
 

 
 

Tècniques de Càmera 
 
 
Descripció general 
 
Nom de l’assignatura: nom assignatura  
 
Crèdits ECTS: 4 
 
Titulació: Grau en Mitjans Audiovisuals 
 
Curs: 2015-2016  
 
Idioma d’impartició: Castellà 
 
Tipus d’assignatura: Obligatòria 
 
 
Professorat 
 
Responsable: Dr. Alex del Olmo (aolmo@tecnocampus.cat). Despacho nº 12. TCM1. Planta 2. 
 
 
 
Objectius d’aprenentatge generals de l’assignatura 
 
En acabar l’assignatura l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
 
- Conèixer la tecnologia de la càmera de vídeo i l'entorn digital. 
- Treballar de manera professional les tècniques videogràfiques en funció de les característiques 
d'enregistrament. 
- Adquirir coneixements teòric-pràctics 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 de la productora que permeti gestionar amb la màxima 
eficiència el producte audiovisual a desenvolupar. 
 
 
 
Competències de la titulació a les quals contribueix l’assignatura 
 
Competències específiques: 
 
E.5. Dissenyar i realitzar un producte audiovisual (format per imatges fixes o en moviment) atenent tant als seus 
aspectes tècnics com a artístics, en totes les seves components. 
 
E.6. Dissenyar, planificar i realitzar amb multicámera, 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). 
 
E.8. Dissenyar les necessitats d'il·luminació d'un espai en funció de les seves característiques i de l'objectiu final 
del producte a gravar, fotografia o vídeo. 
 
Competències genèriques: 
 
CB.2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma 
professional i posseeixin les competències que se sol demostrar per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i 
la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Crèdits ECTS: hores totals de treball de l’estudiantat 
 

 Dedicació 
Hores Tant per cent 

Aprenentatge dirigit Grup gran/teoria 40 27% 
Grup mitjà/pràctiques   
Grup petit/laboratori 12 8% 
Activitats dirigides 8 5% 

Aprenentatge autònom  90 60% 
 
 
Continguts 
 

Títol contingut 1: La tecnología digital. Dedicació: h Grup Gran Teoría: h 
Aprenentatge Autònom: h 
 

Descripció En aquest contingut es treballa: 
 
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. 
 

Activitats vinculades Activitat 1: Coneixement de la càmera de vídeo I. 
Activitat 2: Coneixement de la càmera de vídeo II. 
Activitat 3: Gravar una recreació (Sweded) d'un tràiler cinematogràfic. 
Activitat 4: Gravar un Pla Seqüència. 
Activitat 5: Examen Coneixement de Càmera. 
 

 
 
 

Títol contingut 2: Morfología de la cámera de vídeo 
I: El seu funcionament. 

Dedicació: h Grup Gran Teoría: h 
Aprenentatge Autònom: h 
 

Descripció En aquest contingut es treballa: 
 
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. 
 

Activitats vinculades Activitat 1: Coneixement de la càmera de vídeo I. 
Activitat 2: Coneixement de la càmera de vídeo II. 
Activitat 3: Gravar una recreació (Sweded) d'un tràiler cinematogràfic. 
Activitat 4: Gravar un Pla Seqüència. 
Activitat 5: Examen Coneixement de Càmera. 
 

 
 



 

 
 
 

Títol contingut 3: : Morfología de la cámera de 
vídeo II: La seva tecnología. 

Dedicació: h Grup Gran Teoría: h 
Aprenentatge Autònom: h 
 

Descripció En aquest contingut es treballa: 
 
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 Altres tipus. 
3.6 L'enfocament. 
3.7 Profunditat de camp. 
3.8 Distància focal. 
3.9 Lluminositat i número f. 
 

Activitats vinculades Activitat 1: Coneixement de la càmera de vídeo I. 
Activitat 2: Coneixement de la càmera de vídeo II. 
Activitat 3: Gravar una recreació (Sweded) d'un tràiler cinematogràfic. 
Activitat 4: Gravar un pla seqüència. 
Activitat 5: Examen Final. 
 

 
 
 

Títol contingut 4: La càmera en movimient. Dedicació: h Grup Gran Teoría:  h 
Aprenentatge Autònom:  h 
 

Descripció En aquest contingut es treballa: 
 
4.1 Fixacions manuals de càmera. 
4.1.1 Suports de càmera. 
4.1.2 Simples. 
4.1.3 Corporals. 
4.1.4 Estabilitzadors. 
4.2 Regles bàsiques dels moviments de càmera. 
4.3 Tipus de panoràmica i escombratge. 
4.4 El plànol segons la seva angulació. 
4.5 El pla grua. 
4.6 El travelling. 
4.7 El plàno seqüència. 
 

Activitats vinculades Activitat 1: Coneixement de la cámera de vídeo I. 
Activitat 2: Coneixement de la cámera de vídeo II. 
Activitat 4: Gravar un pla seqüència. 
Activitat 5: Examen Final. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Planificació d’activitats  
 

Títol de l’activitats: Coneixement de la càmera de vídeo I. 
(Contingut 1,2,3) 
 

Dedicació: h Grup petit/laboratori: h 
Activitats dirigides: h 
Aprenentatge autònom: h 
 

Descripció general Dividint als estudiants per grups se'ls explicarà detalladament el funcionament de les 
càmeres amb l'objectiu que puguin treballar de manera autònoma les seves 
possibilitats tècniques de cara a futurs enregistraments. 
 

Material de suport - Material docent impartit en aquesta assignatura. 
- Manuals en format PDF. 
- Equip de càmera (càmeres, trípode, microfonía, bateries, cables, etc...). 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

No té lliurament. Aquesta Activitat es vincularà a un exàmen pràctic de coneixement 
de càmera que representarà el 10% de la nota final. 
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
 
- Posar a prova els coneixements adquirits en la teoria de classe. 
- Conèixer la càmera de vídeo més enllà de les opcions bàsiques. 
- Posar a prova l'habilitat dels estudiants a l'hora de treballar professionalment amb 
la càmera de vídeo.  
- Gravar imatges i àudio en funció de diferents situacions d'enregistrament. 
 

 
 
 

Títol de l’activitats: Coneixement de la càmera de vídeo II. 
(Contingut 1,2,3) 
 

Dedicació: h Grup petit/laboratori: h 
Activitats dirigides: h 
Aprenentatge autònom: h 
 

Descripció general Dividint als estudiants per grups se'ls explicarà detalladament el funcionament de les 
càmeres amb l'objectiu que puguin treballar de manera autònoma les seves 
possibilitats tècniques de cara a futurs enregistraments. 
 

Material de suport - Material docent impartit en aquesta assignatura. 
- Manuals en format PDF. 
- Equip de càmera (càmeres, trípode, microfonía, bateries, cables, etc...). 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

No té lliurament. Aquesta Activitat es vincularà a un exàmen pràctic de coneixement 
de càmera que representarà el 10% de la nota final. 
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
 
- Posar a prova els coneixements adquirits en la teoria de classe. 
- Conèixer la càmera de vídeo més enllà de les opcions bàsiques. 
- Posar a prova l'habilitat dels estudiants a l'hora de treballar professionalment amb 
la càmera de vídeo.  
- Gravar imatges i àudio en funció de diferents situacions d'enregistrament. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Títol de l’activitats: Gravar una recreació (Sweded) d’un 
tràiler cinematogràfic. 
(Contingut 1,2,3) 
 

Dedicació: h Grup petit/laboratori: h 
Activitats dirigides: h 
Aprenentatge autònom: h 
 

Descripció general En grup, es proposarà un tràiler cinematogàfic del que es farà una planificació per al 
seu posterior enregistrament. Es pretén així treballar els diferents aspectes tècnics 
de la càmera en funció de diferents situacions d'enregistrament. 
 

Material de suport Càmera de vídeo, trípode, bateries, micròfons, equip d'il·luminació, etc... 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

S'ha de lliurar en la data que informi el docent. 
- S'observarà la pràctica realitzada i s'analitzarà per part del professor, oferint 
solucions als possibles errors detectats. 
- S'avaluarà la capacitat demostrada pels estudiants al moment de demostrar els 
seus coneixements adquirits així com l'originalitat del producte. La nota significarà un 
30% de la nota final de l'assignatura. 
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
 
- Posar a prova els coneixements adquirits durant la teoria i en l'anterior Activitat. 
- Establir un equip de treball capaç de generar un pla de treball i un guió tècnic. 
- Demostrar un coneixement tècnic de la càmera i les seves diferents opcions 
d'enregistrament. 
- Demostrar creativitat al moment de recrear un contingut audiovisual prèviament fet.  
- Demostrar poder treballar en equip de manera eficient. 
 

 
 

Títol de l’activitat: Gravar un pla seqüència. 
(Contingut 4) 
 

Dedicació: h Grup petit/laboratori: h 
Activitats dirigides: h 
Aprenentatge autònom: h 
 

Descripció general En grup, s'haurà de realitzar un producte audiovisual gravat en format pla seqüència 
d'uns dos minuts de duració aproximada on els alumnes siguin capaços de narrar 
audiovisualment un relat on tant la càmera com els personatges estiguin en 
moviment.  
 

Material de suport Càmera de vídeo, steadycam, figrig, bateries, micròfons, equip d'il.luminació, etc...  
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

El producte final s'ha de lliurar en la data que informi el docent. 
- S'ha de lliurar el pla de treball, així com el guió tècnic i literari en el cas que aquest 
últim sigui necessari. 
- S'observarà la pràctica realitzada i s'analitzara per part del professor.  
- S'avaluarà la capacitat demostrada pels estudiants a l'hora de mostrar els seus 
coneixements adquirits durant tota l'assignatura així com l'originalitat del producte. 
La nota significarà un 15% de la nota final de l'assignatura.  
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
 
- Posar a prova els coneixements adquirits en la teoria a classe i en l'anterior Activitat. 
- Els estudiants hauran de demostrar que son capaços de posar en pràctica en 
aquesta activitat tots els continguts teòrics i pràctics més rellevants per poder produir 
de manera existosa el producte audiovisual. 
- Demostrar capacitat organitzativa (pla de treball, guió, planificació), de lideratge i de 
treball en equip. (ser capaços d'agafar un rol i responsabilitzar-se de la seva feina). 
- Capacitat creativa a l'hora d'enfocar el contingut del producte i excel.lència tècnica 
en la seva gravació.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Títol de l’activitats: Examen Coneixement de Càmera. 
(Contingut 1,2,3) 
 

Dedicació: h Grup Gran/Teoría:  h 
Activitats dirigdes:  h 
Aprenentatge autònom:  h 

Descripció general Aquest exercici pretén posar a prova els coneixements adquirits  al llarg de les 
classes de coneixement de càmera que s’imparteixen fins aproximadament la meitat 
de l’assignatura. 

Material de suport Enunciat de la prova.  
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

- Examen resolt. 
- Un 10% de la nota final de l'assignatura.  
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
 
L'objectiu d'aquesta Activitat és avaluatiu, per saber si l'estudiant està adquirint 
correctament els coneixements de l'assignatura.  
 

 
 

Títol de l’activitats: Examen Final. 
(Contingut 1,2,3) 
 

Dedicació: h Grup Gran/Teoría:  h 
Activitats dirigdes:  h 
Aprenentatge autònom:  h 

Descripció general Aquest exercici pretén posar a prova els coneixements adquirits en les docències de 
contingut fins aproximadament la meitat de l'assignatura. L'examen comptarà amb 
dues parts, una de definició acurada de continguts i una altra basada en la 
demostració de les capacitats d'interpretació d'un exemple audiovisual en referència 
al contingut de l'assignatura.  
 

Material de suport Enunciat de la prova.  
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

- Examen resolt. 
- Un 40% de la nota final de l'assignatura.  
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
 
L'objectiu d'aquesta activitat és avaluatiu, per saber si l'estudiant està adquirint 
correctament els coneixements de l'assignatura.  
 

 
 
 
Sistema de qualificació (avaluació) 
 
L'avaluació de l'assignatura està separada entre contingut teòric, impartit en classe, i la pràctica en el laboratori 
(plató). El contingut teòric serà avaluat en dis proves. Una prova (Examen Final) que suposarà el 40% de la nota 
final de l'assignatura. Un altra prova de coneixement de la càmera que suposarà el 10% (Activitat 1 i 2) de la nota 
final. 
 
També es realitzaran treball/s individual/s de caràcter teòric pràctic durant les sessions teòriques. La suma de la 
nota d'aquest/s treball/s serà del 5% respecte a la nota final. Les pràctiques seran puntuades de la següent 
manera: L'Activitat 1 i l’Activitat  2 valdrà un 10% de la nota final; l'Activitat 3 (Sweded) un 30% de la nota final de 
l’assignatura i l'Activitat 4 (Plà Seqüència) un 15% de la nota final de l'assignatura. Una Activitat no realitzada 
equivaldrà a un 0 de nota numèrica. Per poder fer mitjana, la nota de l'examen teòric serà, com a mínim, d'un 4. 
En cas de suspendre l'assignatura, la recuperació constarà d'un examen teòric de tot el contingut de l'assignatura 
(Activitats 1 i 2 incloses) que farà mitjana amb la nota mitjana de les pràctiques. La nota mínima per fer mitjana 
amb la pràctica haurà de ser un 4. Nomès poden optar a la recuperación aquells alumnes que han realitzat 
l’examen final. 
 
Resumint: 
Activitat 1 i 2: 10% de la nota final referenciada a través de l’examen de coneixement de càmera. 
Activitat 3 (Sweded): 30% de la nota. 
Activitat 4 (Plano Secuencia): 15% de la nota. 
Examen Final: 40% de la nota. 
Treball individual: 5% de la nota. 
 
Total: 10%+30%+15%+40%+5%=100% 
 



 

 
Normes de realització de les activitats 
 
Les Activitats es duran a terme en el plató. S'anirà informant de les normes a seguir i els termes per dur-les a 
terme. És necessari ser puntual durant les Pràctiques en plató. No es consentirà la falta de puntualitat. Els 
projectes audiovisuals es lliuraran per via e-mail amb un enllaç en Youtube o Vimeo el dia del lliurament que 
marqui el professor. Els correus sempre tindran el títol de la pràctica a més dels components que integrin el grup 
de treball ordenats alfabèticament pel seu cognom i la memòria del projecte. Qualsevol Activitat que no compleixi 
aquestes normes o que es lliuri fos de la data marcada obtindrà un 0 independentment del motiu de la no 
presentació d'aquesta. 
 
Les Activitats escrites de forma individual es tindrà en compte l'ortografia. Una falta greu o diverses lleus 
significaran no poder obtenir més d'un 5 de nota màxima en l'exercici o fins i tot suspendre-ho. Tampoc 
s'acceptarà en cap cas un exercici fora de la data de lliurament marcat pel professor sigui el que sigui la 
justificació de l'alumne. Les Activitats individuals es lliuraran en format paper, o a través de la plataforma Moodle. 
Les Activitats sense nom o sense seguir el format de lliurament de presentació establert no s'avaluaran, i la nota 
numèrica serà 0. 
 
Metodologia docent 
 
Els conceptes teòrics seran exposats en classe per part del professor. D'igual manera es resoldran exercicis  
pràctics que il·lustrin la teoria per generar un debat a l'aula amb la participació dels estudiants. 
 
En les activitats pràctiques es durà a terme la manipulació del material audiovisual. Les pràctiques són part 
fonamental de les classes, ja que serveixen per mostrar de manera tangible i directa els conceptes teòrics 
impartits en classe. Les pràctiques aniran augmentant el seu nivell de complexitat i en conseqüència, l'exigència 
en la seva qualitat i en el seu temps de lliurament es veuran afectades. Per tant, és bàsic el compromís per part 
dels alumnes a l'hora de lliurar els materials audiovisuals a temps. 
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