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OBJECTIUS DE L' ASSIGNATURA: Coneixement introductori a la 
teoria delllenguatge televisiu. Formació conceptual, técnica i practica 
en l'ús deis principals elemenfs audiovisuals, en les situacions 
periodístiques més habituals. 

TEMARI: 

1.- El lIenguatge audiovisual 
La televisió, un mitja audiovisual. 
L'estudi delllenguatge televisiu. 
Antecedents: elllenguathe del cinema. 
El lIenguatge audiovisual: funcions. 

2.- La composició de la imatge. 
El fonnat de la imatge. 
Fonnes bitsiques de composició. 
Principis estetics de composició. 
Secció aurea i llei deIs ten;os. 
Elements visuals que componen una imatge. 
La il.lusió de la perspectiva. 
La composició dinamica. 
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3.- La creació de !'espai. 

L' enquadrament. 
Els plans i el seu valor. 
Camera objectiva i camera subjectiva. 
Plans fixes i plans en moviment. 
Els moviments i els despla9aments de camera. 
El zoom. 
L'angulació de camera. 

4.- El guió. 

Forma i contingut del producte audiovisual. 
Etapes del guió. 
Estructura de la narració. 
Caracteristiques formals. 
Guions especifics. 

5.- Fooarncots del discurs sooor. 

El só, un valor afegit. 
Els efectes sonors. 
La música. 
El silenci. 
La paraula. 
La percepció del só i la creació de la banda sonora. 

6.- La cootiouitat eo el discurs audiovisual. 

La continuilat: raccord visual i sonor. 
Aspectes practics. 
La continuYtat direccional. L'eix d'acció. 



7.- El muntatge. 

Les unitats narratives. 
Les transicions visuals. 
Les transicions sonores. 
El ritme. 
Punt de sincronització audio/vídeo. 
La durada del pla. 
El concepte de muntatge. 
Tipus de muntatge. 

8.- La realització i la post-producció. 

La planificació de la realització. 
La realització en directe. 
Sistemes d'edició. 
El procés d' edició. 

9.- La retórica audiovisual. 

Funcions de trops i figures. 
Els trops. 
Les figures. 
Procediments narratius objectius i subjectius. 

10.- Altres elernents delllenguatge televisiu. 

La lIum i el color. 
IHuminació d'objectes, persones i espais. 
L'escenografia. 
El vestuario 
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METODOLOGIA DOCENT: 

TEORIA: Explicació deis conceptes c1au de la teoria de la imatge amb 
abundants exemples audiovisuals de les programacions televisives. 

PRACTIQUES: Després d' un període d'entrenament amb les eines de 
producció (camera i c"Hules d'edició) es fonnaran grups de practiques que 
realitzaran una producció própia de cinc minuts de durada on aplicaran els 
coneixements adquirits. 

SISTEMA D' A V ALUACIÓ: 

Pels alumnes que segueixin regularment el curso 
Els alumnes que optin per I' evaluació continuada hauran d'assistir a totes 
les practiques programades. 

Convocatória de febrero 
La nota final sera el resultat de la mitjana entre: 

a) examen final teóric aprovat i 
b) practiques aprovades 
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Convocatoria de juny: 
Els alumnes que en primera convocatoria haguin suspes una par! o les dues 
parts de I'assignatura (teoria i practica) hauran d'examinar-se de la part 
sus pesa. 

Pels alumnes que no segueixin regularment el curs o escolleixin 
evaluació per examen final: 
Convocatories de febrer i juny: 
La nota final sera el resultat de la mitjana entre: 

a) examen fmal teóric aprovat i 
b) practiques aprovades 

AL TRES QÜESTlONS: 

És obligatori ellliurament d'una fitxa amb fotografia per alumne, al 
professor de teoria. 
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