
PROCÉS DE L’ELEMENT 

 

A l’exposar la proposta, cal explicar tot el procés i fer el 

seguiment segons vagin avançant fins la realització final del 

curtmetratge. 

1. S’ha de llegir el llibre de lectura i anar treballant el guió 

literari:  

- Centrar el tema: important per la intenció que s’ha 

d’explicar al curt. 

- El  missatge que es vol transmetre: definir-lo per poder 

consensuar posteriorment la manera de transmetre’l. 

- L’argument: cal ordenar el relat de la lectura per 

concretar com s’ha anat desenvolupant i poder fer les 

preses corresponents amb l’altre guió tècnic. 

 

2. S’ha de mostrar els tipus de  plans i preses elementals del 

llenguatge audiovisual. Fer-los reflexionar sobre la 

importància dels primers plans, picats, contrapicats, 

tràvelings, del color o el blanc i negre, les el·lipsis, i altres 

aspectes de la imatge que són importants per poder iniciar-

se en el guió tècnic. 



 

3. Es poden oferir mostres a l’alumnat d’altres curtmetratges, 

alguns fets anteriorment o trobats a les diferents pàgines 

webs que són interessants de conèixer. Així mateix, es 

demana que siguin actius, i que cerquin alguna mostra que 

els hagi arribat per alguna causa concreta. Treball conjunt a  

l’aula amb reflexió final. 

http://www.youtube.com/watch?v=bttDjaw3Umc 

http://www.youtube.com/watch?v=quG7Z30QmNQ 

http://mostra-

drmabuse.org/component/option,com_ponygallery/Itemid,37/la

ng,ca/ 

http://www.manlleufilmfestival.com/?lang=en 

 

4. Iniciació del guió tècnic: 

- Concretar la relació de què es veurà amb tipus de plans, 

moviments de la càmera, algun efecte especial. Amb tot 

també es relaciona els diàlegs o veu en of (què i com se 

sentirà). 

- Tant el guió literari com el tècnic és millor realitzar-lo al 

G.Drive per poder seguir el procés que s’està realitzant 

pels grups de treball. 

 

5. Cal tenir en compte que també han de seleccionar les 

localitzacions per poder desenvolupar el curt. Es pot 

comentar com poden concretar aquestes localitzacions 

amb tancaments de càmera, amb angles per engrandir o 

empetitir llocs diferents, etc. 

http://www.youtube.com/watch?v=bttDjaw3Umc
http://www.youtube.com/watch?v=quG7Z30QmNQ
http://mostra-drmabuse.org/component/option,com_ponygallery/Itemid,37/lang,ca/
http://mostra-drmabuse.org/component/option,com_ponygallery/Itemid,37/lang,ca/
http://mostra-drmabuse.org/component/option,com_ponygallery/Itemid,37/lang,ca/
http://www.manlleufilmfestival.com/?lang=en


 


