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OBJECTIUS DE L' ASSIGNATURA: 

Introducció a la teoría del llenguatge televisiu i cinematografic. Formació tecnica en l'ús 
deIs diversos elements audio-visuals que el configuren, en diferents contextos de generes i 
programes. Estudi i capacitació en els sistemes i subsistemes del llenguatge televisiu i 
cinematografic: teoría, producció i analisi de productes 

TEMARI: 

L1i~ 1.- El Uengoatge televisiu 
La televisió, un mi~a audiovisual 
L'estudi delllenguatge televisiu i delllenguatge cinematografic 
El concepte de llenguatge audiovisual 
Funcions delllenguatge 

L1i~ 2.- La creaCÍó audiovisual 
Forma i contingut del producte audiovisual 
Estructures narratives 
Procediments narratius 

LIi~ 3.- El guió 
Etapes del guió: de la idea al guió final. 
Característiques formaIs 
Guions específics 



L1i~ó 4.- La posta en escena 
La llum i el color 
n·luminació d'objectes, persones i espais 
Funcions de la iHuminació 
L'escenografia 
Funcions de l' escenografia 
El vestuari 
Funcions del vestuari 

LIi~ 5.- La retorica audiovisual 
La retorica, un segon nivell de lectura 
Funcions de trops i figures 
EIs trops 
Les figures 

L1i~ 6.- La composició de la imatge 
Formes basiques de composició 
Principis estetics de composició 
Elements visuals que componen una imatge 
Profunditat. La il·lusió de perspectiva 
La composició en moviment 

LIi~ 7.- La creació d'espai 
L'enquadrament. 
EIs plans i el seu valor 
EIs moviments i desplayaments de camera. 
El zoom 
L'angulació de camera. 

LIi~ 8.- Fonaments del discurs sonor 
La percepció del so i la creació de la banda sonora 
Funcions del so 
EIs efectes sonors 
La música 
El silenci 
La paraula 

Lli~ 9.- La continuitat en el discurs audiovisual 
La continui'tat. El "raccord" visual i SOnor 
La continultat direccional. L' eix d' acció 
Aspectes practics 
La vessant estetica i formal de la continultat entre plans 

LIi~ 10.- El proces de muntatge/edició 
Les transicions visuals 
Les transicions sonores 
Les relacions imatge-so 
El ritme. 
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Lli~ 11.- L'estructuració del relat 
Les unitats narratives 
El concepte de muntatge 
Els diferents tipus de muntatge 
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METODOLOGIA DOCENT: 
TEORIA 

La professora exposara el contingut del programa i el complementara amb el visionat 
d'exemples. 

PRACTIQUES: 

Els alumnes hauran de fer equips de deu persones per les practiques de plató i de cinc 
persones per les practiques d'edició. 

La planificació definitiva de les practiques esta sotmesa al nombre de grups i als dies de 
classe. A nivell orientatiu, pero, val a dir que s'han previst les següents sessions: 

a) Capacitació en l'ús de l'equipament tecnic de plató i edició. 
b) Exercicis breus sobre composició, camera subjectiva, pla seqüencia, planificació 

de cameres ... 
c) Practiques de plató: Realització en directe d'una o dues historietes. Aquestes 

practiques no són iguals per a tots els grups, sino que cada equip ha de portar a la 
practica un aspecte concret del programa. 
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d) Practiques d'edició: Muntatge de dues histories de ficció. En ambdues es treballarit 
el muntatge lineal continuo 

El contingut i objectius específics de cadascuna d'aquestes practiques es lliuraran un cop 
iniciat al curso 

Tant en les practiques de plató com d'edició, eIs professors faran el seguiment de 10t el 
procés productiu en les tutories. Un cop enregistrada/editada la practica, eIs alumnes 
hauran de dur a terrne una memoria abans de la correcció amb el professor. 

SISTEMA D' A V ALUACIÓ: 

1. Alullllles que segueixin regularment el curso 

EIs alumnes que optin per l'avaluació continua hauran de participar en la preparació, 
enregistrament, edició (si s'escau) i correcció de totes les practiques programades. Les 
absencies s'hauran de justificar i en determinats casos podran suposar l'anul.lació de la 
practica 

1.1. ConvocatOria de febrer 
La nota final resultara de fer miqana de: 

a) examen fmal teOric aprovat 
b) practiques aprovades 

EIs alumnes que tinguin una practica suspesa o anuHada la podran recuperar mítjan9aDt 
una practica final 

1.2. ConvocatOria de juny 
EIs alumnes que en primera convocatoria hagin suspes les practiques i aprovat la teoria o 
que hagin suspes la teoria i tinguin un notable o un exceI.lent en les practiques, podran 
examinar-se només de la materia no superada 

2.- Alumnes que no segueixin regulannent el curs 

Es consideraran dintre d'aquesta modalitat els alumnes que tinguin més d'una practica 
suspesa o anul.lada i els qui no puguin seguir el curs amb assidu'itat. BIs alumnes que ho 
sol.licitin podran seguir un programa de tutories 

2.1. Convocatories de febrer ijuny 
La nota final resultara de fer miqana de : 

a) examen te6ric aprovat 
b) examen practic aprovat 

Bellaterra, 4 juliol 2003 




