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LA CASA DE PAPEL 

Membres del grup: Emma, Júlia, Paula i Anna 

Memòria: 

Per començar, a la fase individual cada membre del grup vam pensar un tema 
individualment. L’Emma va pensar com a idea per a fer el recorregut les ciutats més 
poblades del món. La Júlia va pensar fer el recorregut dels noms de La casa de papel, i va 
ser la idea que vam acabar escollint. La Paula va pensar en els països on més s’utilitza 
Netflix i l’Anna les ciutats on hi ha més activitat criminal.  

Seguidament, vam acabar pensant que la idea més original i la que podia atraure més 
l’atenció era la dels noms dels personatges de La casa de papel perquè totes ens havíem 
mirat la sèrie i ens agradava molt, a més a més els colors del títol, el negre i el vermell, són 
molt atractius i podien sorgir moltes idees creatives per a fer aquest recorregut.   

Des que vam començar sabíem que anavem a fer algo relacionat amb La casa de papel, ja 
que com hem dit abans creiem que podien sorgir moltes idees i ens agradava molt la sèrie.  

Quan ja vam tenir la idea clara, l'únic problema que vam tenir va ser amb el GIMP, 
l’aplicació d’edició amb la qual ens vam ajudar per a fer la idea en físic i d’una manera molt 
creativa, ja que al principi no sabíem gaire com funcionava i sabíem les coses bàsiques. Un 
cop ho vam tenir dominat gràcies a l’ajuda del professor, no vam tenir cap problema més i 
ens va quedar molt clar el seu funcionament des del principi. 

La tècnica que vam utilitzar per editar les fotos va ser el programa GIMP, com bé hem dit 
abans. Vam utilitzar el Google Earth i en el país de cada personatge de La casa de papel 
vam buscar un banc, ja que la sèrie està basada en els diners i passa gairebé tota la 
història en el banc d’Espanya. Amb l’aplicació vam canviar el color de la imatge i la vam 
posar en blanc i negre i les lletres de color vermell, així recordava encara més a la sèrie. 
Per afegir-li complexitat vam difuminar cada cantó de la foto amb un to més fosc.  

Estem molt contentes amb el resultat final i hem fet un gran treball durant aquestes 
setmanes.  


