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Idea:

desenvolupar la idea del que es vol explicar amb el film

L’idea del nostre film mostra l’història de dos amics, la Cloe i el Dídac. Aquesta nit sortiran de festa, així que abans s’han de
preparar. Es maquillan, cantan, ballan, i s’ho pasen molt be, llavors es fan un selfie i dubten en penjar-la. Es decidixen a ferho al final, i reben comentaris bon i dolents. Parlant sobre els comentaris, acaban parlant de diferents tipus de relacions.
Finalmemnt decideixen deixar enrere tots els comentaris i prejudicics i surten rumb a la festa a la que volien anar.
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Guió
Núm.
d’escena o
seqüència

Imatge
Es veuen dos millors amics que es preparen per una festa.
Es maquillen, es vesteixen i s’ho passen molt bé. La Cloe
posa música i la cosa s’anima i comencen a ballar hi ha
cantar.

Dídac: Ei, deixa’m fer-te el eyeliner, que se’m
dona millor que a tú.
Cloe: Mentida, t’ho deixo fer perquè ets tu
perquè sinó.
Cloe: Abans, vaig a posar una mica de música
per animar la cosa, no?
Dídac: Vale perfecte, posa la meva playlist, es
diu Didacelmillor, tot junt.
Cloe: Mara meva... (Tots dos riuen)

La Cloe i en Dídac es fan un selfie abans d’anar-se’n. En
Dídac li diu a la Cloe que no la penji, per por a que li diran,
però al final la penja. Al cap de pocs minuts , reben molts
comentaris, tan positius com negatius.

Cloe: Selfie!!
Didac: Ei vols dir que la vols penjar? A saber
que ens diuen...
Cloe: Mai sabrem si no la pengem.

1

2

Diàleg

Àudio (música i efectes)
Sona la cançó de “A quien le importa”
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Llegint els comentaris estirats al llit. Reben cometaris del Cloe: A veure si li dius algo al Pau eh?- diu la
Pol, el Marc, de la Mónica... Comencen a parlar i al final Cloe ensenyant-li la pantalla del comentari.
Dídac: A veure si li dius algo al marc, no?
acaben parlant de temes comuns.
Cloe: NI ganes, l’últim cop que ens vam liar es
va escampar per tota l’insti, tothom em prenia
com una fresca.
Dídac: No els hi fotis cas.
Cloe: Pero es que sempre passa el mateix. Si o
em lio amb un tio em diuen de tot, en canvi tu et
lies amb una tia i els teus amics et felicitaran.
Dídac: Eh! Que els bombin aquesta nit
demostrarem qui mana.

La Cloe i en Dídac ja per fi estan llestos, per marxar.
Dídac: Estàs llesta per sortir?
Tanquen la porta de l’habitació i es veu un cartell on posa: Cloe: Estic preparada per donar-ho tot aquesta
“Mort als estereotips”
nit.
Dídac: marxem

4

Sona la cançó altra cop de “A quien le
importa”
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Títol de l’Storyboard:
1
Dos amics: la Cloe i el Didac
s'han de preparar per una
festa. canten, ballen i es
proben roba.

2
Es maquillen i parlen sobre
temes comuns.
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Títol de l’Storyboard:

3
Decideixen fer-se una foto per
recordar aquell moment prefesta.

4
La Cloe vol penjar la foto que
s'han fet per en Didac dubte
per por a que li diran si està
maquillat.
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Títol de l’Storyboard:

5
Estirats al llit, es posen a
parlar sobre els comentaris que
han rebut, tant bons com
dolents.

6
La Cloe i en Didac, preparats i
decidits marxen cap a la festa.
Quan tanquen la porta es veu
un cartell enganxada a l porta
que diu: "Mort als esteriotips"
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