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OBJECTIUS DE LASSIGNATURA: 

L'assignatwra pretén dur a teme un recorregut pels conceptes que conformen 
la dramaturgia tot apropant-los a la practica de la creacib audiavisual tot 
reforpnt aquecta doble vessani teorico-practica. 

Els alurnnes consolidaran una xarxa teorica que els permeti apropar-se a les 
produccions audiovisuals des d'un punt de vista crític pero tambe aprendran a 
aplicar els c~nceptes teorics adquirits i el dornini de les estructures narratives 
en la ideacio, disseny i produccio d'un assaig audiovisual. 

Tambe es proposa que el treball a !'aula sigui dinamic i actiu per part dels 
alumnes. Per aconseguir-ho, s'utilitzara el Carnpus virtual per dotar alc altfmnes 
de la base Zedrica per tal que no hagin de prendre apunts. D'aquesta manera 
es vol aconseguir que les classec es basin en la participacib. 

Els alurnnes hauran de fer paesentacions sobre els aspectes tebrics i intervenir 
en debats sobre les lectures i activitats proposades. C'objectiu és doble: per 
una banda es vol refor~ar la seva capacitat d' exposició de projectes i de I'altra 
la comprensi6, sintesi i pasada en prgctica dels conceptes teorics adquirits. 



TEMARI: 

Narracibl mostració 
o Propostes narratológiques. 
o Genette y Figuras 111. Temps, mods i veu 
o Conceptes basics: hist~ria, relat, discurs 
o La dinamica narrativa: cadenes causals 
o Estructures narratives: seqükncia, escena, punts de gtr 
o Quadre actancial 

Enunciacib filrnica 
o Autor implícit - autor real 
o Narrador - narratario 
o FacalitzaciS 
o OcularitzaMO - auricularizacib 

* Mecanismes discurcius al cinema 
o La imatge dinimica 
o MRP vs MRI 
o De la rnostracib tshowing) a la namacib (telling) 
o Construccib d'un llenguatge fílmic 
o Elementc del dlscurs: 

- Enunciació 
. Espai 
. Ternps 

Camp - fora de camp 
- El muntatge cinematogrific 

Tipologies narratives 
o La era dels Estudis de Hollywood 
o Generes, tipologies, tipus i estereotíps 
o Ficció i no ficci0. Tipologiec documentals 
O Models espectaculars i d'entreteniment en televisio 

Noves formes narratives: 
o Roc~~rnental i avantguarda: assaig cinematografic, Avantguardes i 

cinema experimental, documental autobiografic, fals documental 
o "El sonido de la velocidad" 
o VJ's 
a NARRACI~Ó NO LINEAL-HIPERTEXT I LABERZNTSDE LA 
IMATGEPOSMODERN 

L analisi de I'audiovisual 
o Modes i models 
o Metodologia 
o El découpage - recursos expñessius 
o forma - centingut 
s La interpretació 










