició del concepte: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Renderizaci%C3%B3n 
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Annex A: Reunions  
Aquest és el seguiment de la recerca mitjançant les tutories amb el meu professor 
referent, Jordi Campos . Hi consten totes les reunions que s’han fet i hi estan 
explicades les diferents tasques de realització que s’han d’anat fent al llarg del 
Treball. 

Reunió 10/02/2012 
● Tasques: 

○ T1. Iniciar l’informe del Treball de Recerca 
● Portada: Títol i Dades bàsiques 
● 1. Introducció 

● 1.1. Diagrama de GANTT 
● 10. Bibliografia 
● Annex A: Reunions 

● Dia 10/02/2012 
○ T2. Mirar-se el Diagrama de GANTT 
○ T3. Mirar-se altres Treballs de Recerca 
○ T4. Mirar-se la Introducció dels companys de TR 

● Proper dia de reunió: DC 22/02/2012 

Reunió 22/02/2012 
● Realitzat: 

○ Parcialment: T1, T3 
○ Acabada: T2, T4 

■ T4: Introduccions molt curtes en general 
● Tasques: 

○ T1!, T3! 
○ T5: Fer el Gantt del vostre projecte 
○ T6: Fer l’estructura amb títols de primer nivell del TR 

● Proper dia de reunió: DC 14/03/2012 

Reunió 21/03/2012  
● Realitzat: 

○ Acabada: 
■ T1, T4 
■ T6: però falta portada, posar índex com a segona pàgina; la 

Introducció ha de ser més llarga. 
○ Parcialment: 

■ T5 (només introduïdes les tasques ja definides T1..6) 
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■ T3 
● Comentat: 

○ Com posar dates i salts entre dates al full de càlcul 
○ Farem 1 full per cada cop que actualitzem el diagrama de GANTT 

● Tasques: 
○ T3! 
○ T5: definir les possibles tasques previstes fins a entregar el TR fins al 1 

de Gener del 2013 (p.ex. Depositar, Imprimir i enquadernar, Aplicar 
correccions 2, Corregir per part de Tutor 2, Aplicar correccions 1, 
Corregir per part de Tutor 1, Corregir per part de l’alumne 1...) 

Reunió 16/05/2012 
● Realitzat: 

○ Acabada: 
■ T3 Revisar Treballs de Recerca 
■ T8: Posar darrer punt d’Annexes i deixar-hi constància de les 

reunions. 
○ Parcialment: 

■ T5: Diagrama de GANTT!!! 
■ T6 Estructura Títols/Subtítols: falta usar estils i índex automàtic 
■ T7 Ampliar Intro. 

● Comentat: 
○ Estructura treball: 

■ Agraïments i Resum al principi sense numerar 
■ Molt bé: punt Procés d’el·laboració 

○ Bibliografia: 
■ s’ha mirat diversos treballs de recerca 
■ TOTA la bibliografia s’ha de referenciar des del treball 
■ incloure-hi el cursos 

● Tasques: 
○ T5: Diagrama de GANTT!!! 
○ T6 Estructura Títols/Subtítols: falta usar estils i índex automàtic 
○ T7 Ampliar Intro. 
○ T9 Citar Bibliog.: citar totes les entrades bibliogràfiques 
○ T10 Modelatge: fer i documentar el procés de modelatge 
○ T7’ Mirar-se BccN http://bccn.cc/ 

● Proper dia de reunió: DV 13/07/2012 
 

Reunió 26/09/2012  
● Comentat: 

○ captures de pantalla que usarà a la documentació 
○ textures i elements gràfics usats per a construir l’escena 
○ repassat el procés que ha fet per fer el curt. 
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● Realitzat: 
○ T5: Diagrama de GANTT 
○ T7 Ampliar Intro. 

 
○ T9 Citar Bibliog.: citar totes les entrades bibliogràfiques 
○ T10 Modelatge: fer i documentar el procés de modelatge 
○ T11 Mirar-se BccN 

 
○ T12: porta un portàtil on ho poguem executar i veure 
○ T15: imprescindible acabar el Digrama de GANTT d'ara fins a l'entrega 

amb el màxim detall possible. 
● Com usar estils als títols per a que apareguin a l’índex. 

 
● Tasques: 

○ T6 Estructura Títols/Subtítols: falta usar estils i índex automàtic 
○ T13: seguir totes les indicacions sobre els aspectes formals del 

document. 
 

○ T14: començar els punts de Producció i Post-producció 
○ T16: afegir “Gravar un vídeo per a la presentació” al Diagrama de GANTT 
○ T17: una portada JA! 
○ T18: usar estils en tots els títols per a que apareguin a  l’índex 
○ T19: posar llegenda colors abans del text colorejat 
○ T20: portar el document de seguiment del TR 
○ T21: usar “Inserir / Salt de pàgina” allà on és necessari 
○ T22: fer una còpia de seguretat dels documents a GoogleDocs (Fitxer/Baixa 

com...) 
 

● Proper dia de reunió: 
○ DV 28/09/2012 11h: actualització de la fitxa de reunions 
○ DJ 18/10/2012 15h: fins GANTT “T32: Creació de l’escena” més el que 

s’indica en aquesta reunió. 
 

 

Reunió 08/11/2012 

● Realitzat: 
 

○ T6 Estructura Títols/Subtítols: falta usar estils i índex automàtic 
 

○ T13: seguir totes les indicacions sobre els aspectes formals del document. 
○ T14: començar els punts de Producció 
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○ T17: una portada JA! 

○ T18: usar estils en tots els títols per a que apareguin a  l’índex 

○ T19: posar llegenda colors abans del text colorejat 
○ T20: portar el document de seguiment del TR 

○ T21: usar “Inserir / Salt de pàgina” allà on és necessari 

○ T22: fer una còpia de seguretat dels documents a GoogleDocs (Fitxer/Baixa 
com...) 

● Tasques: 

○ T16: afegir “Gravar un vídeo TUTORIAL per a la presentació” al Diagrama de 
GANTT 

○ T23: actualitzar GANTT 

○ T24: afegir capçalera i peu de pàgina (nom treball, autor, número de pàgina) 
○ T25: deixar la versió del document actual sense faltes ortogràfiques. 

○ T26: començar els punts de Post-producció 

○ T27: posar cites a les referències bibliogràfiques després del concepte o 
paraula clau. 

○ T28: (baixa prioritat) posar en cursiva tots els mots en anglès. 
○ T29: separar entrades bibliogràfiques amb una línia de cortesia. 

○ T30: evitar numeració repetida a la bibliografia. 
 

● Proper dia de reunió: 
○ DJ 13/12/2012 15h 

 
 
 

Reunió 13/12/2012  
 

● Realitzat: 
○ T16: afegir “Gravar un vídeo TUTORIAL per a la presentació” al Diagrama de 

GANTT 
○ T23: actualitzar GANTT 

○ T24: afegir capçalera i peu de pàgina (nom treball, autor, número de pàgina) 

○ T25: deixar la versió del document actual sense faltes ortogràfiques. FET un 
20% 

○ T26: començar els punts de Post-producció 

○ T28: (baixa prioritat) posar en cursiva tots els mots en anglès. 

○ T29: separar entrades bibliogràfiques amb una línia de cortesia. 
○ T30: evitar numeració repetida a la bibliografia. 

 

● Tasques: 
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○ T25: deixar la versió del document actual sense faltes ortogràfiques. FER el 
80% que resta 

○ T27: posar cites a les referències bibliogràfiques després del concepte o 
paraula clau. Citar totes les referències bibliogràfiques. 

○ T31: Redactar les conclusions  (quins objectius inicials s’han assolit, quins 
aspectes han estat diferent del que s’esperava, dificultats... com ara treballar 
amb Google Docs, “ línies de futur” =  com es podria ampliar el TR?) 

○ T32: no deixar cap explicació a la Bibliografia (ex. moure-la a Introducció) 

○ T33: Usar estils al títol de Bibliografia per a que surti a l’índex 
○ T34: separar paràgrafs amb línies en blanc. 

● Proper dia de reunió: 

○ 31/12/2012 Virtual 

Reunió 4/1/2013 (només Marc Mora)  
 

● Abans de revisar el document, he fet una còpia de seguretat que he compartit amb 
tu. 

● Realitzat: 
○ T27: posar cites a les referències bibliogràfiques després del concepte o 

paraula clau. Citar totes les referències bibliogràfiques. 
○ T31: Redactar les conclusions (quins objectius inicials s’han assolit, quins 

aspectes han estat diferent del que s’esperava, dificultats... com ara 
treballar amb Google Docs, “ línies de futur” =  com es podria ampliar el 
TR?) 

○ T32: no deixar cap explicació a la Bibliografia (ex. moure-la a Introducció) 
○ T33: Usar estils al títol de Bibliografia per a que surti a l’índex 

● Tasques: 
○ T25: deixar la versió del document actual sense faltes ortogràfiques. 

ENCARA HI HA FALTES (ex. “espectatives” al punt 1.1, que marca el 
mateix corrector de Google... o d’altres incorrectes en català com ara 
“xasís” al final de “Construcció del cotxe”). L’assumpte de les faltes fa molt 
que t’ho vaig dient i fa molt mal efecte.. 

○ T34: separar paràgrafs amb línies en blanc. 
○ T35: deixar pàgina en blanc (se’n diu “de cortesia”) entre la portada i el 

primer full imprès i al final de tot (no cal ni que ho facis al document 
electrònic, simplement abans d’enquadernar l’afegeixes) 

○ T36: afegir salt de pàgina darrera l’ínex 
○ T37: afegir un paràgraf que indiqui que s’explica al punt (per no deixar dos 

títols seguits) a: 1. Introducció, 2. Preproducció, 3. Producció... 
○ T38: jo preferiria una alniació justificada (aliniat a banda i banda de la 

pàgian), però és personal. 
○ T39: usar el botó de format de llista (el tens a la dreta de la barra d’eines, 

després de la llista numerada), cada cop que fas una (ex. en tens una 
sense formatar a la pàgina 21 abans d’ “ll·luminació”. 
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○ T40: al final del punt “1.1. Objectius del treball”, esmentes “L’objectiu inicial  
del projecte proposat pel professor del curs era...”; jo ho re-escriuria per a 
que no doni la sensació que els objectius i les directrius les va marcar el 
professor del curset. 

○ T41: a la pàgina 33, alpunt “Construcció dels edificis” tens un “TODO”!!! 
mira que no hi hagi més pel document. 

○ T42: tens alguna paraula en anglès mal escrita (ex. “automathic”, la pots 
localitzar amb un Menú / Edita / Cerca) 

○ T43: Numerar el punt “Conclusion” com a darrer títol de primer nivell (i per 
tant fer un sal de pàgina abans) 

○ T44: Afegir “linies de futur” a les conclusions (és a dir, com es podria 
continuar el teu trebal, ex. fent un metratge més llarg, afegint humanoïdes, 
augmentant el nivell de detall, fent-ho de dia... 

○ T45: Usa estils al títol d’Annex B per tal que també surti a l’índex. 
● Proper dia de reunió: 

○ Ja pots imprimir i entregar  
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Annex B: Digrama de GANTT 
 

 


