„Una vida lliure de barreres“
Resolució creative de pro b l e m es v i d u s i g n 0 6 : V í d e o d o c u m e nta l

Resum de l’activitat
La tasca final ofereix l’oportunitat de produir un video documental connectat a aspects de la vida quotidiana. Un documental és una producción de no
ficció que tracta sobre una part de la realitat. La Wikipedia ofereix una bona
introducció a aquest gènera fílmic si desitges aprofundir. La tasca comporta
la producció complete d’una peça visual, però s’adapta a les fites que vulguis
aconseguir amb ella. Si aquest és el teu primer documental et recomanem
que comencis amb idees simples i realitzables.

Referència
Gènere
Objectiu
d’aprenentatge
Nivell de producció
Temps estimat
Equip necessari

Edició visual completa
Entendre els conceptes bàsics del documental
Avançat
2 dies mínim
Càmara de vídeo, programa d’edició
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Passes a seguir
1.

Escull una idea: pots tractor assumptes quotidians en el docu-		
mental, tals com esdeveniments (consulta la proposta “Diversity
Ball”) o activitats diaries. Assegura’t que la teva idea és suficientment concreta, ja que això farà que la producció sigui realitzable.

2.

Prepara la història: és molt útil escriure un resum d’una pàgina
responent preguntes tals com
•
•
•
•
•

En tres línies, quina és la principal història que vols explicar?
Què t’agradaria transmetre?
Qui participarà? On ho enregistraràs?
Quina és la durada estimada del teu documental?
Quins plans o imatges tens previstos?

3.

Enregistra el documental: un cop siguis conscient del que vols
enregistrar, pots posar-te a treballar. Assegura’t de concentrarte en la història principal, però no perdis de vista els elements
imprevistos que poden fer el video més interessant. Sigues crea
tiu en l´ús de la camera (revisa les troballes durant la realització
de la primera activitat que et vam proposar).

4.

Edita el vídeo: importa tot el teu material visual i fes un primer
esborrany. Mostra’l als teus companys/es I pensa com millorar el
video abans de continuar amb el muntatge.

5.

Comparteix la teva pel•lícula!

Exemples
Exemples “Vídeo Pilot Proposta 06”
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