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Introducció

La introducció de la tecnologia digital en la producció i realització de vídeo ha

esdevingut un motor constant d'innovació i canvis. Des dels aspectes relacio-

nats amb la realització fins als de l'edició i la publicació, els procediments de

treball i les possibilitats per a crear continguts audiovisuals han experimentat

un desenvolupament notable. La digitalització ha fet que la tasca de produc-

ció de vídeo sigui més assequible que fa uns quants anys, tant en l'àmbit del

coneixement com en l'àmbit econòmic.

En aquest marc de facilitació tecnològica creixent, esdevé molt important

l'anomenada alfabetització audiovisual. La capacitat d'expressió i interpretació

per mitjà del llenguatge audiovisual esdevé una competència bàsica que no

únicament afecta els entorns professionals relacionats amb la producció de ví-

deo sinó les múltiples facetes d'altres àmbits productius en què el vídeo esdevé

un element important que s'ha de tenir en compte. I més enllà de la focalitza-

ció estricta en entorns professionals, també en els àmbits personals, domèstics

o de l'oci el domini del llenguatge audiovisual és una cosa important que s'ha

de tenir en compte.

En aquest curs es planteja la introducció als procediments de treball en la pro-

ducció del vídeo digital i l'inici del coneixement del llenguatge audiovisual.
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Objectius

1. Conèixer els conceptes bàsics del llenguatge audiovisual.

2. Introduir la guionització del vídeo.

3. Conèixer les funcionalitats bàsiques de la càmera de vídeo.

4. Introduir l'estudiant en els paràmetres bàsics de la realització de vídeo.

5. Conèixer i practicar els procediments principals de l'edició de vídeo.

6. Introduir l'estudiant en la tecnologia del vídeo digital.

7. Introduir l'estudiant en els conceptes essencials de la producció de vídeo.
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Continguts

Mòdul didàctic 1
Preses i construcció del ritme al clip audiovisual
Antoni Marín Amatller

1. L'aprenentatge del llenguatge audiovisual

2. Característiques de les filmacions domèstiques

3. Els hàbits de la visió

4. Fotografia i vídeo

Mòdul didàctic 2
Nocions bàsiques del llenguatge audiovisual
Antoni Marín Amatller

1. La noció de pla

2. Tipologies de plans

3. Composició del pla

4. La planificació en funció dels angles

5. Estaticitat i dinamisme dels plans

6. Moviments de càmera

7. L'espai del pla

Mòdul didàctic 3
El guió en el vídeo
Antoni Marín Amatller

1. L'escriptura del guió

2. Clips de no-ficció i de ficció

3. Elements del guió

4. La capacitat de síntesi del guionista

Mòdul didàctic 4
La càmera de vídeo
Antoni Marín Amatller

1. La càmera de vídeo

2. Aspectes de la imatge relacionats amb la velocitat d'obturació

3. Òptica. Distància focal. Enfocament

4. Temperatura de color

Mòdul didàctic 5
La realització de vídeo
Antoni Marín Amatller

1. Filmació amb trípode, a espatlla i amb accessoris

2. Sistemes amb capçal

3. Il·luminació

4. Estil de realització

5. El so
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Mòdul didàctic 6
L'edició de vídeo
Antoni Marín Amatller

1. Edició i muntatge

2. El llenguatge audiovisual en l'edició

3. L'edició digital de vídeo

4. La composició digital de vídeo

Mòdul didàctic 7
Tecnologia de vídeo
Antoni Marín Amatller

1. La formació de la imatge

2. El vídeo analògic

3. El vídeo digital

4. Dispositius de captura

Mòdul didàctic 8
La producció
Antoni Marín Amatller

1. La producció audiovisual

2. Els gèneres televisius

3. La producció videogràfica
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