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Objectius de l’assignatura:  
 
En primer lloc garantir l'ús dels diferents instruments 
analítics que han desenvolupat les principals teories del 
film. 
En segon lloc aconseguir la plasmació d'aquest aprenentatge en 
un treball d'anàlisi.  
 
1.-Anàlisi del film i crítica de cinema 
 
2.-Anàlisi del film: Qüestions generals 
    - Origen acadèmic i científic 
    - Definició i límits 
    - Peculiaritats de l'acte analític 
    - Descomposar/Recomposar :problemes de partida 
 
3.-Anàlisis del film: Instruments i disciplines 
    - Deconstrucció: Paràmetres usuals 
    - Dificultats de delimitació: el pla seqüència 
    - Segmentació 
    - Disciplines i mètodes auxiliars de l'anàlisi del film 
 
4.- Posada en escena 
    - Elements: Escenari, vestuari i maquillatge, 
il·luminació, repartiment i direcció d'actors. 
    - Posada en escena: espai i temps  
 
5.-Relacions imatge i so 
    - So i impressió de realitat. So diegètic i extradiegètic.  
    - Anàlisi del so: problemes i límits 
    - So: classificació. Veu, sorolls i música 
 
 
 
 
6.-Narració 
    - Orígens de la narrativa cinematogràfica: préstecs 
històrics 
    - Història i discurs: Avantatges del film com a historia 



    - Codis narratius, funcions i personatges 
    - Relat i focalització 
    - Punt de vista dels personatges i punt de vista de la  
narració 
 
7.-Exemples pràctiques analítiques 
    - Deconstrucció 
    - Anàlisi seqüència  
    - Anàlisi  d'un pla 
    - Anàlisi inicis i finals 
    - Anàlisi de tres films complets 
 
8.-Anàlisi històrica del film 
    - Relacions entre cinema i societat 
    - Historicitat del film 
    - El film com a reflex indirecte de la societat 
    - Formes del reflex 
    - Doble lectura del film històric 
 
Mètode d'avaluació: 
a)Participació activa a classe  
b)realització d'un treball complert d'anàlisi en grup (màxim 
de quatre persones).El film haurà de ser escollit conjuntament 
amb la professora. 
c)Avaluació del seguiment del treball en hores de despatx. 
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