Àrea de Planificació i Serveis Acadèmics
Gestió Acadèmica

FITXA D’ACTIVITAT RECONEIXEMENT ACADÈMIC AL GRAU
– 1r semestre 2013-2014–

(no omplir els espais ombrejats)

CENTRE
OFERENT

Facultat de Biblioteconomia i Documentació

NOM
ACTIVITAT

Planificació multicàmera de la posada en escena.

DATES
IMPARTICIÓ
1
ACTIVITAT

02/12/2013 al 07/02/2014

Nº HORES
ACTIVITAT

48h

PREU
ACTIVITAT

480€

PROGRAMA DE L’ACTIVITAT

Objectiu:
Planificació de la realizació multicàmera al control de televisió
Programa:
1. Elaboració, a partir d'un guió televisiu, de tota la documentació necessària per a la seva
posterior producció.
2. La posada en escena en projectes de ficcions i programes de televisió.
3. Planificació de l’escenografia per televisió. Tipus d’elements escenogràfics.
4. Plantes de decorat i representacions en alçat i tres dimensions.
5. Escenografia virtual.
6. Els eixos i el sentit direccional a la realització multicàmera.
7. Planificació del moviment de l’acció a la realització multicàmera:
8. Tècniques d’articulació de l’espai i el temps en la realització de televisió.
9. Tècniques d’articulació de la imatge i el so en programes de televisió.
10. Determinació dels efectes d’ il·luminació desitjats pel programa de televisió.
11. Control de la locució a la televisió.

PROFESSORAT

Sergi Babí
Llicenciat en Ciències de la Informació per la UAB. Estudis Superiors en Noves tecnologies i
Narratives audiovisual per la UAB. Ajudant de realització de la Nit al Dia i del TN de TV3.
Coordinador de continguts del canal 3XL.

TIPUS
D’AVALUACIÓ

2

2

Assistència

Aprofitament o només assistència

Àrea de Planificació i Serveis Acadèmics
Gestió Acadèmica

Tipus 3
d’activitat
Curs

Entitat oferent
i telèfon d’informació
per als estudiants

ITES – www.ites.es

Càrrec responsable
que signarà el
certificat

Adreçat a 4

(si és "genèric" deixeu la
columna en blanc)

Secretari ITES
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Indicar si es tracta d'un curs, congrés, simposi, curs d’extensió, etc…
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Omplir només en el cas de que es tracti d'una activitat per a ensenyaments específics.

Observacions

