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La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de
les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Prerequisits

No hi ha prerequisits

Objectius

- Aprofundir en els conceptes teòrics fonamentals i avançats per a la creació de guions cinematogràfics

- Analitzar críticament productes audiovisuals, especialment cinematogràfics, des de la seva perspectiva
narrativa i de gènere

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

- Crear un guió original amb la qualitat suficient per a ser presentat a la indústria

Competències

Comunicació Audiovisual
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.
Demostrar esperit crític i autocrític.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
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.
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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.
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.
Promoure innovacions en la confecció de narratives audiovisuals.
Valorar la diversitat i la interculturalitat com a base per a treballar en equip.

Continguts

El contingut de l'assignatura serà sensible als aspectes relacionats amb la perspectiva de gènere, tant pel que
fa a l'escriptura de guions originals com a les referències a la feina de cineastes.

1.- Introducció

- La realitat com a recurs dramàtic

- Diàleg i silenci

- La recerca del nostre tema

2.- Estructures narratives

- Gèneres i estructures

- Estructures narratives clàssiques

- Estructures narratives no convencionals

3.- Construcció de Personatges

- Funcionalitat personatges principals i secundaris

- Construcció interna dels personatges (motivacions, intencions)

- Múltiple construcció d'un personatge

- Personatges col·lectius

- Personatges antagonistes

4.- Construcció de la seqüència cinematogràfica

- Característiques de la seqüència

- Comparació entre seqüència i curtmetratge
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- Comparació entre seqüència i curtmetratge

- Dosificació de la informació i construcció intriga en la seqüència

- Seqüències de muntatge

- Transicions de gènere a partir de la construcció seqüencial del film

5.- Diàlegs

- Funcions pragmàtiques i poètiques

- Sense paraules

- Pensament, paraules, acció

6.- Del guió literari al guió tècnic i story board

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

- Formats, plantilles i documents

- Aspectes de la realització a tenir en compte des del guió: flashbacks i flashforwards; enquadrament i fora de
camp; l'el·lipsi com a fonament del relat cinematogràfic; la importància dramàtica, metafòrica i narrativa dels
escenaris

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s'exposarà el dia de presentació de
l'assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l'alumnat podrà trobar la descripció detallada dels
exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l'adequat
seguiment de l'assignatura. En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà
dels canvis que es produiran en la programació de l'assignatura i en les metodologies docents.

Metodologia

En aquesta assignatura, els objectius s'assoliran mitjançant classes teòriques i activitats pràctiques.

Les classes teòriques s'estructuren a partir del visionat de múltiples fragments de ficció i debats a l'aula sobre
els guions dels mateixos.

El principal objectiu de les classes pràctiques és la realització d'un guió professional de curtmetratge des de la
idea fins arribar a l'escriptura. Els alumnes treballaran setmanalment en els seus guions i la professora
corregirà els avenços en les tutories.

Les tutories són imprescindibles per al seguiment dels guions objecte d'avaluació.

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

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació
de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides
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Classes teòriques 15 0,6

Pràctiques 22,5 0,9

Seminaris 15 0,6

Tipus: Supervisades

Tutories 7,5 0,3

Tipus: Autònomes

Realització de treballs 45 1,8

Treball personal, anàlisi i síntesi de textos escrits o audiovisuals 37,5 1,5

Avaluació

Sistema d'avaluació:

L'assistència a classe és obligatòria per a poder participar en el sistema d'avaluació continuada en la qual
s'inclouen la teoria i les pràctiques.

Els/Les estudiants que no puguin fer un seguiment regular del curs tal com es proposa en aquest programa,
haurien de notificar-ho a la professora abans de la matriculació per establir si és possible un pla de treball i
avaluació alternatiu i personalitzat.

Per a superar la part teòrica de l'assignatura en la modalitat d'avaluació continuada, els alumnes hauran
d'entregar 5 exercicis escrits que corresponen a les 5 classes de teoria, en aquests exercicis es treballa sobre
un aspecte dels tractats a classe i l'alumne ha de fer una investigació al respecte. Cada exercici té una
puntuació de 1/5 de la nota de teoria.

Només s'haurà de presentar a l'examen final de la part teòrica l'alumnat que no hagi superat l'avaluació
continuada, així com aquells que tinguin una o més faltes d'assistència. En aquest cas, l'examen tindria una
puntuació del 100% de la teoria.

Per a superar la part pràctica, els alumnes hauran de realitzar el guió professional d'un curtmetratge des de la
idea fins arribar a la redacció. Aquest guió serà supervisat per la professora regularment.

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 aprovar l'assignatura
- Per poder optar a l'avaluació continuada és imprescindible l'assistència a classe
- La nota obtinguda en la recuperació de la teoria serà la nota definitiva només d'aquesta part i es ponderarà
amb les notes de la part pràctica- L'alumnat tindrà dret a la recuperació de l'assignatura si ha estat avaluat del
conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total de
l'assignatura- Per poder-se presentar a la recuperació de l'assignatura, s'haurà d'obtenir la nota mitjana de 3,5.

Procediment de revisió de les qualificacions:

Les notes seran pujades al campus virtual durant la setmana prèvia a les setmanes de recuperació. I
apareixeran desglossades en tres columnes (teoria, pràctica i total)

Per participar en el procés de recuperació de la part teòrica, l'alumnat ha d'haver obtingut una qualificació
mínima de 3,5.
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Aquells alumnes que vulguin revisar les seves notes hauran de demanar cita amb la professora mitjançant
correu electrònic.

El projecte final de grup no es pot recuperar

Plagi

L'estudiant que realitzi qualsevol irregularitat (còpia, plagi, suplantació d'identitat,...) serà qualificat amb 0 en
aquest acte d'avaluació. En cas que es produeixin diverses irregularitats o una irregularitat molt greu, la
qualificació final de l'assignatura serà 0.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Exercicis teòrics 50% 3 0,12 1, 3, 10, 14

Guió 30% 2,5 0,1 4, 6, 7, 9, 12

Intervenció i participació als seminaris 10% 1 0,04 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15

Tutories i desenvolupament del projecte 10% 1 0,04 9, 10, 14
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Canva
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