
Masterclasses de capacitació Acció de Cap

SESSIÓ 1: Preproducció de Postproducció en el mercat actual, orientada a workflows de 
Data management i Color. impartida per Alejandro Matus de Moonlight Cinema.

DATES: 15 i 16 de novembre
HORARIS: de 19.00 a 21.00 
DURADA: 2 hores
DIRIGIT A: directores de fotografia, equip de càmera, editores, coloristes i post productores en 
general. Productores, caps de producció,
PLACES 24
LLOC: Moonlight Cinema. Carrer de Ca l'Alegre de Dalt, 55, 08024 Barcelona

LA IMPORTÀNCIA DE LA PREPRODUCCIÓ
1- Preguntes a Producció i Postproducció abans de començar 
2- Càlculs i dissenys de flux de treball de dades
3- Disseny de workflows segons projecte
4- Documentació del projecte

EL NEXE ENTRE PRODUCCIÓ I POST PRODUCCIÓ
5- Proves de càmera i generació de xou LUT
6- So, cura i sincronització
7- Proxies i Dailies
8- Post producció col·laborativa

FACTORS CLAU EN LA PRODUCCIÓ
9- Responsabilitat per la cura de la imatge i les dades generades 
10- Necessitat d'una sistematització de processos
11- Protocols en Set i en Post Producció

SESSIÓ 2: ACES, HDR i Dolby vision , un repàs per a entendre de manera amable 
aquests nous termes que se sumen al nostre treball.

 impartida per Alejandro Matus de Moonlight Cinema. 

DATES: 23 i 24 de novembre
HORARIS: de 19.00 a 21.00
DURADA: 2 hores
DIRIGIT A: directores de fotografia, equip de càmera, editores, coloristes i post productores en
general. Productores, caps de producción. 
PLACES: 54
LLOC: Moonlight Cinema. Carrer de Ca l'Alegre de Dalt, 55, 08024 Barcelona

GUIA DE CONTINGUTS



1- ACES, l'estandardització de la postproducció
2- Com i quan s'hauria d'implementar ACES
3- HDR que és i que beneficis ens aporta
4- Diferents tipus de HDR, HLG, HDR10+ i PQ
4- Fluxos de treball en HDR
5- Eines i cures en el SET
6- La postproducció en HDR
7- Com es treballa en Dolby Vision
8- Masterització, entenent els diferents tipus d'arxius

SESSIÓ 3: Creació i funcionament d'un estudi virtual + sessió pica pica 
networking. 

impartida per Eixam Media. 

DATES: 27 de novembre
HORARIS: De 9:00 h a 15:00h
DURADA: 6 hores
DIRIGIT A: Perfils de postproducció, tècniques de Streaming, directores de fotografia, 
equip de càmera i realitzadores d'esdeveniments,
PLACES: 30
LLOC: MTK SPACE. C/Anselm Clavé 17, Nau 15. Polígon Industrial Matacàs. 
(08980) Sant Feliu de Llobregat, Barcelona. 

SESSIÓ 4: Postproducció per a plataformes (Netflix, Movistar, HBO, etc.), 
revisió de les característiques i fluxos de treball.

 impartida per Alejandro Matus de Moonlight Cinema.

DATES: 30 de novembre i 1 de desembre
HORARIS: de 19.00 a 21.00
DURADA: 2 hores
DIRIGIT A: directores de fotografia, equip de càmera, editores, coloristes i post productores en 
general. Productores, caps de producción.
PLACES: 54
LLOC: Moonlight Cinema. Carrer de Ca l'Alegre de Dalt, 55, 08024 Barcelona



GUIA DE CONTINGUTS
1- Característiques fonamentals de les diferents plataformes.
2- L'elecció de la càmera, el format d'enregistrament i aspect ratio
3- Requeriments del flux de dades (3:2:1, checksum, etc)
4- Diferents tipus d'emmagatzematge (RAID, LTO, SSD, M2, etc)
5- Els pipelines de color
6- Diferents tipus de documents a emplenar
7- Eines en el núvol (Hub, cloud, etc)
8- Requeriments de postproducció
9- Final Deliveries, entenent els diferents tipus d'arxius (NAM, GAM, VDM, Archival, etc)

Alejandro Matus. Expert en fluxos de treball de cinema digital, és supervisor de 
postproducció, dissenyador de fluxos de treball i serveis de DI (Digital Intermediate) en 
les empreses Moonlight Cinema (http://moonlightbarcelona.com/) i DITWORLD 
(http://www.ditworld.com/)  porta treballant per a signatures com Netflix, Fox, HBO, 
Tèlson, Cinecolor i CineLAB en projectes com La Casa de Paper, Sky Rojo, Merli, 
Foodie Love, El Practicant, Neva a Benidorm i moltes més. Ha impartit cursos en 
ESCAC, CEV, Ciutat de la Llum, ECIB, Institut del Cinema de Madrid i nombroses 
presentacions en les principals fires del món NAB (Las Vegas) i IBC (Amsterdam).

MTK Space (https://mtkspace.com) compta amb tres platós audiovisuals totalment equipats 
per a tota mena de produccións on acullen projectes de totes les característiques com publicitat, 
ficció, comercials, realització virtual, streaming i esdeveniments. Compta amb espais chroma, 
truss motoritzat, espai industrial i ciclorames.
Eixam Media. 

Eixam Media (https://www.eixammedia.com)  neix de la necessitat de canviar la 
presencialitat pel telemàtic, s'especialitza a cobrir noves necessitats que presenta l'entorn 
desenvolupant una àmplia experiència en l'àrea de la comunicació externa i interna. Cobreix 
necessitats, com ara Webinars, presentacions de producte, xerrades, formacions, formacions 
comercials, comunicats…

Actualment produeixen continguts realitzats i/o post produïts de manera presencial (fins i tot 
amb fons virtuals) o mitjançant enregistrament remot via Skype i dispositius LTE.

Emeten per streaming en directe, fals directe o diferit en pràcticament tots els canals fins i tot de
manera simultània (Youtube, Linkedin, Vimeo...) i de manera pública o privada (accedint 
mitjançant enllaç/o en la majoria de plataformes de videoconferència com Meet, Zoom, 
Webex…
COL·LABOREN: 

                                                                


