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L’objectiu del taller és esdevenir ciutadans crítics envers la situació mediambiental. Per fer-ho es proposa la creació d’una obra audiovisual que expressi
una preocupació al paper que esdevé l’ésser humà al planeta terra i com
intervé en la complexitat i funcionalitat de les ciutats. Utilitzant la informació
del dossier entregat per en Ricard Solé, s’imaginarà el desenvolupament
d’un hipotètic futur d’una Barcelona on els humans desapareixen i la natura
és protagonista.
La proposta, per tant, és realitzar un vídeo, una composició d’imatges, un
collage, etc., fent ús de les eines digitals i/o manuals que es tinguin a l’abast.
Les propostes hauran de reﬂectir els carrers del futur, i fer ús d’imatges a
peu de carrer o des de Maps poden ser de gran ajuda.
Després d’aquest treball previ fet a classe, es farà una composició audiovisual a partir del contingut generat en forma de pàgina web al CCCB a càrrec
de SokoTech.
A continuació es mostren exemples de com fer l’activitat amb el teu propi
dispositiu mòbil mitjançant tres Apps diferents:

Com podem utilitzar Instagram creant contingut per l’activitat?
1. Obre Instagram i crea
una Storie.

2. Fes una foto a un
carrer procurant que no
hi hagi persones.

3. Prem el botó Stickers
per editar la foto amb
altres imatges.

4. Prem la opció
“Buscar” per trobar
altres imatges interessants.

5. Escriu una paraula
relacionada amb la
temàtica.
Per exemble “Tree”

6. Inclou altres stickers i
gifs per recrear un espai
sense humans.
Finalment descarrega’t
la imatge.

Una alternativa a Instagram pot ser la app Augment
1. Obre Augment i cerca
un model 3D prement la
icona de la lupa.

2. Escriu una paraula
relacionada amb la
temàtica.
Per exemble “Tree”

4. Col·loca el model al
lloc on vulguis enfocant
la càmera a un carrer on
no passin persones.

3. Tria el model que més
s’adapti a la teva creació.

5.Un cop tinguis els models
3D col·locats prem el botó
de la càmera per capturar
una imatge.

Photoblend: Una app amb la que es poden editar imatges sobreposades
1. Obre Photoblend i
selecciona la primera de
les dues capes.

4. Prem la segona capa i
torna a seleccionar
“Camera Roll”.

2. Prem la opció Camera
Roll per seleccionar una
imatge del teu mòbil.

5. Selecciona la imatge
que quedarà en primer
pla.

3. Selecciona la capa que
quedarà en segon pla
dins de la teva galeria
d’imatges.

6. Un cop col·locades les
dues capes editales amb les
opcions Pan&Zoom, Erase,
Adjust, Frame o Filters.

Alguns exemples de composicions audiovisuals realitzades amb
les Apps proposades són:

(1) Composició realitzada amb Instagram stories.
(2 i 3) Composicions realitzades amb Photoblend.
(4) Imatge amb realitat augmntada realitzada des d’Augment.
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