
   

   

Iniciació a la interpretació davant la càmera 
José Gabriel Campos 

 

‣ INTRODUCCIÓ 

Un actor o una actriu amb tècnica i talent pot interpretar tant en teatre com en cinema, però 
per a fer-ho és bàsic que sàpia com adaptar la seua tècnica depenent del medi en el qual es 
trobe. Mitjançant aquest taller s'intentarà que els i les participants s'inicien  en la tècnica d'in-
terpretació en l'audiovisual.  

És un taller ideal per a estudiants amb un poc d'experiència en teatre però que mai han treba-
llat davant la càmera.  

‣ EL TALLER 

Aquest curs explora les habilitats essencials requerides per a la interpretació en l'audiovisual. 
Els dos aspectes sobre els quals se centra el curs són la interpretació davant la càmera i l'estu-
di de l'escena.  

En primer lloc, es faran exercicis per a treballar davant la càmera i entendre els aspectes bà-
sics de l'audiovisual.  

En una segona fase, es treballarà en parelles o petits grups una escena d'una sèrie o pel·lícula. 
Es realitzarà un entrenament més personalitzat enfocat a posar en pràctica allò après. El mate-
rial serà visionant per a adaptar i corregir cada interpretació.  

Es partirà sempre d'una anàlisi detallada del text per a trobar la millor manera d'abordar el 
paper amb una interpretació sincera d’acord amb les característiques pròpies d'un plató de 
televisió. 

S'estudiarà també com funciona un set de rodatge i el personal artístic i tècnic que formen 
l'equip de rodatge. 

‣ OBJECTIUS GENERALS 

L’alumnat ha d'entendre que es tracta d'un taller d'introducció, per la qual cosa al final no es 
farà lliurament de cap tipus de material audiovisual.  

L'objectiu general del taller és que l'alumnat conega les particularitats del llenguatge del ci-
nema, els pilars bàsics de la interpretació davant la càmera i aprendre a realitzar una correcta 
anàlisi d'escenes per a la posterior interpretació. 

 



   

   

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

- Conèixer les singularitats del llenguatge cinematogràfic i la relació amb l'actor o 
l’actriu. Característiques pròpies de la interpretació davant la càmera. 

- Tenir consciència de les dificultats específiques del treball de l'actor o l’actriu da-
vant la càmera i tenir recursos per a vèncer-les. 

- Adquirir versatilitat per a canviar de medi: teatre / televisió. 

- Realitzar anàlisi de seqüències: introducció a com analitzar un text de cinema o te-
levisió identificant el conflicte, les circumstàncies i els punts de gir. 

- Aprendre a interpretar amb senzillesa, veracitat i sinceritat sense perdre la riquesa 
expressiva en els diferents gèneres dramàtics. Treballar moment a moment (acció-reacció), 
línia de pensament, la mirada. 

- Introducció als mecanismes i elements narratius del treball de l'actor o l’actriu pel 
que fa a la càmera: eixos, ràcord, marques, tipus de plànol, etc. 

- Conèixer els professionals que formen l'equip tècnic cinematogràfic i saber les fun-
cions i responsabilitats. El rodatge: amb què es troba l'actor o l’actriu en arribar a un set de 
rodatge. 

- Incorporar en l'alumnat habilitats que ajuden a desenvolupar capacitat d'autocrítica 
i tenir una actitud flexible que li permeta adaptar-se a noves necessitats i indicacions. 

 

‣ CONTINGUTS 
 

BLOC I: INTRODUCCIÓ AL LLENGUATGE CINEMATOGRÀFIC. Intro-
ducció al llenguatge del cinema i la relació amb l'actor o l’actriu: coneixement de les 
exigències tècniques cinematogràfiques, terminologia emprada durant el rodatge, ti-
pus de plànols, marques, ràcord, afavorir a càmera, intensitat del cos i la veu. Treball 
tècnic d'un monòleg davant la càmera. Coneixement de l'equip professional que par-
ticipa en una producció cinematogràfica. 

 
BLOC II: ENTRENAMENT. Autoconeixement. Neteja d'imatge: Veracitat. Posi-
ció corporal. Dicció. Tensions. Vicis. Tics. Relaxació i concentració. Cerca de la 
qualitat distintiva. Fotogènia. 

 
BLOC III: TREBALL INTERPRETATIU DAVANT LA CÀMERA. Desblo-
queig i alliberament de l'instrument: centre d'atenció i concentració. L'escolta. La 
senzillesa, la sinceritat i la veracitat. Expressivitat. Treball sensorial i emocional. El 
pensament intern. La mirada. Transicions. Anàlisi del text i treball d'escenes. Anàlisi 
dramàtica i visual del text. 



   

   

 
 

‣ METODOLOGIA 
 
La metodologia pedagògica que se seguirà serà creativa, activa, participativa, individualitza-
da, de caràcter reflexiu, motivadora i interdisciplinària. La part pràctica tindrà un gran prota-
gonisme a causa del caràcter experimental del taller. Per això es fa necessari treballar amb la 
càmera des del primer moment, per la qual cosa tots els blocs temàtics seran explicats a tra-
vés dels exercicis que l'alumnat o els companys i les companyes realitzen.  
 

Estratègies d'ensenyament / aprenentatge 
 

1) Presentació de continguts per part del professor. 
2) Treballs pràctics davant la càmera, individuals o en parelles. 
3) Debats que permeten expressar i aprofundir en els coneixements. 

 

‣ PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ 
 
L'avaluació serà CONTÍNUA, DIFERENCIADORA i INTEGRADORA pel que fa al domini 
conceptual, procedimental i actitudinal dels objectius de l'assignatura i quant als exercicis 
següents: 
 

1) Compromís i participació en els exercicis pràctics proposats en el taller, els 
monòlegs i les escenes. 

2) Participació activa i creativa a classe. 
3) Observació sistemàtica en el treball de l'aula. 

 
L'avaluació contínua es realitzarà sobre l'observació dels processos, el progrés que l'alumnat 
faça en el taller i els resultats audiovisuals obtinguts. 
 
El docent incorporarà les modificacions pertinents per a millorar la dinàmica de treball a l'au-
la i el creixement artístic de l’alumnat. 
 

‣ DESTINATARIS/ÀRIES DEL TALLER. És un taller ideal per a estudiants amb un 
poc d'experiència en teatre però que mai han treballat davant la càmera. En tractar-se 
d'un taller d'introducció, també és benvinguda qualsevol persona que tinga un especi-
al interès a iniciar-se en la matèria.  

‣  
PERIODITZACIÓ 

- 24 i 25 de març de 2018 
- Dissabte, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h 
- Diumenge, de 10 a 14 h i de 16 a 19 h 
- 4 sessions 



   

   

- 15 hores – 1,5 crèdits  
- 15 hores ICE 
  

 
LLOC: Sala Salvador Allende (baixos del paranimf) 
 
 

NOTA 
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 LA PROVA D'AVALUACIÓ PROPOSADA PEL PROFESSOR 

*REALITZAR L'ENQUESTA DE SATISFACCIÓ DEL CURS 
 

 
                  

 


