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Competències de la titulació a les que contribueix l'assignatura

Altres: Mª SOLIÑA BARREIRO GONZALEZ
ANNA PILAR LLACHER ALSINA
DANIEL TORRAS SEGURA

Responsable: MARIA BOSCH POU

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2012

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:

Genèriques:

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.. APRENENTATGE AUTÒNOM: Detectar mancances en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió 
crítica i l'elecció de la millor actuació per ampliar aquest coneixement.
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L'objectiu principal de l'assignatura és la de fer entendre als estudiants que sigui quin sigui el format, mitjà o gènere per 
al que treballin,  les eines (tècniques, metodològiques o de convenció gremial) que utilitzaran, passen per una correcta 
aplicació d'aquestes i que són comunes i intercanviables.

En acabar l'assignatura l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
- Descriure les característiques diferencials dels productes audiovisuals de diferents gèneres
- Establir les bases teòriques i conceptuals sobre les que es desenvolupa la tasca de producció de guions audiovisuals
- Valorar els diferents elements dramàtics, estètics i ètics essencials per a la redacció de guions
- Proporcionar les bases metodològiques per a la creació dels  diferents personatges d'una producció
- Usar adeqüadament les eines pràctiques i pautes per a la tasca de creació i producció de guions audiovisuals
- Crear guions per a producions audiovisuals de curta durada
- Produir i realitzar productes de petit format
- Aplicar metodologies d'avaluació de la qualitat en productes audiovisuals

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Les hores d'aprenentatge no autònom consisteixen:
- A fer classes teòriques (grup gran) en que s'exposen els continguts generals per assolir els objectius d'aprenentatge  
corresponents. Convenientment intercalat i sense previ avís, es realitzen activitats de seguiment individuals o en grups 
dins la classe. Aquestes activitats acostumen a ser petits problemes o exercicis de comprensió dels continguts que s'estan
presentant.    
- A discutir, debatre i treballar en grup alguns exercicis i activitats proposades a classe de teoria. Aquesta activitat es 
desenvolupa a l'aula però amb un grup classe de mida mitjana. 
- A fer unes pràctiques (grup petit), en laboratoris que disposen dels equipaments necessaris per a la realització de les 
mateixes, bàsicament ordinadors. S'aprofiten aquestes activitats per a fomentar la competència de treball en grup. 

L'alumne disposa i utilitza com a material de suport, els apunts de l'assignatura que el professorat posa a la seva 
disposició des del primer dia i a mida que avanci el curs,  al campus virtual Atenea. Això, permetrà a l'alumne anar a 
classe havent fet una lectura prèvia dels temes i, a classe, concentrar-se en les explicacions del professor o professora, 
tot prenent les notes que cregui oportunes per a un estudi posterior. A més disposa del Pla docent detallat publicat a 
Atenea: objectius d'aprenentatge per continguts, programació d'activitats d'avaluació, bibliografia i altres recursos en 
xarxa.

Dins de les hores d'aprenentatge autònom es consideren les hores que l'alumne dedica a cercar informació 
complementària a la xarxa, a fer una lectura prèvia tant dels apunts com de la bibliografía bàsica per a la classe teòrica 
corresponent, a realitzar exercicis proposats fora de l'aula, i l'estudi de materials complementaris per a la realització de les
pràctiques, redacció dels informes , resolució de qüestionaris d'autoaprenentatge, estudi i preparació dels exàmens 
parcials, etc.

Metodologies docents
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Dedicació total: 150h Grup gran/Teoria: 

Grup mitjà/Pràctiques: 

Grup petit/Laboratori: 

Activitats dirigides: 

Aprenentatge autònom: 

28h  

12h  

12h  

8h  

90h  

  18.67% 

   8.00% 

   8.00% 

   5.33% 

  60.00% 

Hores totals de dedicació de l'estudiantat
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Continguts

1.1. Què és un guió
1.2. Tipus de guions
1.3. Característiques dels mitjans
1.4. Narració audiovisual versus Narració interactiva
  

2.1. Diferències entre cinema i televisió
2.2. El guió televisiu
       2.2.1. Magazine
       2.2.2. Dramàtic
2.3. El guió radiofònic
2.4. El guió publicitari
2.5. El guió multimèdia interactiu

3.1. Com narrar amb imatges

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Classe d'introducció i presentació
Activitat 1: Elaborar un guió d'un curtmetratge
Activitat 4: Examen parcial 1

Classe d'explicació teòrica amb exercicis
Activitat 1: Elaborar un guió d'un curtmetratge
Activitat 4: Examen parcial 1

Descripció:

Descripció:

Descripció:

1. Introducció

2. El guió i els mitjans

3. Principis bàsics de la narrativa audiovisual

Dedicació: 4h 

Dedicació: 18h 

Dedicació: 14h 

Grup gran/Teoria: 2h 
Aprenentatge autònom: 2h 

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

Grup gran/Teoria: 2h 
Grup mitjà/Pràctiques: 2h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 8h 
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3.2. Principis bàsics
3.3. El paper del so
3.4. Dramatització
3.5. El concepte de Gènere

4.1. Tipus de personatges
4.2. La caracterització
4.3. Com donar-los a conèixer
       - La identificació
       - L'arc de transformació
       - Els diàlegs
4.4. Biblia de personatges
4.5. Narrador(s)

5.1. Estructura dramàtica/estructura narrativa
5.2. Tipologíes de guió
       - L'estructura ternaria
       - L'estructura mítica
5.3. Els diàlegs
5.4. La dramatització
        - El conflicte

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Classe d'explicació teòrica amb exercicis.
Activitat 1: Elaborar un guió d'un curtmetratge
Activitat 4: Examen parcial 1

Classe d'explicació teòrica amb exercicis
Activitat 1: Elaborar un guió d'un curtmetratge
Activitat 2: Anàlisi de personatges
Activitat 4: Examen parcial 1

Descripció:

Descripció:

4. Personatges

5. Tractaments seqüencials

Dedicació: 16h 

Dedicació: 20h 

Grup gran/Teoria: 2h 
Grup mitjà/Pràctiques: 2h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 10h 

Grup gran/Teoria: 6h 
Grup mitjà/Pràctiques: 4h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 8h 
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Planificació d'activitats

        - La trama: mestre i secundàries
5.5. El disseny argumental
        - Punt de vista
        - L'anticipació
5.6. La narració i el temps
5.7. La narració i l'espai 

6.1. Fases en la construcció del guió
       - Idea, Sinopsi argumental, memòria, Biblia, Sinopsi tècnica, Escaleta
6.2. Guió literari
6.3. Guió tècnic
       - Com escriure'l
       - Formats
6.6. Storyboard
6.7. Departament de continguts
       - Com funciona el departament de continguts
       - Diferents perfíls professionals que el formen
       - Fases de desenvolupament d'un guió professional
       - La importància de saber explicar el projecte: "el pitch"

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Classe d'explicació teòrica amb exercicis.
Activitat 1: Elaborar un guió d'un curtmetratge
Activitat 3: Anàlisi de l'estructura d'un producte audiovisual proposat.
Activitat 5:  Examen parcial 2

Classe d'explicació teòrica amb exercicis.
Activitat 1: Elaborar un guió d'un curtmetratge
Activitat 5:  Examen parcial 2

Descripció:

6. Construcció del guió i format definitiu Dedicació: 16h 

Grup gran/Teoria: 4h 
Grup mitjà/Pràctiques: 2h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 8h 
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1. ELABORAR EL GUIÓ  D'UN 
CURTMETRATGE

Descripció:
 Es tracta del grup d'activitats vinculades al projecte final de l'assignatura: el guió literari d'un curtmetratge de 
ficció.
La sessió 6 de pràctiques la dedicarem a exposar oralment, en forma de pitching professional, totes les històries 
treballades com si les estiguéssim exposant a un productor de cine. La defensa de cada guió també comptarà a la
nota final.
Els estudiants prepararan aquesta activitat en grups de tres persones.

Material de suport:
- Enunciat complet amb les especificacions (disponible al campus virtual ATENEA)
- Programari CELTX

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:
Cal lliurar: En la sessió6 s'ha de lliurar la documentació final del curtmetratge editat amb CELTX. Es faran 
lliuraments parcials durant les sessions de pràctiques, en base a les especificacions fetes pels docents.

El resultat de l'activitat tindrà una ponderació  del 60% respecte del total de les activitats pràctiques.

Objectius específics:
L'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

- Conèixer i usar un programari d'escriptura de guions (CELTX).
- Plasmar en forma de guió una idea.
- Conèixer els diferents mecanismes de la construcció de guions audiovisuals.
- Tenir capacitat per escriure textos, escaletes i guions de ficció.
- Adquirir una visió professional del guió, relacionant-lo amb les altres disciplines que intervenen en qualsevol 
projecte audiovisual (productors, directors, actors).
- Respectar els formats exigits

Grup petit/Laboratori: 8h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 20h 

Dedicació: 29h 
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2. ANÀLISI DE PERSONATGES

Descripció:
 PRÀCTICA DE LABORATORI
Amb aquesta pràctica l'estudiant o estudianta aprèn a  analitzar i descriure personatges a partir del visionat d'un 
títol cinematogràfic proposat

Material de suport:
Guió de pràctiques (disponible al campus digital ATENEA)

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:
Cal lliurar:
Document elaborat amb CELTX i que contindrà:
- descripció dels personatges tant física com psíquica com socialment
- relacions entre els personatges
- arcs de transformació

El resultat de l'activitat tindrà una ponderació  del 20% respecte del total de les activitats pràctiques.

Objectius específics:
En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
- Observar amb deteniment i reflexionar sobre les tipologies de personatges
- Descriure les característiques i l'evolució dramàtica dels personatges
- Proposar recursos per a la creació de personatges
-       Conèixer i usar les funcions bàsiques d'edició i formateig de documents de guió amb CELTX.

Grup petit/Laboratori: 2h 
Aprenentatge autònom: 4h 

Dedicació: 6h 
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3. ANÀLISI DE L'ESTRUCTURA D'UN 
PRODUCTE AUDIOVISUAL PROPOSAT

4. EXAMEN PARCIAL 1

Descripció:

Descripció:

 PRÀCTICA DE LABORATORI
Amb aquesta pràctica l'estudiant o estudianta aprèn a analitzar l'estructura completa d'un producte cinematogràfic
a partir de l'estructura mítica

 Examen parcial individual.
Es realitza un examen on s'avalua els coneixements dels continguts de la primera mitja part del curs. Aquesta 
prova consta d'una part de qüestions sobre conceptes associats als objectius d'aprenentatge de l'assignatura pel 
que fa al coneixement i comprensió, i d'un conjunt d'exercicis d'aplicació. L'estudiant o estudianta disposa de 2 
hores per a la realització de la prova dins del seu horari habitual de classe. Es considera necessària una dedicació 
addicional de 8 hores d'aprenentatge autònom per preparar l'examen. 

Material de suport:

Material de suport:

Guió de pràctiques (disponible al campus digital ATENEA)

Enunciat de la prova.

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Cal lliurar:
Document amb l'anàlisi de l'estructura completa del producte proposat

El resultat de l'activitat tindrà una ponderació  del 20% respecte del total de les activitats pràctiques.
  

Resultat de la prova.

El resultat de l'activitat s'incorporarà a l'avaluació de l'assignatura amb un valor del 25% de la nota final. 

Objectius específics:
En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
- Analitzar i valorar les diferents estructures de guions
- Reconèixer els recursos que intervenen en el procés de creació
- Aprofundir en els recursos bàsics i les seves formules dramàtiques de l'estructura de plantejament, nus i 
desenllaç.

Grup petit/Laboratori: 2h 
Aprenentatge autònom: 6h 

Grup gran/Teoria: 2h 
Aprenentatge autònom: 8h 

Dedicació: 8h 

Dedicació: 10h 
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5. EXAMEN PARCIAL 2

La qualificació final s'obté de la següent ponderació de les qualificacions parcials:
NFinal = 0.25 NParcial_1 + 0.35 NParcial_2 + 0.3 NPràctiques + 0.1 NSeguiment

NParcial_1 i NParcial_2 es refereix a l'avaluació de la part teòrica de l'assignatura. 

NPràctiques s'obté amb la mitjana ponderada de les activitats de caràcter pràctic realitzades durant el curs.

NSeguiment consisteix en l'avaluació de diferents activitats, tant individuals com en grup, de caràcter additiu i formatiu, 
realitzades durant el curs, dins de l'aula. No s'avisa prèviament de quan es farà l'activitat. La durada màxima d'una 
activitat d'aquest tipus és 20 minuts.

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.

Obtindrà una qualificació de No presentat a NPràctiques si hi ha més de 1 activitat de pràctiques no puntuada.

La realització de les activitats pràctiques és obligatòria. És a dir, una qualificació de No presentat a NPràctiques, no 
permetrà aplicar la ponderació de la resta de qualificacions parcials. 

Descripció:
 Examen parcial individual.
Es realitza un examen on s'avalua els coneixements assolits en finalitzar el curs. Aquesta prova consta d'una part 
de qüestions sobre conceptes associats als objectius d'aprenentatge de l'assignatura pel que fa al coneixement i 
comprensió, i d'un conjunt d'exercicis d'aplicació. L'estudiant o estudianta disposa de 2 hores per a la realització 
de la prova en el període d'exàmens finals establert pel Cap d'estudis. Es considera necessària una dedicació 
addicional de 8 hores d'aprenentatge autònom per preparar l'examen.

Material de suport:
Enunciat de la prova.

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:
Resultat de la prova.

El resultat de l'activitat s'incorporarà a l'avaluació de l'assignatura amb un valor del 35% de la nota final. 

Grup gran/Teoria: 2h 
Aprenentatge autònom: 8h 

Dedicació: 10h 



Última modificació: 29-01-2013

840057 - GUIAUD - Guionatge Audiovisual

Universitat Politècnica de Catalunya11 / 11

Bibliografia

The pervert's guide to cinema (Fiennes & Zizek, 2006)

Ser o no Ser (Lubitsch, 1942)

Abajo el telon (Robbins, 1999)

No man's Land (Tanovic, 2001)

El Apartamento (Wilder, 1960)
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