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Objectius

- Conèixer i entendre els conceptes teòrics fonamentals de la Dramatúrgia per la creació de guions
cinematogràfics

- Analitzar críticament productes dramàtics, especialment cinematogràfics, des de la seva perspectiva
narrativa

- Relacionar i aplicar els conceptes teórics i tècnics en la creació de guions cinematogràfics de ficció.

Competències

Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
Aplicar les habilitats narratives i expositives específiques dels continguts audiovisuals.
Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip, així com resolució de problemes.
Demostrar consciència ètica i empatia amb l'entorn.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Desenvolupar l'esperit crític i autocrític.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
català i castellà com en una tercera llengua.
Divulgar els coneixements i les innovacions de l'àrea
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
Gestionar el temps de manera adequada.
Valorar la diversitat i la interculturalitat com a base per a treballar en equip.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar els principis teòrics per incrementar l'efectivitat de les narratives audiovisuals.
Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
Conèixer les formes narratives i dramàtiques d'altres mitjans per adaptar-les a la narració audiovisual.
Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.

Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip, així com resolució de problemes.
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Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip, així com resolució de problemes.
Demostrar consciència ètica i empatia amb l'entorn.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Desenvolupar l'esperit crític i autocrític.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
català i castellà com en una tercera llengua.
Desenvolupar una sensibilitat estètica per a la creació de productes audiovisuals.
Divulgar els coneixements i innovacions de l'àrea.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
Gestionar el temps de manera adequada.
Idear, planificar i desenvolupar qualsevol projecte de comunicació.
Promoure innovacions en la confecció de narratives audiovisuals.
Valorar la diversitat i la interculturalitat com a base per a treballar en equip.

Continguts

1.- La realitat com a recurs dramàtic

- Fonamentació de la idea i treball d'investigació

- El guió, temps de reflexió: ritme, so, color, moviments, distàncies

- Conflicte i acció

2.- Noves formes narratives

- Dramatúrgia i guió en un context de convergència mediàtica, audiències/usuaris participatius i coneixement
col·lectiu

- Narratives transmedia

- Narració interactiva

3.- Disseny de l'escena cinematogràfica

- La reflexió escenogràfica com a nucli de la construcció dramàtica del cinema

- Escenes, sub-escenes i escenes paral·leles

- Construcció interna de la escena

- Dosificació de la informació

4- Disseny de La seqüència cinematogràfica

- Concepte i característiques de la seqüència

- Comparació entre escena i curtmetratge

- L'espai de la narració en front de l'espai del drama

- El temps en el cinema

- La gestió del temps escènic i del temps seqüencial

- El temps intern i el temps extern

- Concepte de ritme i melodia cinematogràfics

- Del pla escena al pla seqüència

5.- Estructures Narratives

Dramatúrgia i Guió Cinematogràfic   2014 - 2015

2



Dramatúrgia i Guió Cinematogràfic és assignatura teòrica amb pràctiques de laboratori (TPL). Els objectius s'assoliran
mitjançant classes teòriques, seminaris i activitats pràctiques. Les classes teòriques s'estructuren sobre la base de
múltiples fragments audiovisuals.

Cada seminari tractarà d'un tema específic i es demanaran lectures i visionats previs.

Les pràctiques es treballaran a l'aula i consisteixen en la generació d'un guió i guió tècnic tenint en compte els àmbits
professionals als quals van dirigits.

5.- Estructures Narratives

- De la clàssica a l'experimental

6.- Construcció dels Personatges

- Construcció interna dels personatges (motivacions, intencions)

- Múltiple construcció d'un personatge

- Personatges col·lectius

- Funcionalitat personatges principals i secundaris

-Personatges antagonistes

7.- Diàlegs

- Funcions pragmàtiques i poètiques

- Sense paraules

- Pensament, paraules, acció.

8.- Del Guió Literari al Guió Tècnic

- La lectura cinematogràfica del text: tècniques de l'adaptació i l'ús del guió

- Formats, plantilles i documents

- Estructura del temps i de l'espai

- Organització espaial-temporal de l'acció dramàtica

- Datació

- Temps intern i temps extern

- Temps no lineal

- Flashbacks i Flashforwards

- Dins de camp/Fora de camp

- La càmera com a vertebradora de l'espai fílmic

- L'el·lipsi com a fonament del relat cinematogràfic

- La importància dramàtica, metafòrica i narrativa dels escenaris

Metodologia
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Les tutories són imprescindibles pel seguiment dels projectes objecte d'avaluació.

Les activitats autònomes de l'alumnat són igualment imprescindibles per aconseguir els objectius d'aprenentatge

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes teòriques 15 0,6 1, 2, 3, 6, 10, 16

Pràctiques 22,5 0,9 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 16

Seminaris 15 0,6 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 16

Tipus: Supervisades

Tutories 7,5 0,3 2, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14

Tipus: Autònomes

Estudi personal, anàlisi i síntesi de textos escrits o
audiovisuals

37,5 1,5 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 16

Realització de treballs 45 1,8 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15,
16

Avaluació

Els criteris d'avaluació estan relacionats amb els resultats d'aprenentatge així com amb els indicadors de
qualitat específics que es determinaran oportunament per a cada evidència avaluable.

Cal aprovar cadascuna de les activitats avaluables per a aprovar l'assignatura

    Per poder optar a l'avaluació continuada és imprescindible l'assistència a classe

Les darreres tres setmanes del curs es dedicaran a activitats de reavaluació, a les quals es podran acollir els
estudiants que compleixin les següents condicions:

a) Que no tinguin més de dues absències a les classes teòriques ni més de tres absències a la resta
d'activitats dirigides (visionats, seminaris o pràctiques)

b) Que hagin obtingut una nota entre 4,5 i 4,9 a l'examen teòric.

c) El projecte final de grup no es pot recuperar.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Examen teòric 20% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 16

Intervenció i participació als seminaris 20% 1,5 0,06 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16

Projecte final 50% 2,5 0,1 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Pràctiques i desenvolupament del projecte 10% 1,5 0,06 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16
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Associacions professionals

Federation Screenwriters Europe http://www.scenaristes.org/
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Federation Screenwriters Europe http://www.scenaristes.org/

Writers Guild of America (WGA) http://www.wga.org/

Foro de Asociaciones de Guionistas Audiovisuales http://www.sindicatoguionistas.org/

Associació de Guionistes de Catalunya http://www.guionistes.cat/

Escriptors de l'Audiovisual Valencià http://www.edav.es/

Asociación Galega de Guionistas (AGAG) http://www.culturagalega.org/avg/index.php

Autores Literarios en Medios Audiovisuales (ALMA) http://www.asociacionalma.es/

Altres recursos en línia

Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) http://www.sgae.es/

Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA) http://www.damautor.es/

El Portal del Guión http://www.abcguionistas.com/

Programa MEDIA http://ec.europa.eu/culture/media/index_en.htm

GARCIA SERRANO, Federico (2009) Las técnicas del "pitching" en el mercado audiovisual español: del
"caramelo" al guión. En Congreso Internacional Brand Trends, 16/02/2009, Disponible en Biblioteca
Universidad Complutense  ó http://eprints.ucm.es/8577/
http://eprints.ucm.es/8577/1/Pitching_del_caramelo_al_guion.pdf
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