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Competències de la titulació a les que contribueix l'assignatura

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

- Conèixer la tecnología de càmera de vídeo i l'entorn digital.
- Treballar de manera professional les tècniques videogràfiques en funció de les característiques de gravació.
- Tenir la capacitat d'avaluar els recursos tècnics i creatius a l'hora d'afrontar diferents tipus de gravació.
- Adquirir coneixement teòric i pràctic de les diferents eines tecnològiques i narratives a l'hora de gravar un producte 
audiovisual.
- Saber treballar en equip i complir un rol determinat dins del grup que permeti gestionar amb la màxima eficiència.

Responsable: Dr. Alex del Olmo

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2013

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

6 Idiomes docència:  Català, Castellà, Anglès

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

Titulació:

Professorat

Específiques:

Generals:

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. CEA8: Dissenyar les necessitats d'il luminació d'un espai en funció de les seves característiques i de l'objectiu final 
de la producció

4. 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

Els conceptes teòrics seran exposats a classe per part del professor, on també es resoldran exercicis pràctics que i.lustrin 
la teoria per tal que generi un debat a classe amb la participació dels estudiants.
En les activitats pràctiques es durà a terme la manipulació del material audiovisual. Aquestes són part fonamental de les 
classes, ja que serveixen per a mostrar de manera tangible els conceptes tèorics impartits a classe. Les pràctiques aniran 
cada vegada augmentant el nivell de complexitat i en conseqüència l'exigència en la seva qualitat i en els temps d'entrega
també es veuran afectats. Per tant, és bàsic el compromís per part dels alumnes a l'hora de lliurar els mateirals 
audiovisuals a temps.

Metodologies docents

Horari: Despatx nº 35.

Horari d'atenció
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Dedicació total: 150h Grup gran/Teoria: 

Grup mitjà/Pràctiques: 

Grup petit/Laboratori: 

Activitats dirigides: 

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

1: La Tecnologia digital Dedicació: 15h 

Grup gran/Teoria: 6h 
Grup petit/Laboratori: 0h
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 8h 

En aquest contingut es treballa:
Els diferents tipus de càmeres de vídeo que es troben al mercat.
Les diferents senyal de vídeo.
Els formats de senyal televisius.
Les característiques dels principals formats digitals.

1.1 Principis bàsics del treball del càmera en l'actualitat.
1.2 L'ull i la càmera.
1.3 Tipus de càmeres en funció de la seva qualitat.
1.3.1 Domèstiques (Consumer).
1.3.2 Industrial (Prosumer).
1.3.3 Professionals (Broadcast): ENG, EFP, càmera d'estudi.
1.4 De l'analògic al digital i del SD al HD.
1.5 Televisió analògica (SD): PAL, NTSC, SECAM.
1.6 Alta definició (HDTV)
1.6.1 Full HD, HDReady, UHDTV, Cinema Digital (DCI).
1.6.2 Format de pantalla.
1.7 La senyal de vídeo: RGB, components, compost.
1.8 Resolució, mostreig, profunditat de color, cadència i compressió.
1.9 Formats comercials.

Descripció:

Activitats vinculades:
Activitat 1: Coneixement de la càmera de vídeo.
Activitat 7: Examen parcial.
Activitat 8: Examen final.
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2: Morfologia de la càmera de vídeo I: El seu 
funcionament

Dedicació: 20h 

Grup gran/Teoria: 5h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 12h 

En aquest contingut es treballa:
Les parts principals de la càmera de vídeo professional.
La seva utilització en funció de les necessitats de gravació.

2.1 L'objectiu.
2.2 Anell d'enfocament.
2.3 Anell de diafragma.
2.4 L'obturador.
2.5 Balanç de blancs i negres.
2.6  Filtres i zebra.
2.7 Control de guany.
2.8 Visor.
2.9 Àudio.
2.10 Codi de temps.

Descripció:

Activitats vinculades:
Activitat 1: Coneixement de la càmera de vídeo.
Activitat 2: Examen parcial.
Activitat 3: Examen final.
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3: Morfologia de la càmera de vídeo II: La seva 
tecnologia

Dedicació: 23h 

Grup gran/Teoria: 6h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 14h 

En aquest contingut es treballa:
El procés de la captació del color a través dels CCD's.
Les característiques tècniques dels diferents tipus d'objectius.
La relació entre la profunditat de camp, l'objectiu i els números f.

3.1 La separació tricolor: Prisma dicroic, màscara Bayer, Foveon.
3.2 El CCD/CMOS.
3.3 RAW
3.4 Característiques òptiques de les lents.
3.4.1 Lents fixes.
3.4.2 Lents mòbils.
3.5 Objectius.
3.5.1 Ull de Peix.
3.5.2 Gran Angular.
3.5.3 Normal.
3.5.4 Teleobjectiu.
3.5.5 Zoom.
3.5.6 Altres tipus.
3.6 L'enfocament.
3.7 Profunditat de camp.
3.8 Distància focal.
3.9 Lluminositat i número f.

Descripció:

Activitats vinculades:
Activitat 2: Portar a terme la recreació (Sweded) d'un tràiler cinematogràfic.
Activitat 7: Examen parcial.
Activitat 8 Examen final.
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4: Diàleg entre dos o més personatges Dedicació: 30h 

Grup gran/Teoria: 9h 
Grup petit/Laboratori: 4h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 15h 

En aquest contingut es treballa:
Les variants visuals del principi del triangle davant d'un diàleg entre dos persones.
Com saltar l'eix d'acció entre dos o més personatges.
La correcte ubicació de la càmera davant de dos, tres i quatre personatges en funció de la seva posició respecte 
a l'objectiu.
La col.locació dels personatges en front la càmera.
El predomini del centre d'interès.
La continuïtat entre els moviments dels personatges.
Els diferents tipus de planificació amb tres o més personatges.

4.1 El principi del triangle i les seves variants.
4.2 L'eix d'acció i el salt d'eix amb dos o més personatges estàtics.
4.3 Posicions de càmera davant de dos actors.
4.4 Treball amb una o diverses càmeres.
4.5 L'entrevista televisiva.
4.6 Emplaçaments de la càmera en diàlegs de tres personatges.
4.7 Pivotatge de la càmera.
4.8 Predomini del centre d'interès.
4.9 El raccord.
4.10 Emplaçaments de càmera en diàlegs de quatre personatges.

Descripció:

Activitats vinculades:
Activitat 3: Realitzar un diàleg entre dos personatges.
Activitat 4: Gravar un diàleg entre tres o més personatges.
Activitat 7: Examen parcial.
Activitat 8: Examen final.
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5: Posicions de càmera i continuitat amb 
personatges en moviment

Dedicació: 23h 

Grup gran/Teoria: 6h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 14h 

En aquest contingut es treballa:
Les diferents tipologies de fora de camp i les seves possibilitats narratives.
El desplaçament dels actors en funció de l'eix d'acció i com saltar-lo.
La continuïtat entre els plans.
Maneres de gravar una acció visual.
Saber fer una pre-producció per treballar-la directament només fent servir la càmera.

5.1 El camp i el fora de camp.
5.2 Enllaços durant i després del moviment: Pla d'espera i pla sostingut.
5.3 Formes de visualitzar l'acció.
5.4 El salt d'eix amb personatges en moviment.
5.5 Muntatge amb la càmera.
5.5.1 Guió.
5.5.2 Estructura.
5.5.3 Planificació.

Descripció:

Activitats vinculades:
Activitat 5: Gravar una persecució.
Activitat 8: Examen final.
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L'avaluació de l'assignatura està separada entre el contingut teòric, impartit a classe, i la pràctica al plató. El contingut 
teòric serà avaluat en dos proves (Examen Parcial i Examen Final), el primer d'ells comptarà un 25% de la nota final i el 
segon un 30%.També es realitzaràn treballs individuals de caràcter teòrico pràctic durant les sessions teòriques. La suma 
de la nota d'aquests treballs serà del 5%. Les pràctiques per la seva banda compatibilitzaràn de la següent manera: 
L'Activitat 1 no serà avaluada numèricament, l'Activitat 2 valdrà un 10% de la nota final de l'assignatura, la 3 i la 4 un 5%
cadascuna d'elles i finalment les Activitats 5 i 6 un 10% de la nota final també cadascuna d'elles. Una Activitat no lliurada 
significarà una nota númerica de 0.

Sistema de qualificació

6: La càmera en moviment Dedicació: 29h 

Grup gran/Teoria: 8h 
Grup mitjà/Pràctiques: 2h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 17h 

En aquest contingut es treballa:
Els diferents suports de càmera.
Els moviments de càmera.
Les angulacions de càmera.
El moviment de càmera i d'actors durant una seqüència ininterrompuda.

6.1 Fixació manual de la càmera.
6.1.1 Suports de càmera.
6.1.2 Simples.
6.1.3 Corporals.
6.1.4 Estabilitzadors.
6.2 Regles bàsiques del moviments de càmera.
6.3 Tipus de panoràmica i l'escombrat.
6.4 El pla segons la seva angulació.
6.5 El pla grua.
6.6 El tràveling.
6.7 El pla seqüència.

Descripció:

Activitats vinculades:
Activitat 6: Gravar en un sol pla sense interrupcions i amb moviment físic de la càmera i dels personatges un pla 
seqüència amb sentit narratiu.
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Normes de realització de les activitats

Les activitats es faran a plató. S'anirà informant de les normes a seguir i els terminis per dur-les a terme.
Cal ser puntual als laboratoris a l'hora d'inici de les activitats. No es consentirà la falta de puntualitat. L'assistència a les 
pràctiques és obligatòria i per tant la absència no justificada i reiterada significarà el suspens de l'assignatura.
Els projectes audiovisuals s'entregaràn per vía e-mail amb un enllaç al Youtube o a Vimeo el día de l'entrega que marqui 
el professor. Els correus sempre  tindràn el títol de la pràctica a més dels components que integren la productora i la 
memòria del treball. Qualsevol activitat que no compleixi aquestes normes o que s'entregui fora del termini marcat 
obtindrà una nota de 0 independentment del motiu de la no presentació d'aquesta o l' incompliment de les normes per 
part dels alumnes.
A les activitats escrites de caire individual es tindrà en compte les faltes d'ortografía. Una falta greu o diverses de lleus 
significaràn no poder treure més d'un cinc de nota màxima a l'exercici o suspendre'l. Tampóc s'acceptarà en cap cas un 
exercici fora del termini marcat pel professor sigui quina sigui la justificació de l'alumne. Les activitats individuals es 
lliuraràn en format paper, en cap cas s'acceptarà vía e-mail. Les activitats sense nom o sense seguir el format de 
presentació establert no s'avaluaràn, i la nota serà de 0.
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