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Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura

Altres: ANNA PILAR LLACHER ALSINA
JORDI SARDA ANGLES

Responsable: Eloi Aymerich Casas (eaymerich@tecnocampus.cat) 

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2014

GRAU EN MITJANS AUDIOVISUALS (Pla 2009). (Unitat docent Obligatòria) 

6 Idiomes docència:  Català

Unitat responsable: 840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

Titulació:

Professorat

Específiques:

Transversals:

1. CEA5: Planificar, dissenyar i realitzar un producte audiovisual (format per imatges fixes o en moviment) atenent 
tant als seus aspectes tècnics com artístics, en tots els seus components.
2. CEA6: Dissenyar, planificar i produir amb multicàmera en directe i en plató, d'acord amb totes les facetes del 
producte (tant en l'artística de disseny i continguts com en la tècnica).
3. CEA7: postproduït usant eines bàsiques d'efectes digitals (títols, màscares, control d'efectes cromàtics ...) per a una
producció audiovisual en diferents modalitats (reportatge periodístic, cinematogràfic, videoclip, ...).
4. CEA8: Dissenyar les necessitats d'il luminació d'un espai en funció de les seves característiques i de l'objectiu final 
de la producció

5. EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ: Conèixer i comprendre l'organització d'una empresa i les ciències que regeixen la 
seva activitat; capacitat per comprendre les regles laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies 
industrials i comercials, la qualitat i el benefici.
6. TREBALL EN EQUIP: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip, ja sigui com un membre més, o realitzant 
tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la 
responsabilitat, tot assumint compromisos considerant els recursos disponibles.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Respecte les classes teòriques, els professors aniran penjant a la intranet el material d'apunts a mida que avanci 
l'assignatura. Es treballarà amb molts exemples reals i actuals del món professional.

Respecte les activitats de naturalesa pràctica, seran simulacions de com es crea i es produeix un programa de televisió. 
Aqui l'interès dels alumnes serà primordial per fer avançar i augmentar el nivell de les pràctiques. A part de la feina dins 
del plató i el control, els alumnes hauran de "vendre" la idea dels seus programes als professors, que actuaran com a 
responsables de programació d'una cadena. Per tant, s'els haurà de convèncer que el programa proposat és mereixedor 
d'estar a una graella. Els alumnes doncs preparan un dossier de venda del projecte final que es gravarà al plató. El 
presentaran als professors durant les hores d'activitats dirigides, aquestes doncs, són importantissimes i formen part del 
procés d'aprenentage i avaluació.
Repetim que és una assignatura d'introducció, es valorarà molt l'aprenentatge, l'evolució de l'alumne i la seva creativitat, 
quasi més que el producte final. També l'assimiliació dels continguts teòrics.

Metodologies docents



Última modificació: 13-01-2015

840069 - TV - Televisió

Universitat Politècnica de Catalunya2 / 11

En acabar l'assignatura l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

· Conèixer el mercat televisiu actual i saber com funciona la indústria.
· Conèixer l'estructura de les empreses audiovisuals i de les cadenes de televisó.
· Dominar el llenguatge televisiu i tenir nocions de com es crea un producte real.
· Tenir capacitat d'anàlisi davant de programes de televisió, entenent el seu llenguatge.
· Adquirir coneixement teòric i pràctic de les diferents feines a l'hora de produïr un programa de televisió (d'entreteniment
o informatiu).
· És una assignatura d'introducció, l'important és que l'alumne adquireixi una visió general de tot el procés televisiu i 
tingui prou eines per poder saber si li interessa aquest camp i més endevant voler cursar les assignatures 
d'especialització.

Dedicació total: 150h Hores grup gran: 

Hores grup mitjà: 

Hores grup petit: 

Hores activitats dirigides: 

Hores aprenentatge autònom: 

40h  

0h 

12h  

8h  

90h  

  26.67% 

   0.00% 

   8.00% 

   5.33% 

  60.00% 

Hores totals de dedicació de l'estudiantat
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Continguts

Introducció

La pre-producció

Dedicació: 9h 

Dedicació: 12h 

Grup gran: 7h 
Aprenentatge autònom: 2h 

Grup gran: 8h 
Aprenentatge autònom: 4h 

En aquest contingut es treballa:

1.1. Llenguatge televisiu
1.2. Nomenclatura de l'ofici
1.3. Definició i descripció dels rols de la professió 
1.4. Empreses audiovisuals: cadenes de televisió, productores i agències d'informació.
1.5. Models de televisions: comercials, públiques i locals.
1.6. Tecnologia digital (la TDT).

En aquest contingut treballem les parts que intervenen a l'hora de crear un programa de televisió, abans de ser 
produït.

2.1. Idea: no existeix si no està escrit. 
2.2. La Bíblia: el dossier de venda
2.3. El càsting
2.4. El teaser i el pilot
2.5. Desglossament de guió i pressupost.
2.6. Gèneres i Formats. Des d'informatius a ficcions seriades.

Descripció:

Descripció:
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La producció

La postproducció

La televisió avui

Dedicació: 14h 

Dedicació: 12h 

Dedicació: 12h 

Grup gran: 8h 
Aprenentatge autònom: 6h 

Grup gran: 8h 
Aprenentatge autònom: 4h 

Grup gran: 7h 
Aprenentatge autònom: 5h 

En aquest contingut es treballa:

3.1. Producció pròpia o co-producció
3.2. L'importància del pressupost i l'importància del treball en equip.
3.3. Del guió a l'acció: absoluta coordinació. Direcció d'actors.
3.4.Escaleta
3.5. So
3.6. Pla de rodatge
3.7. El directe: continuïtat de la cadena
3.8. Promocions del programa: crear expectativa

En aquest contingut es treballa:

4.1. El muntatge: continuïtat narrativa
4.2. Videografisme
4.3. Programar un programa: la graella
4.4. Com es mesuren les audiències
4.5. El target
4.6. Cicle de vida dels programes
4.7. La publicitat i els anunciants

En aquest contingut es treballa:

5.1. Multimèdia i televisió
5.2. La televisió a Internet
5.3. La televisió com a social media: ara el receptor també pot fer d'emisor
5.4 Futur i present de la televisió en HD i 3D

Descripció:

Descripció:

Descripció:
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Planificació d'activitats

1 - CONEIXEMENT DEL PLATÓ I EL CONTROL
(CONTINGUT 1)

2 - PRÀCTICA TELEVISIVA SENSE VÍDEOS 
(CONTINGUT 1 I 2)

Descripció:

Descripció:

 Dividint els estudiants en dos grups se?ls hi explicarà detalladament quins elements componen els dos espais que
visitarem: el plató televisiu i el control. 
Als estudiants se?ls posarà en antecedents sobre quins rols es desenvolupen en cada espai (en el plató operadors
de càmera, regidor, ajudant de producció, ajudant de so, etc. i a control, realitzador, ajudant de realització, 
mixer, tècnic de so, chyronista, operador de video-wall, operador de vídeos i VTR, etc). 
Es tractaran aspectes generals de la pràctica televisiva en el plató (comportaments, lleis no escrites) i també en el
control (silenci, jerarquia, treball en equip). 
Es farà una primera prova molt primigènia amb els equipaments.

 Es pretén posar a l?estudiant al capdavant de la responsabilitat de la majoria de rols professionals d?un espai de 
plató i control de televisió. 
Es realitzaran múltiples pràctiques informals amb la voluntat que els estudiants puguin rotar tant com sigui 
possible, des de la operació de càmera fins al tècnic de so, passant per presentador a ajudant d?atrezzo. 
Els estudiants ja es distribuïran en forma de tres productores i en torns de 40 minuts. realitzaran rols marcats en 
3 àmbits amb els seus propis rols: control de realització, plató televisiu i equip artístic. 

Material de suport:

Material de suport:

- Material docent impartit en la Classe de Llenguatge Audiovisual i Introducció a l?assignatura.
- Equip de plató televisiu (càmeres de plató, microfonia inhalàmbrica, equip d?intercom, il?luminació de plató). 
- Equip de control televisiu (Estació de realització Anycast, taula de so, ordinador de gràfics, taula d?il?luminació, 
ordinador de teleprompter, equip d?intercom). 
- Equip addicional de control televisiu (VTR, VideoWall, Aplicatius de chroma a través d?Anycast). 

- Equip de plató televisiu (càmeres de plató, microfonia inhalàmbrica, equip d?intercom, il?luminació de plató). 
- Equip de control televisiu (Estació de realització Anycast, taula de so, ordinador de gràfics, taula d?il?luminació, 
ordinador de teleprompter, equip d?intercom). 

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:
Es vincularà aquesta experiència a les capacitats i sobretot coneixements adquirits que demostrin a partir de 
l?activitat 2. 

Objectius específics:
- Conèixer i identificar els elements que conformen un plató televisiu.
- Conèixer i identificar els elements tècnics que conformen un control televisiu.

Grup petit: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 3h 

Grup petit: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 4h 

Dedicació: 6h 

Dedicació: 7h 
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3 - PRÀCTICA TELEVISIVA AMB VÍDEOS 
(CONTINGUT 1, 2 I 3)

Descripció:
 Es pretén posar a l?estudiant al capdavant de la responsabilitat de la majoria de rols professionals d?un espai de 
plató i control de televisió. 
Es realitzaran múltiples pràctiques informals amb la voluntat que els estudiants puguin rotar tant com sigui 
possible, des de la operació de càmera fins al tècnic de so, passant per presentador a ajudant d?atrezzo. 
Els estudiants ja es distribuïran en forma de tres productores i en torns de 40 minuts realitzaran rols marcats en 3
àmbits amb els seus propis rols: control de realització, plató televisiu i equip artístic.
S?introduïran nous elements de complexitat respecte l?activitat 2: la incorporació de materials videogràfics per a 
ser llançats en directe així com la obligatorietat d?incloure videowall i/o un o més dissenys de chroma, tot en 
directe. 

Material de suport:
- Equip de plató televisiu (càmeres de plató, microfonia inhalàmbrica, equip d?intercom, il?luminació de plató). 
- Equip de control televisiu (Estació de realització Anycast, taula de so, ordinador de gràfics, taula d?il?luminació, 
ordinador de teleprompter, equip d?intercom). 
- Equip addicional de control televisiu (VTR, VideoWall, Aplicatius de chroma a través d?Anycast). 
- Materials de videografisme aportats per cada productora avaluada.

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Els equips d?estudiants hauran d?haver-se preparat una entrevista per productora, amb un text introductori per 
posar al teleprompter. El material s?entregarà en format paper el dia de l?activitat. 
S?observaran les pràctiques informals realitzades i s?analitzaran per part del professorat. A classe es comentaran 
aquells errors detectats i es debatran en conjunt amb tots els estudiants.
Les capacitats i desimboltura demostrades en l?activitat s?avaluran i la nota significarà un 5% la nota final de 
l?assignatura. 

- Els equips d?estudiants hauran d?haver-se preparat una entrevista per productora, amb un text introductori per 
posar al teleprompter, un mínim de 3 vídeos per ser llançats en directe i la opció d?un seguit de materials per al 
videowall i/o per l?aplicatiu de chroma. 
- S?observaran els materials audiovisuals i textuals preparats, així com les pràctiques informals realitzades i 
s?analitzaran per part del professorat. A classe es comentaran aquells errors detectats i es debatran en conjunt 
amb tots els estudiants.
- Les capacitats i desimboltura demostrades en l?activitat s?avaluran i la nota significarà un 5% la nota final de 
l?assignatura.

Objectius específics:
- Posar a prova els coneixements adquirits en la teoria a classe i en l?anterior activitat. 
- Desenvolupar i Millorar les capacitats de la pràctica televisiva en la majoria dels seus rols principals: equip de 
realització, equip de plató i equip artístic. 
- Identificar les capacitats innates dels alumnes per posar-les al servei del futur projecte final (Programa Final)

Grup petit: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 4h 

Dedicació: 7h 
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4 - ASSAIG DEL PROGRAMA PILOT 
(CONTINGUT 1, 2, 3 I 4)

Descripció:
 És la primera activitat de les tres vinculades al projecte pràctic final o també anomenat Programa Final, que 
haurà de tenir una durada de 10 minuts i es basarà en un format televisiu ideat pels propis estudiants. 
Els estudiants prepararan aquesta activitat ja en forma de tres productores. Per tant, durant la sessió es faran 
tres assajos, un de cada productora.
En torns rotatius de 40 minuts les productores realitzaran el primer assaig del seu Programa Pilot. En cada assaig 
els rols de cada estudiant s?hauran decidit internament per cadascuna de les pròpies productores, en els 3 àmbits
que treballarem: control de realització (primera productora), plató televisiu (segona productora) i equip artístic 
(productora avaluada). 
Es posarà en valor la importància en qualsevol projecte televisiu del lligam i la coordinació entre les figures dels 
tres àmbits, sobretot entre el realitzador del programa, el director del programa, el productor del programa i el 
regidor. 

Material de suport:
- Equip de plató televisiu (càmeres de plató, microfonia inhalàmbrica, equip d?intercom, il?luminació de plató). 
- Equip de control televisiu (Estació de realització Anycast, taula de so, ordinador de gràfics, taula d?il?luminació, 
ordinador de teleprompter, equip d?intercom). 
- Equip addicional de control televisiu (VTR, VideoWall, Aplicatius de chroma a través d?Anycast). 
- Materials d?atrezzo aportats per cada productora avaluada. 
- Materials de videografisme aportats per cada productora avaluada.

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:
- Els estudiants hauran de lliurar un Esborrany de Pla de Disseny de Producció, que el professor els haurà lliurat a 
principi de curs. 
- Els estudiants hauran de lliurar una escaleta del programa. 
- Els estudiants hauran d?utilitzar en l?activitat una part rellevant del material de videografisme que voldran 
emprar en la següent pràctica (PILOT DEL PROGRAMA FINAL), tot i que aquest material no caldrà que estigui 
completament enllestit. 
- S?observaran els enregistraments dels assajos realitzats i s?analitzaran per part del professorat. Es realitzaran 
tutories personalitzades per productores per comentar aquells errors i encerts detectats. També es debatran en 
conjunt per millorar-los de cara a la pràctica de PILOT DEL PROGRAMA FINAL i també per assolir la millor 
qualificació en la pràctica final (Programa Final).
- Les capacitats tècniques demostrades en la pràctica, i també la potència del programa creat, plasmat en 
l?Esborrany del Pla de Disseny de Producció, l?escaleta i els primers materials videogràfic s?avaluaran. La nota 
significarà un 10% de la nota final de l?assignatura.

Objectius específics:
- Posar a prova els coneixements adquirits en la teoria a classe i en l?anterior activitat. 
- Desenvolupar i Millorar les capacitats de la pràctica televisiva en la majoria dels seus rols principals: equip de 
realització, equip de plató i equip artístic. 
- Identificar les capacitats innates dels alumnes per posar-les al servei del futur projecte final (Programa Final)
- Posar a prova els equips de realització amb la incorporació de tècniques i operacions vinculades al vídeo 
postproduït o al videografisme complex en directe. 

Grup petit: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 12h 

Dedicació: 15h 
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5 - PILOT DEL PROGRAMA FINAL 
(CONTINGUT 1, 2, 3 I 4)

Descripció:
 És la segona activitat de les tres vinculades al projecte pràctic final o també anomenat Programa Final. Els 
estudiants prepararan aquesta activitat en forma de tres productores.
És la presentació ja en clau final del Programa, i haurà de produïr-se de forma íntegra i amb tots els continguts 
previstos, ja que tal i com diu el títol de l?activitat, estem parlant d?un PILOT, que ha de representar una evolució
substancial i rigorosa de l?ASSAIG anterior. 
En torns de 40 minuts les productores realitzaran el programa pilot del seu Programa Final. En cada activitat de 
40 minuts els rols de cada estudiant s?hauran decidit internament per cadascuna de les pròpies productores, en 
els 3 àmbits pels quals passaran: control de realització (primera productora), plató televisiu (segona productora) i 
equip artístic (productora avaluada). Podran ser diferents respecte l?activitat anterior. 
Es pretén consolidar i naturalitzar la coordinació entre les figures de cada productora i entre les del realitzador del
programa, director del programa, productor del programa i regidor del programa. 

Material de suport:
- Equip de plató televisiu (càmeres de plató, microfonia inhalàmbrica, equip d?intercom, il?luminació de plató). 
- Equip de control televisiu (Estació de realització Anycast, taula de so, ordinador de gràfics, taula d?il?luminació, 
ordinador de teleprompter, equip d?intercom). 
- Equip addicional de control televisiu (VTR, VideoWall, Aplicatius de chroma a través d?Anycast). 
- Materials d?atrezzo aportats per cada productora avaluada. 
- Materials de videografisme aportats per cada productora avaluada.

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:
- Els estudiants hauran de lliurar un Pla de Disseny de Producció, que el professor els haurà lliurat a principi de 
curs i que es basarà en l?Esborrany de Disseny de Producció ja presentat en la pràctica 4. 
- Els estudiants hauran de lliurar una escaleta del programa. 
- Els estudiants hauran d?utilitzar en l?activitat TOT el material de videografisme que voldran emprar en la 
següent pràctica (PROGRAMA FINAL). 
- S?observaran els enregistraments dels assajos realitzats i s?analitzaran per part del professorat. Es portarà a 
terme un procés en el que els professors faran la funció de productors executius reals del projecte: es realitzaran 
tutories personalitzades per productores per comentar aquells errors i encerts detectats. També es debatran en 
conjunt per millorar-los de cara a la pràctica del PROGRAMA FINAL, posant èmfasi en la posada en escena i la 
realització.
- Les capacitats tècniques demostrades en la pràctica, i també la potència del programa creat, plasmat en el 
Disseny de Producció, l?escaleta i els materials videogràfic s?avaluaran. La nota significarà un 10% la nota final 
de l?assignatura.

Objectius específics:
- Demostrar la capacitat de desenvolupar un projecte televisiu ideat i desenvolupat pels propis equips 
d?estudiants al plató i al control televisiu.
- Demostrar les capacitats de treball en equip amb altres equips de treball (equip/productora de plató i 
equip/productora de control i realització). 
- Posar en marxa el projecte d?avaluació del seu projecte televisiu propi, que desembocarà en la pràctica final 
(Programa Final). 

Grup petit: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 15h 

Dedicació: 18h 
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6 - PROGRAMA FINAL (CONTINGUT 1, 2, 3 I 
4)

Descripció:
 És la tercera i última activitat de les tres vinculades al projecte pràctic final o també anomenat Programa Final. 
Els estudiants prepararan aquesta activitat en forma de tres productores.
És la presentació final del Programa ideat i elaborat en procés, i haurà de produïr-se de forma íntegra i amb tots 
els continguts previstos. L?activitat ha de representar una evolució acurada, finalista i d?excel?lència del PILOT 
anterior, lligada amb les premises dels professors que han fet de productors executius. 
En torns de 40 minuts les productores realitzaran el Programa Final, de deu minuts de durada. En cada activitat 
de 40 minuts els rols de cada estudiant s?hauran repartit internament per cadascuna de les pròpies productores, 
en 3 àmbits amb els seus propis rols: control de realització (primera productora), plató televisiu (segona 
productora) i equip artístic (productora avaluada). Podran ser diferents respecte l?activitat anterior si el propi 
equip d?estudiants ho considera oportú. 
Es donarà per suposada i compresa la imprescindible coordinació entre les figures del realitzador del programa, 
del director del programa, del productor del programa i del regidor del programa.
Una característica especial de l?assignatura és que els quatre millors programes finals de tots els grups seran 
emesos per M1 Televisió dins un programa especial que prepararem un cop acabat el curs. 

Material de suport:
- Equip de plató televisiu (càmeres de plató, microfonia inhalàmbrica, equip d?intercom, il?luminació de plató). 
- Equip de control televisiu (Estació de realització Anycast, taula de so, ordinador de gràfics, taula d?il?luminació, 
ordinador de teleprompter, equip d?intercom). 
- Equip addicional de control televisiu (VTR, VideoWall, Aplicatius de chroma a través d?Anycast). 
- Materials d?atrezzo aportats per cada productora avaluada. 
- Materials de videografisme aportats per cada productora avaluada.

Objectius específics:
- Demostrar la capacitat de portar a terme i produir de forma rigorosa un projecte televisiu ideat i desenvolupat 
pels propis equips d?estudiants al plató i al control televisiu.
- Demostrar les capacitats de treball en equip amb altres equips de treball (equip/productora de plató i 
equip/productora de control i realització). 
- Consolidar el projecte d?avaluació del seu projecte televisiu propi, que desembocarà en la pràctica final 
(Programa Final).
- Posar a prova les capacitats de posada en escena, presentació i ritme de realització televisiva dels equips 
d?estudiants. 
- Aprendre el procés de producció televisiva real (assaig, producció de pilot, revisió amb els productors executius 
de la televisió, millora final). 

Grup petit: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 15h 

Dedicació: 18h 
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7 - EXAMEN PARCIAL 1

8 - EXAMEN PARCIAL 2

L'avaluació de l'assignatura comptarà amb la separació entre contingut i pràctica de laboratori. El contingut teòric serà 
avaluat en dos examens (Examen Parcial 1 i Examen Parcial 2) i activitats de classe. Cada examen comptarà un 20% de 
la nota final, i les activitats a classe i els exercicis, per tant la feina continuada i l'assistència, el 10% restant. 
L'avaluació de l'assignatura també tindrà en compte les pràctiques d'activitats en el laboratori. Així, les activitats 2 
Pràctica Televisiva sense vídeos i 3 Pràctica Televisiva amb vídeos comptabilitzaran un 5% de la nota final de l'assignatura
cadascuna. L'activitat 3 (Assaig del Programa Pilot) i l'activiat 4 (Pilot del Programa Final) comptabilitzen un 10% de la 
nota final cadascuna. Finalment, i amb voluntat d'avaluar de forma evolutiva i explicativa del procés televisiu progressiu i 
en constant millora, el Programa Final (inclòs el dossier del programa final) té un 20% del valor de la nota final de 
l'assignatura.

Sistema de qualificació

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:
- Els estudiants hauran de lliurar una escaleta del programa. 
- Els estudiants hauran d?utilitzar en l?activitat TOT el material de videografisme previst en l?escaleta. 
- S?observaran els enregistraments dels programes finals realitzats i s?analitzaran per part del professorat. En 
classe de grup gran es visionaran els programes finals, comentant aquells errors i encerts més destacats. 
- S?avaluaran les capacitats tècniques demostrades en la pràctica. També la potència del programa creat, plasmat
en un conjunt ja avaluat prèviament del Disseny de Producció, l?escaleta i els materials videogràfic. Finalment es 
tindrà en compte la capacitat de transmetre una posada en escena i una realització concreta. La nota global 
d?aquesta avaluació de diferents aspectes significarà un 20% la nota final de l?assignatura.

Objectius específics:
- Demostrar la capacitat de portar a terme i produir de forma excel?lent un programa televisiu ideat i 
desenvolupat pels propis equips d?estudiants al plató i al control televisiu.
- Demostrar les capacitats de treball en equip amb altres equips de treball (equip/productora de plató i 
equip/productora de control i realització). 
- Concloure el projecte d?avaluació del seu projecte televisiu.
- Posar a prova les capacitats de posada en escena, presentació i ritme de realització televisiva dels equips 
d?estudiants. 
- Aprendre el procés de producció televisiva real (assaig, producció de pilot, revisió amb els productors executius 
de la televisió, millora final). 

Grup petit: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 4h 

Grup petit: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 12h 

Dedicació: 7h 

Dedicació: 15h 
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