TALLER D’ESCRIPTURA DEL GUIÓ CINEMATOGRÀFIC
Professor: Mariano Sánchez Soler

Curs teoricopràctic que desenvoluparà un guió de ficció per a curtmetratges, des de la idea inicial fins a l’última versió
cinematogràfica d’aquesta, seguint tots els passos, els principis i tècniques del guió, fins a la plasmació en un guió
original.

PROGRAMA:
1. El llenguatge del guió. L’estil. El punt de vista. El to. La versemblança. El curtmetratge i el conte literari.
2. La història. Plantejament cinematogràfic d’una idea narrativa. Diferenciar idea, història, trama i argument. La sinopsi.
3. L’estructura. Els girs narratius.
4. El maneig del temps. La dosificació de la informació
5. El desenvolupament de la trama. El conflicte en el relat.
6. Els recursos. El subtext: el que no es diu. L’el·lipsi: el que no es veu.
7. Els personatges. Definició del personatge en moviment. L’expressió del personatge: accions, diàlegs, silencis.
8. L’escaleta i el tractament.
9. Els diàlegs: expressió i ocultament.
10. El guió literari.

OBJECTIUS: Desenvolupament d’un guió de ficció per a curtmetratges, des de la idea o relat inicial fins a l’última
versió cinematogràfica d’aquesta, seguint els passos, els principis teòrics i tècnics per a la plasmació en un guió original.

DIRIGIT A: Estudiants universitaris o no universitaris, professionals del món audiovisual i a qualsevol persona
interessada en el tema.

METODOLOGIA: Estudi de la teoria de guió i escriptura pràctica d’un guió cinematogràfic per a curtmetratges de
ficció seguint tots els passos del procés. Cada alumne farà i escriurà el seu guió propi.

AVALUACIÓ: Avaluació contínua i guió escrit per cada alumne com a treball de final del curs.
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PERIODITZACIÓ

- Del 05 d’octubre al 21 de desembre del 2017
- Dijous de 16:00 a 19:00h
- 10 sessions
- 30 hores – 3 Crèdits
- 30 hores ICE

·
·

Octubre: 5, 19 i 26
Novembre: 2, 9, 16, 23 i 30
Desembre: 14 i 21

LLOC: Per determinar

PER A L’OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT ÉS IMPRESCINDIBLE:
*UNA ASSISTÈNCIA MÍNIMA DEL 80% DEL TOTAL D’HORES DEL CURS
*ESTAR AL CORRENT AMB EL PAGAMENT DEL CURS
*SUPERAR PROVA AVALUACIÓ PROPOSADA PEL PROFESSOR
*FER L’ENQUESTA DE SATISFACCIÓ DEL CURS
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