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REALITZACIÓ D’UNA FOTONOVEL·LA 
A L’AULA 

 
1/ Els dominis de competències concernits 
 
Domini de la llengua : 
- expressió escrita (escriure un guió, escriure diàlegs...) 
- expressió oral (debatre, argumentar...) 
 
Domini de les TIC : 
- utilització de material multimèdia 
- utilització de programes (foto, so, PAO...) 
 
Competències socials i cívics : 
- educació a la imatge 
- treball en equip, cooperació 
 
2/ Altres punts d’interès de la fotonovel·la 
 
Aquest tipus de projecte es pot realitzar amb alumnes del primari (cicles 2 i 3) i del secundari, 
adaptant el desenrotllament de les etapes i les exigències. 
 
La realització d’una fotonovel·la té molts punts comuns amb la d’un curtmetratge vídeo. 
Tanmateix, no és tant feixuga al nivell de l’organització i del material necessari. Pot ser una 
primera etapa abans d’abordar la vídeo. 
 
Hi ha també un lligam estret amb el Còmic, i pot ser interessant de treballar abans o després 
sobre aquest tema. 
 
3/ Les diferents etapes de la realització 
 
3a/ Conèixer els codis de la imatge 
- valors dels plans (gran pla general, pla de conjunt, pla sencer, pla italià, pla americà, pla 
mitjà cintura, pla mitjà pit, primer pla, primeríssim pla) 
- enquadrament i composició (horizontal, vertical, llei de la mirada, regla dels terços) 
- angulacions de preses de vistes (normal, picat, contrapicat) 
- punts de vista (de davant, de darrere, de perfil, de tres quarts) 
- camp, contracamp, fora de camp, regla dels 180° 
 
3b/ Comprendre el que és una fotonovel·la 
- Presentar une sèrie de fotos seqüencials desordenades. 
- Ordenar les fotos per a construir una història. 
- Fabricar uns globus i escriure-hi les paraules que donen tot el seu sentit a la història. 
- Adquirir el vocabulari adient : vinyeta, globus de paraula, globus de pensament, cartutx, 
onomatopeia… (paral·lel estret amb el Còmic). 
 
3c/ Crear una història (sinopsi i guió) 
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- La idea inicial : trobar une situació inicial amb un desequilibri, un element desencadenador, 
un problema que caldrà resoldre (desaparició, aparició, comportament inhabitual, fenomen 
estrany...). 
- La sinopsi : història molt resumida, argument… A partir de la idea inicial, inventar una 
història per tornar a una situació d'equilibri. 
- El guió : és la narració elaborada amb la seva temporalitat, els seus llocs, els seus 
personatges, tots els detalls de l'acció. Cal probar de no complicar massa i guardar en la 
memòria que qualsevol acció ha de poder ser mostrada per les imatges. 
 
3d/ Descobrir i manipular la càmera fotogràfica digital 
- adquisició del vocabulari de la càmera fotògrafica digital (objectiu, visor, disparador, flaix, 
targeta de memòria, bateries…) 
- assaigs de preses de vistes 
- anàlisi de les errades (enquadrament dolent, càmera inclinada, contrallum, desenfocament, 
dit al davant de l’objectiu…) 
 
3e/ Localitzar els diferents llocs de preses de vistes 
Les preses de vistes no seran fetes obligatoriament seguint l’ordre cronològic del guió, però 
més aviat segons els diferents llocs (mateix moment = mateixa llum). 
 
3f/ Realitzar l'story board 
És el retallament complet de la història. Cada futura foto hi és detallada a tots els nivells (lloc, 
pla, angulació, actors, diàlegs, comentaris, vestits i accessoris…). Un dibuix prefigura el que 
es podrà veure sobre la foto. L’story board és un element essencial del projecte. 
 
3g/ Repartir les tasques 
És el moment de repartir les responsabilitats. Cadascú ha de poder trobar el seu lloc com a 
actor (després d’un càsting), fotògraf, script, escenògraf, maquillador o atretzista. 
 
3h/ Fer les fotos 
Doblar (o triplicar) les fotos canviant lleugerament els enquadraments. No descuidar els 
bastidors (fotografiar el projecte ell mateix)… 
 
3i/ Triar les fotos 
És un moment important de discussió on convé reinvertir els seus coneixements i saber 
argumentar per fer la millor tria possible. 
 
3j/ Retocar les fotos 
- Modificar la mida de les imatges (per una manipulació més fàcil del document final). Amb 
Photofiltre, utilitzar « Imatge, Canvia la mida » i posar 640x480 píxels. Per una gran quantitat 
d’imatges, utilitzar « Eines, Automatitza / En massa… ». Posar les imatges comprimides en 
una altra carpeta. No treballar mai amb les imatges d'origen ! 
- Canviar l’enquadrament. 
- Retocar (contrast, lluminositat, ulls vermells…). 
- Realitzar efectes si cal (fotomuntatges). 
 
3k/ Realitzar el muntatge informàtic 
El programa lliure i gratuït OpenOffice, mòdul Draw, convé molt bé per a la realització del 
muntatge. Una ajuda per utilitzar aquest programa és disponible en un altre document. A la fi, 
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crear un fitxer pdf  per imprimir més facilment o per difondre (Eina « Exporta directament a 
pdf »). 
 
3l/ Difondre 
- suport paper tradicional 
- cederom interactiu (imatge i so, amb els diàlegs enregistrats) 
- kamishibai 
 
 
 

PROGRAMES ÚTILS 
(lliures i gratuïts) 

 
PAO 
OpenOffice Draw : http://www.softcatala.org/wiki/Rebost:OpenOffice.org (multiplataforma). 
OpenOffice és un paquet ofimàtic integrant, entre altres, el mòdul de dibuix Draw (equivalent 
de Microsoft Publisher). La darrera versió directament en català és la 3.1.0 

Si és només per a afegir la llengua catalana a une versió francesa, descarregar i instal·lar el 
paquet català a l’adreça : 
http://www.softcatala.org/wiki/Rebost:Paquet_català_per_a_l’OpenOffice.org 

La llengua es modifica amb « Outils – Options – Paramètres linguistiques – Langues – 
Interface utilisateur». Tancar i tornar a engegar el programa  per a validar el canvi. 

 

IMATGES 

- PhotoFiltre http://photofiltre.free.fr/frames.htm (Windows). Programa que permet el retoc, 
la conversió i el redimensionament de les imatges. Nombrosos filtres hi són integrats. S’hi pot 
afegir varis plugins per encara més de funcionalitats. Aquest programa no permet la gestió de 
les capes però la versió superior Photofiltre Studio (pagant però barata) ho fa 
http://www.photofiltre-studio.com/download.htm. Descarregar el fitxer llengua catalana a la 
mateixa adreça i copiar-lo a l’interior de la carpeta PhotoFiltre (C : - Program Files). 
 
- GIMP (multiplataforma) Potent però més complex a utilitzar. 
http://thegimp.2010-fr.com/fr (francès) 
http://www.softcatala.org/wiki/Rebost:Gimp (català) 
 
- Paint.NET http://www.getpaint.net/download.html (Windows). Eina de retoc fotogràfic 
molt senzilla a prendre en mà. L'aplicació ofereix el treball amb capes, l'anul·lació il·limitada i 
també molts filtres (enfocament, ulls vermells, etc…). De moment, no existeix en català. 
 
- Picasa http://picasa.google.fr (Windows). Aquest programa permet trobar, organitzar i 
classificar totes les imatges presents sobre l’ordinador. Integració d’unes eines bàsiques de 
retoc d’imatges molt senzilles a utilitzar. La llengua catalana és inclosa (Outils – Options – 
Langue utilisée dans les menus et les boîtes de dialogue). 
 
- MWSnap http://www.mirekw.com/winfreeware/mwsnap.html (Windows). Utilitari petit 
però potent permetent unes captures de pantalles totals o partials. Per tenir el català, 
descarregar també el paquet « MWSnapLang.zip » 
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SO 
- Audacity http://audacity.sourceforge.net/download (multiplataforma). S’ha d’afegir el 
codificador « LAME » a per la codificació MP3. El català és inclòs en les llengües proposades 
(Edition – Préférences – Interface – Langue). Tancar i tornar a engegar el programa  per a 
validar el canvi. 
 
 
 


