
INDICACIONS PER PREPARAR EL LIPDUB 

QUÈ ÉS UN LIPDUB? 

És un vídeo realitzat per un grup de persones que sincronitzen llavis, gestos i moviments amb 

una peça musical (fent playback). Es filma en una successió contínua i sense talls (pla 

seqüència). 

La clau principal per fer un bon lipdub, per tant, és la sincronització entre la imatge i la música, 

tant pel què fa a les persones que hi apareixen (moviment de llavis, gestos, coreografia) com al 

moviment de la càmera.   

 

COM ANIRÀ EL LIPDUB? 

• Ens distribuïm pels diferents espais de l’institut (classes, passadissos, laboratori, pati...) i la 

càmera farà un circuit passant per tot arreu, mentre sona la cançó “Som un riu” de 

Txarango. 

• Tothom ha d’haver-se preparat una mini-actuació o haver decidit què farà quan passi la 

càmera per davant. Tothom sabrà prèviament on li toca ser i en quin moment apareixerà 

al vídeo. 

• La càmera passarà per davant i enregistrarà el què estigueu fent: per això és essencial que 

tothom s’estigui al seu lloc, i a punt per fer els moviments quan arribi la càmera (s’ha de 

començar una mica abans i acabar una mica després perquè quedi bé). 

• Perquè el lipdub quedi bé, és molt important saber la cançó i que mentre soni la música la 

cantem o fem playback. No patiu gens si desafineu: a l’hora de fer el muntatge, es posa de 

nou la pista de so sobre el vídeo i se sent només la cançó original. 

QUÈ PODEU FER? 

• Buscar activitats o elements d’atrezzo que mostrin què feu a l’institut, quines habilitats 

teniu, què us agrada... Per exemple, si algú juga a bàsquet pot anar amb l’equipació i una 

pilota, si a algú li agrada nedar es pot posar el gorro i les ulleres de natació, si algú toca 

algun instrument pot portar-lo, etc. 

• Si algú sap fer molt bé alguna cosa, pot preparar una petita (molt petita) actuació: una 

coreografia si sabeu ballar, un petit espectacle sobre patins si sabeu patinar, una torre 

humana si sou castellers, una exhibició de gimnàstica.... 

• Per classes, podeu decidir “muntar alguna història”: per exemple, vestir-vos tots igual, 

ensenyar algun missatge amb una  pancarta o cartells, fer una petita coreografia.... 

relacionat amb alguna cosa que hagueu fet a classe, amb alguna cosa que us agradi... 

QUÈ NO ES POT FER? 

• Per descomptat, res que pugui resultar ofensiu, groller, desagradable o perillós.  

• Sortir del lloc designat durant el rodatge: cadascú ha d’estar al seu lloc fins que s’acabi. 

QUI SERÀ RESPONSABLE D’ORGANITZAR-HO? 

• Tothom (alumnes, professors, personal no docent...) participarà al lipdub i, per tant, és 

feina de tots que surti bé. 

• Hi haurà una comissió encarregada de l’organització, formada per les alumnes de ........ i 

supervisada per  .............. 
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