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En acabar l'assignatura l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
· Conèixer a fons la pràctica de la producció i realització de ficció per televisió.
· Conèixer les tendències de mercat de la ficció audiovisual.
· Tenir capacitat per aplicar tècniques i processos de creació de contingut audiovisual.
· Saber utilitzar els recursos tècnics i humans necessaris per crear i produir una sèrie de televisió.
· Estimular i descobrir les seves aptituds per relacionar-les amb el món professional.
· Escriure guions per ficcions televisives.
· Planificar un pla de rodatge.
· Posar en marxa una producció seriada.
· Treballar una postproducció creativa.
· Fer realitat una idea.
· Consolidar coneixements sobre la narrativa audiovisual i el llenguatge de ficció.
. Construir una capacitat de venda oral mitjançant el pitching.
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Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

El curs es dividirà en dues parts. La primera, de 6 crèdits, es centra en la feina de guió i creació de la idea de la sèrie. La
segona, també de 6 crèdits, en la producció i realització del capítol pilot.
L'assignatura combinarà classes de tipus magistral per les exposicions teòriques, tot i que seran molt participatives per
part dels alumnes, i en classes/tallers de treball.
A nivell pràctic, treballarem des de la concepció de la idea i l'escriptura de guions fins a la posada en escena, direcció
d'actors i disseny d'il·luminació i realització, passant per vestuari i producció per acabar amb la direcció, realització i
postproducció. Sempre intentant crear productes que donin resposta a les necessitats del públic potencial i del mercat
real. Per tant, podem treballar amb formats que coneixem o experimentar amb nous formats. Sobretot dins del plató.
A nivell teòric tractarem les tendències del mercat, els gèneres i subgèneres de la ficció seriada televisiva, el paper del
director de la sèrie, la importància del càsting, la narrativa musical i sonora, la planificació de producció i de rodatge, el
pressupost, el disseny del so i la llum, la ficció de televisió i les noves tecnologies, la distribució i el finançament de les
ficcions.
L'optativa està concebuda com un aprofundiment en la pràctica professional especialitzada en el Mitjà televisiu.
Per tant, els alumnes que cursin aquesta assignatura s'endinsaran de ple en el procés de creació, producció i realització
de continguts audiovisuals seriats de ficció per televisió. Es recomana que siguin alumnes amb ganes de treballar.
L'aula quedarà dividida en tots els departaments necessaris per portar a terme la sèrie, segons els interessos de cada
alumne. 

Metodologies docents
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Continguts

PART 1: GUIÓ I ESCRIPTURA

PART 2: PRODUCCIÓ, RODATGE I 
POSTPRODUCCIÓ

Dedicació: 160h 

Dedicació: 160h 

Grup gran: 160h 

Grup gran: 160h 

TEMA 1: SUPERAR LA POR A LA PÀGINA EN BLANC.
TEMA 2: DESENVOLUPAMENT I
TEMA 3: DESENCOLUPAMENT II
TEMA 4: DESENVOLUPAMNT III
TEMA 5: LA BÍBLIA
TEMA 6: EL GUIÓ DEL CAPÍTOL PILOT
TEMA 7: PITCHING, TRANSMEDIA, SHOWRUNNER

TEMA 1: DIRECCIÓ, PRODUCTOR, REALITZADOR. CÀSTING. DIRECCIÓ D'ACTORS.
TEMA 2: DISSENYS, PLA DE RODATGE, PRESSUPOST I COSTOS.
TEMA 3: LLUM, SO, LOCALITZACIONS, DIRECCIÓ D'ART.
TEMA 4: PLA DE MARQUÈTING I FINANÇAMENT.
TEMA 5: EL MUNTATGE.
TEMA 6: COMERCIALITZACIÓ I DISTRIBUCIÓ.
TEMA 7: LA CONTINUÏTAT. TRANSMEDIA.

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

IDEA PER UNA SÈRIE DE TV.
BÍBLIA DEL PROJECTE.
GUIÓ DEL CAPÍTOL PILOT.

DIRIGIR ACTORS.
CASE STUDY: SERIE AMERICANA.
PRE-PRODUCCIÓ DEL CAPÍTOL PILOT PER DEPARTAMENTS.
RODATGE I EDICIÓ DEL CAPÍTOL PILOT.
EXAMEN PARCIAL 2.
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L'avaluació de l'assignatura comptarà amb la separació entre contingut teòric i pràctica de laboratori.
La primera part (de guió) inclou un examen parcial (30%) + activitats pràctiques (25%) + escriptura de la bíblia i el
capítol (35%) + nota de seguiment (10%).
La segona part (producció, rodatge del capítol pilot de la sèrie i muntatge) inclou examen parcial (30%) + activitats
pràctiques (20%) + resultat del capítol pilot (40%) + nota de seguiment (10%).
Cada part val el 50% de la nota final de l'assignatura.

Sistema de qualificació

Normes de realització de les activitats

Si no es realitza alguna de les activitats de pràctiques o de seguiment, es considerarà no puntuada. Si hi ha més d'una
activitat que no s'ha fet, s'obtindrà una qualificació de No Presentat a nota de pràctiques.
Per tant, la realització de les activitats pràctiques és obligatòria.
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Bàsica:

 Nou llibre.     


