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OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA:   
 
 
Introducció a la teoria del llenguatge televisiu i cinematogràfic. Formació tècnica en l'ús 
dels diversos elements àudio-visuals que el configuren, en diferents contextos de gèneres i 
programes. Estudi i capacitació en els sistemes i subsistemes del llenguatge televisiu i 
cinematogràfic: teoria, producció i anàlisi de productes   
 
 
TEMARI: 
 
 
Lliçó 1.- El llenguatge televisiu 
 La televisió, un mitjà audiovisual 
 L'estudi del llenguatge televisiu i del llenguatge cinematogràfic 
 El concepte de llenguatge audiovisual 
 Funcions del llenguatge 
  
Lliçó 2.- La creació audiovisual 
 Forma i contingut del producte audiovisual 
 Estructures narratives  
 Procediments narratius 
 
Lliçó 3.- El guió 
 Etapes del guió: de la idea al guió final. 
 Característiques formals  
 Guions específics 



 
 
Lliçó 4.- La posta en escena  
 La llum i el color 
 Il·luminació d'objectes, persones i espais 
 Funcions de la il·luminació 
 L'escenografia 
 Funcions de l’escenografia 
 El vestuari 
 Funcions del vestuari 
 
Lliçó 5.- La retòrica audiovisual 
 La retòrica, un segon nivell de lectura 
 Funcions de trops i figures 
 Els trops 
 Les figures 
 
Lliçó 6.- La composició de la imatge 
 Formes bàsiques de composició 
 Principis estètics de composició 
 Elements visuals que componen una imatge  
 Profunditat. La il·lusió de perspectiva 
 La composició en moviment  
 
Lliçó 7.- La  creació d'espai 
 L'enquadrament.  
 Els plans i el seu valor    
 Els moviments i desplaçaments de càmera.  
 El zoom 
 L'angulació de càmera.  
 
Lliçó 8.- Fonaments del discurs sonor 
 La percepció del so i la creació de la banda sonora 
 Funcions del so  
 Els efectes sonors 
 La música 
 El silenci 
 La paraula 
 
Lliçó 9.- La continuïtat en el discurs audiovisual 
 La continuïtat. El “raccord” visual i sonor 
 La continuïtat direccional. L’eix d’acció 
 Aspectes pràctics 
 La vessant estètica i formal de la continuïtat entre plans 
  
Lliçó 10.- El procés de muntatge/edició 
 Les transicions visuals 
 Les transicions sonores 
 Les relacions imatge-so 
 El ritme.  



 
Lliçó 11.- L’estructuració del relat 

Les unitats narratives  
El concepte de muntatge 
Els diferents tipus de muntatge 
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COMPLEMENTÀRIA: 
S’anirà proporcionant al llarg del curs 
 
 
METODOLOGIA DOCENT: 
TEORIA 
 
La professora  exposarà el contingut del programa i el complementarà amb el visionat 
d’exemples. 
 
PRÀCTIQUES: 
 
Per dur a terme les pràctiques de laboratori, els alumnes hauran de fer equips de cinc 
persones   
 
La planificació definitiva de les pràctiques està sotmesa al nombre de grups i als dies de 
classe. A nivell orientatiu, però, val a dir que s’han previst les següents sessions: 

a) Capacitació  en l’ús de l’equipament tècnic de plató i edició. 



b) Exercicis breus  sobre composició, càmera subjectiva, pla seqüència, planificació 
de càmeres... 

c) Pràctiques de plató: Realització en directe d’una o dues historietes que duguin a la 
pràctica un aspecte concret del programa.  

d) Pràctiques d’edició: Muntatge de dues histories de ficció. En ambdues es treballarà 
el muntatge lineal continu. 

El contingut i objectius específics de cadascuna d’aquestes pràctiques s’exposaran  un cop 
iniciat al curs. 
 
Tant en les pràctiques de plató com d'edició, els professors faran el seguiment de tot el 
procés productiu en les tutories. Un cop enregistrada/editada la pràctica, els alumnes 
hauran de dur a terme una memòria abans de la correcció amb el professor. 
 
 
SISTEMA D’AVALUACIÓ: 
 
1. Alumnes que segueixin regularment el curs.
Els alumnes que optin per l'avaluació contínua hauran de participar en la preparació, 
enregistrament, edició (si s’escau) i correcció de les pràctiques programades. Les absències  
s’hauran de justificar i en determinats casos podran suposar l’anul·lació de la pràctica. 
 
Igualment, caldrà dur a terme tots els treballs i exercicis programats per aprofundir en 
determinats apartats del programa: tipus de muntatge, planificació de càmeres, retòrica  
etc.  
 
1.1. - Primera convocatòria  
La nota final s’obtindrà a partir de les notes de pràctiques  i dels  treballs  realitzats durant 
el curs. 
 
 
1.2. Segona convocatòria  
Els alumnes que en primera convocatòria hagin suspès l'assignatura, en la convocatòria de 
juny  hauran de dur a terme una prova escrita i  un examen pràctic.  
La nota final resultarà de fer mitjana entre ambdues proves, un cop aprovades per separat 
 
 
2.- Alumnes que no segueixin regularment el curs
2.1. Tant en la primera com en la segona convocatòria, la nota final resultarà de fer mitjana 
de : 
 a) examen teòric aprovat 
 b) examen pràctic aprovat 
 
Per tal de preparar l’assignatura, els alumnes que ho sol·licitin podran seguir un programa 
de tutories  
 
ALTRES QÜESTIONS
 
 
 



OBSERVACIONS
 
Aulari i infrastructures  necessàries:  

- Aula  per poder reproduir imatge (VHS) amb certa qualitat 
- Laboratoris RTV (platós i edició)  
- Càmeres ENG  esporàdicament  

 
 
 
 
 
Bellaterra, 5  juliol  2005                       Signatura del Cap de Departament 
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