
Presentació
L’objectiu principal del meu treball és realitzar un documental seguint el pro-
cés de producció habitual.
Amb aquest documental vull posar damunt la taula un fet que visc dissabte 
rere dissabte i que s’hauria d’acabar. L’educació en el lleure és fonamental per 
a una societat sana ja que s’hi ensenyen coses que a l’escola no t’ensenyaran 
mai. Però malgrat la importància d’aquest tipus d’educació, molts esplais i 
agrupaments no compten amb el suport suficient per part de les institucions, 
i es veuen abocats a funcionar amb locals prestats i amb poques garanties de 
continuïtat.
Per arribar a aquest objectiu, he decidit mostrar la meva denúncia a través 
d’un mitjà audiovisual: el documental.

He triat mostrar-la pel mitjà visual ja que personalment trobo que la gent hi 
para més l’atenció que no pas si fos un escrit. Un mitjà audiovisual acostuma 
a impactar més ja que veus les imatges de la situació, i et poses en la pell dels 
altres més fàcilment, i això és el que vull aconseguir, que la gent s’adoni de la 
necessitat que tenen els esplais de tenir un espai digne.
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També he triat el llenguatge audiovisual ja que actualment és un mitjà molt 
fàcil de difondre. Ara mateix, fer un vídeo públic, posar-lo a l’abast de tothom i 
de forma gratuïta, és molt senzill.
Com que l’objectiu final d’aquest treball és que el meu missatge sigui difós a través 
de les xarxes, trobo que aquesta és la millor manera. La difusió la faré mitjançant 
Internet, més concretament a través de les xarxes socials. 
Per realitzar aquest documental gravaré diversos dissabtes a l’esplai per tal de cap-
tar diferents situacions que puguin fer entendre a l’espectador què és un esplai i, 
sobretot, perquè l’espectador comprengui les necessitats bàsiques de tenir un local 
digne i en condicions. 

Metodologia
Sent totalment ignorant sobre el procés de realització d’un documental, vaig haver 
de llegir dos llibres sobre la seva realització, d’on vaig extreure la informació ne-
cessària sobre quin era el procediment a seguir. A partir d’aquests dos llibres vaig 
començar a redactar tota la part teòrica, que vaig aplicar i portar també a la pràcti-
ca a l’hora de realitzar el documental. Per recollir la informació i poder redactar el 
tema principal del documental, vaig haver de fer diverses reunions amb monitors 
i monitores de l’esplai protagonista del reportatge, ja que em calia aprofundir en el 
coneixement de la realitat i circumstàncies que volia visibilitzar.
Tot seguit, per extreure més informació sobre la realització d’un documental, vaig 
contactar amb una productora, Mediapro 3.14, on van guiar-me per dur a terme 
adequadament tots els passos a seguir. Un cop vaig haver contactat amb aquesta 
productora, el meu documental va començar a agafar forma, ja que durant diversos 
dies vaig poder veure com treballava un equip professional i com es realitzava un 
documental televisiu sobre els refugiats anomenat «Escola en trànsit». 

Cos del treball
Un documental és un gènere cinematogràfic i televisiu fet amb imatges capturades 
de la realitat. L’organització i l’estructura d’imatges, són, segons el punt de vista de 
l’autor, el que determina el tipus de documental elaborat.
Un documental explora, investiga i aprofundeix un tema de la realitat amb profun-
ditat. No es dedica només a mostrar-lo superficialment, sinó que descobreix coses 
ocultes o poc conegudes d’aquest tema.
Existeixen diverses maneres de classificar el variat ventall de vídeos que es consi-
deren documentals, però les més utilitzades serien les tres següents:
Segons el mitjà de difusió, podrien ser divulgats a través de la televisió, del cinema, 



per Internet o en altres suports audiovisuals com el DVD.
Una altra classificació seria segons el tema sobre què tracta el documental. Aquesta 
classificació és la més extensa, ja que hi ha quatre grans temes però a dins de cada 
un hi ha diferents branques. Des d’aquest punt de vista els documentals poden ser 
científics, culturals, socials, polítics o ideològics.
I, finalment, l’última gran classificació es fa segons l’objectiu amb què han estat 
creats. Així, poden ser informatius, educatius, d’entreteniment, comercials o propa-
gandístics.
 Per a la realització d’un documental s’han de seguir uns passos en concret que 
estan dividits en cinc etapes de producció. La preproducció seria el procés previ al 
rodatge, que consisteix en la documentació sobre el tema per estar ben informat a 
l’hora de fer el guió. El pas següent seria el guió, amb què es redacta la idea inicial 
i es va desenvolupant seguint diversos processos. L’apartat del guió no es finalitza 
fins que comença el muntatge, ja que a mesura que es va gravant, poden anar sor-
gint idees noves.
Més endavant, es passa a la realització del documental que seria la part del procés 
més important, ja que és el moment en què es planifica tot el rodatge, és a dir, els 
dies en què es gravarà, on es gravarà, etc.
Quan la tasca de realització ha estat finalitzada, es passa a l’àrea de rodatge, on es 
rodaran totes les seqüències que siguin necessàries per al documental.
I, finalment, l’última part del procés és la postproducció, que consisteix en el mun-
tatge, és a dir, a unificar les imatges de manera harmònica i adequada i finalment 
afegir-hi les bandes sonores que calguin.

Conclusions
La realització d’un documental és una feina creativa però alhora feixuga, has de 
coordinar moltes coses i tot està relacionat entre si.
La redacció d’aquest treball ha estat una mica complicada, ja que no he trobat in-
formació específica a Internet i he hagut d’agafar molta informació de bibliografia 
especialitzada.
Durant el procés de recerca m’he trobat diverses vegades amb una guionista i rea-
litzadora de documentals de Mediapro 3.14, productora que es dedica únicament a 
realitzar documentals. En aquestes trobades se’m va ajudar a redactar informació 
que no entenia i principalment a organitzar l’índex. Aquestes reunions em van aju-
dar a organitzar tot el documental i, després d’haver-lo gravat, a corregir diferents 
errors que hi havia. Gràcies a aquesta guionista vaig poder anar a una sala d’edició 
d’un documental, i tots els treballadors d’allà em van ensenyar tots els processos 
que es duien a terme a les diferents sales.



A posteriori, després d’haver buscat una part d’informació sobre com realitzar un 
documental, vaig haver de buscar-ne sobre què és un esplai i en concret sobre el 
meu, l’esplai Matinada-Pòrtics.
La recerca d’informació sobre l’esplai ha estat el més difícil de la part escrita. Tota 
aquesta informació l’he redactada jo a partir d’entrevistes que he fet amb diferents 
membres de l’esplai, directors d’altres esplais, organitzadors del Localitza’t i, final-
ment, alguna dada d’Internet.
Un cop acabada aquesta recerca, vaig haver de seguir pas a pas la realització es-
mentada en el treball. Primerament, pensar la idea que volia transmetre en el docu-
mental i, per tant, explicar la sinopsi d’aquest. Després d’això, vaig fer una escaleta 
de prova que va servir per guiar-me a l’hora de rodar. Normalment en molts docu-
mentals es redacta un guió tècnic, però vaig parlar amb un equip de realitzadors de 
documentals i van comentar-me que per a aquest no calia, ja que ho rodava només 
amb una càmera i sense micròfon ni plató.
Un cop dut a terme tot aquest procés vaig començar a gravar seqüències a l’esplai. 
Però la gravació ja havia començat uns quants mesos abans. Durant aquest rodatge 
hi va haver moltes entrevistes a gent de l’esplai i, per tant, molts errors en la trans-
cripció, per la qual cosa una mateixa presa vaig haver-la de rodar diverses vegades.



L’edició d’aquest suport audiovisual del treball de recerca ha estat la part més sa-
tisfactòria, ja que vaig començar a veure els resultats finals. Amb l’edició vaig tenir 
moltes incidències; primerament, el programa que vaig instal·lar no el sabia utilitzar 
i, per tant, vaig haver de mirar molts tutorials. Veient que així no avançava, vaig 
decidir canviar de programa i utilitzar l’iMovie, un programa que dominava perfec-
tament tot i ser menys professional.
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