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OBJETIUS DE L’ASSIGNATURA: 

L’objectiu del curs és analitzar el funcionament del conjunt de les normes generals del 

llenguatge dramàtic aplicades durant la redacció del guió cinematogràfic i televisiu. 

Conjuntament a l’anàlisi, l’estudiant experimentarà l’ interpretació personal dels models 

a la recerca d’una superació original. 

 

TEMARI: 

 

1. Guió i llenguatge  

1.1 Mètodes i límit de l’anàlisi 

1.2. Fàbula i acció dramàtica 

1.3. Aprendre un mètode d’escriptura 

 

2. Què és un guió 

2.1. Història 

2.2. Drama 

2.3. Límits 

2.4. Definicions 

 



3. Elements del guió 

3.1. Conflicte 

3.2. Trama 

3.3. Idea dramàtica 

3.4. Escenes individuals 

 

4. Estructura del guió 

4.1. Estructura en tres actes 

4.2. Primer acte 

4.2. Segon acte 

4.3. Tercer acte 

5. Personatges 

5.1. Motivacions y conflicte en el personatge 

5.2. Presentació i definició del personatge 

5.3. Normalitat i anormalitat del personatge 

5.4. La cara oculta del personatge 

5.5. Identificació i categories de personatge 

 

6. Escenes 

6.1. Definició i límits de l’escena 

6.2. Organització i escriptura de l’escena 

6.3. Funció de l’escena 

6.4. Diàlegs 

6.5. Formats 

6.6. Escriptura i reescriptura  

 

7. Perspectives 

7.1. Crítica a la estructura en tres actes 

7.2. Gèneres 

7.3. Nulla aesthetica sine ética  
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA: 

Altres indicacions bibliogràfiques complementàries es facilitaran durant les sessions 

teòriques 

 

METODOLOGIA DOCENT:  

 

TEORIA 

Classe magistral amb diapositives i fragments de textos audiovisuals (fílmics i 

televisius). 

Indicacions sobre les eines d’anàlisi de textos audiovisuals (fílmics i televisius). 



 

PRÀCTIQUES:  

Lectures (en perspectiva de guió) de textos audiovisuals (fílmics i televisius) 

Escriptura en grup de l’episodi zero d’una sèrie audiovisual. 

 

SISTEMA D’AVALUACIÓ:  

El 50% de la nota correspon a l’assistència activa/participativa a las sessions de teoria i 

de lectura, en perspectiva de guió, de les propostes de textos audiovisuals  

L’altre 50% de la nota correspon a la part de pràctica. El treball final avaluable consisteix 

en la presentació d’un guió original de l’episodi zero d’una sèrie de ficció audiovisual 

amb una duració aproximada de 20/30 minuts. Per a la seva creació és imprescindible 

assistir a la tutoria de cada professor de pràctiques.  
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