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Normativa legal del Crèdit 4

Crèdit 4: muntatge/edició i postproducció d'audiovisuals.

a) Durada: 190 hores.

b) Objectius terminals.

Relacionar les principals teories i  tècniques de muntatge audiovisual,  la  seva evolució i  les 
tendències actuals amb les característiques tècniques i expressives corresponents i amb els 
gèneres i estils de construcció de relats audiovisuals.

Identificar  les característiques tècniques i  expressives (estructura  narrativa,  ritme,  elements 
expressius,  efectes  especials,  elements  de  grafisme  i  d'animació,  altres)  de  productes 
audiovisuals, a partir del guió tècnic o escaleta.

Determinar  la  viabilitat  d'obtenir  les  especificacions  tècniques  i  artístiques  d'un  producte 
audiovisual (cine, vídeo, televisió), en funció dels requeriments del guió tècnic, de les preses 
realitzades,  de  la  disponibilitat  i  possibilitat  dels  recursos  tècnics  de  muntatge/edició  i 
postproducció i dels requeriments pressupostaris.

Optimar/adequar les especificacions (guió tècnic) d'un producte audiovisual que cal obtenir, que 
millorin la seva qualitat tècnica i expressiva, el seu procés de muntatge i el seu cost, sense 
desvirtuar-ne el caràcter, en funció de les possibilitats dels processos de muntatge/edició i de 
postproducció, dels recursos disponibles i de la intencionalitat expressiva.

Determinar  les  especificacions  de  muntatge/edició  i  de  postproducció  (ritme,  estructura, 
contingut i durada dels plans, altres) d'un producte audiovisual a partir del guió tècnic o de la 
intencionalitat narrativa del producte i condicions d'explotació comercial.

Identificar  les  prestacions  tècniques,  la  funcionalitat  i  les  aplicacions  de  les  possibles 
configuracions  dels  equips  de  muntatge/editatge  i  de  postproducció  (controladors  d'edició, 
mescladors  de  vídeo,  generadors  d'efectes  especials  i  digitals,  generadors  de  caràcters, 
sistemes infogràfics, equips de control, mesura i correcció dels senyals, equips de so, equips 
de muntatge de pel·lícules,  materials  utilitzats  en el  muntatge,  altres),  a partir  de manuals 
tècnics i documentació tecnicocomercial dels equips.

Determinar les tècniques que cal  emprar i  els productes intermedis necessaris (seqüències 
d'imatge o blocs editades o muntades, capçaleres, gràfics, textos, rètols, fonts d'arxiu, bandes 
de  so,  altres)  per  editar/muntar  o  postproduir  un  producte  audiovisual,  en  funció  de  la 
intencionalitat narrativa i expressiva del producte i dels equips i recursos disponibles, a partir 
del guió tècnic o escaleta.

Determinar els recursos tècnics, els materials, la configuració del sistema i les tècniques que 
cal  emprar  ("on line",  "off  line",  codi  de temps,  senyals  de clau,  de màscara,  sistemes de 
memòria, altres) necessaris per muntar/editar i postproduir un producte audiovisual, en funció 
de  la  intencionalitat  narrativa  i  expressiva  del  producte,  del  guió  tècnic  i  del  requeriments 
pressupostaris.
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Organitzar, amb criteris d'eficiència, la seqüència de treball que cal seguir per muntar/editar i 
postproduir  un producte audiovisual,  a partir  de les especificacions del  procés,  del  guió  de 
muntatge i del producte que s'ha d'obtenir.

Confeccionar  la  documentació  necessària  per  especificar  i  organitzar  el  muntatge  i 
postproducció d'un producte audiovisual (guió de muntatge, minutatges, plans de treball, altres) 
amb els termes, símbols i contingut adequats.

Ordenar/classificar  els  materials  i  productes  intermedis  necessaris  per  a  la  realització  del 
muntatge/edició o postproducció en funció de les seves característiques tècniques i  de les 
operacions que cal realitzar.

Identificar les característiques dels plans (tipus, contingut, qualitat del so, codis de temps), a 
partir del visionat de material gravat/filmat i del guió tècnic.

Seleccionar els plans d'imatge necessaris i tècnicament correctes per al muntatge/editatge o 
tractament en funció dels plans especificats en el guió tècnic, a partir del visionat dels plans 
desglossats del material gravat.

Preparar  tècnicament  els  suports  d'edició/muntatge  (pistes  de  cinta,  cues  de  muntatge, 
muntatge A/B, altres),  en funció dels requeriments de les especificacions del  procés i  de la 
tecnologia del producte que cal obtenir.

Determinar els valors dels paràmetres, marges de tolerància i les operacions de regulació dels 
equips de muntatge/edició i  de postproducció en funció de les característiques dels senyals 
d'entrada i del producte que cal obtenir.

Ajustar i regular els paràmetres dels equips de muntatge/edició i de postproducció amb ordre, 
rigor, responsabilitat, seguretat i precisió, en funció de l'operació i efecte que cal aconseguir.

Relacionar les anomalies i disfuncions dels equips de muntatge/editatge i de postproducció, i 
de la seva configuració, amb les seves causes i amb les possibles accions correctives, a partir 
de l'observació d'indicadors dels propis equips i dels efectes sobre el producte.

Operar els sistemes -equips i programes- de muntatge/editatge i de postproducció amb rigor, 
seguretat i destresa.

Muntar/editar, amb precisió, les imatges o el so de productes audiovisuals, mitjançant l'ús de 
les tècniques i els equips adequats, a partir del guió de muntatge i de la intencionalitat narrativa 
i expressiva desitjada.

Incorporar,  amb  precisió  i  qualitat,  efectes,  trucatges,  grafismes,  elements  d'animació  i 
caràcters a narracions audiovisuals amb l'ús dels equips i programes adequats, a partir del guió 
de muntatge i de la intencionalitat narrativa i expressiva desitjada.

Identificar desviacions de les característiques de les imatges muntades/editades o tractades 
(ritme,  estructura,  transició  entre  plans,  continuïtat  o  "raccord",  sincronisme  d'imatge  i  so, 
efectes,  duració,  altres)  respecte  de  les especificacions  preestablertes,  a  partir  de  l'anàlisi 
visual i instrumental.
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Relacionar les desviacions de qualitat d'imatges muntades o editades amb les seves causes i 
amb les mesures correctives que cal prendre en el procés de postproducció.

Relacionar els diversos productes audiovisuals generats en els processos de muntatge i  de 
postproducció, i els seus sistemes de distribució, amb els processos presentació i protecció del 
suport requerits i amb les formes normalitzades de documentar-los.

Avaluar el grau de qualitat tècnica i expressiva dels elements (ritme, transicions, continuïtat, 
sincronisme imatge/so, efectes, altres) i de la globalitat d'un producte audiovisual muntat/editat i 
postproduït,  en funció  de la  intencionalitat  narrativa  i  estàndards de qualitat,  a partir  d'uns 
criteris de valoració preestablerts.

c) Continguts de fets, conceptes i sistemes conceptuals.

1. El muntatge audiovisual:

Muntatge i edició: concepte i expressivitat en els diferents mitjans audiovisuals.

Evolucions teòriques sobre la idea del muntatge.

Muntatge i banda sonora: valor expressiu i narratiu del so.

Moviment i ritme.

Classificacions del muntatge: segons el mode de producció, segons el tractament del temps, 
segons el tractament de l'espai, segons la idea o contingut.

2. Les sales de muntatge, edició i postproducció d'audiovisuals:

Tipus i configuració de sales de muntatge cinematogràfic; criteris de selecció.

Tipus i  configuració de sales d'edició analògica i  digital i  postproducció de vídeo; criteris de 
selecció.

Tipus i configuració de sales de presa i de postproducció d'àudio per a cinema, vídeo i televisió; 
criteris de selecció.

3. Tècniques d'edició en vídeo:

Edició per tall; edició per "assemble" i per "insert"; A/B roll; A/B/C roll; el control d'edició; punts 
d'entrada i de sortida.

Edició "off line" i "on line"; el llistat d'edició (EDL); utilització de codis de temps.

Edició no lineal.

Programes informàtics de postproducció d'àudio i de vídeo.

Sistemes informatitzats d'edició en vídeo i de muntatge cinematogràfic.
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4.  Equips  i  materials  de  muntatge,  edició  i  postproducció  audiovisual;  característiques, 
aplicacions, prestacions i paràmetres de regulació i d'ajust:

Taules de muntatge cinematogràfiques, sincronitzadores, bobinadores i empalmadores.

Tipus d'empalmaments.

Editors de vídeo; controladors electrònics d'edició.

Mescladors de vídeo.

Generadors  d'efectes  de vídeo;  senyals  de  "key";  incrustacions  i  màscares;  ordinadors  de 
paleta gràfica; generadors alfanumèrics.

Equips de mesura, control i correcció del senyal de vídeo (TBCs, CCUs, altres).

Ajust i sincronisme de les fonts d'imatge.

Equips de control i tractament del so.

Sistemes reductors de soroll.

Amplificadors.

Taules de mescles: diagrama de blocs. Tipus i característiques.

Equalitzadors.

Formats de regravació; els ajustos.

Regravació de disc a cinta.

Tècniques d'enregistrament-reproducció multipista.

Efectes sonors.

Configuracions dels sistemes d'edició d'àudio.

Ajust i sincronisme de les fonts sonores.

Equips de sincronisme i distribució: generadors de sincronismes, distribuïdors d'àudio i vídeo.

Anomalies i avaries en els equips: mètodes de detecció i accions correctives.

5. Estructura i procés de muntatge:

L'estructura mecànica del guió.
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Tipus de guions de muntatge.

Fonts documentals o d'arxiu.

Documentació auxiliar (escaletes, minutatges, desglossaments, llistats de codis de temps, fulls 
de gravació, altres).

Intencionalitat narrativa.

Selecció del pla.

Ajust del temps.

Manteniment de la continuïtat.

Sincronisme d'imatge i so.

Planificació del muntatge.

Valor expressiu dels signes de puntuació i de transició (encadenats, fosos, cortinetes, altres).

Muntatge musical i construcció de la banda sonora; l'articulació del pla d'imatge amb el pla 
sonor (so sincrònic i no sincrònic, so "off").

6. Control de la qualitat i presentació del producte:

Processos finals de muntatge i sonorització.

Manteniment de l'estàndard de qualitat: vídeo industrials o teledifusiu.

Normes PPD (preparat per a difusió o emissió).

Normatives tècniques (NICAM, ZEWTON, mono, estèreo, dual, altres).

Còpia màster i protecció.

Còpies de seguretat.

Duplicació de vídeo.

Presentació del producte.

Documentació generada en el procés.

Balanç final.

Distribució  del  producte:  emissió  per  televisió,  distribució  comercial,  projecció  en  sales 
cinematogràfiques.
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d) Continguts de procediments.

1. Planificació del procés de muntatge:

Identificació de la intencionalitat narrativa del producte i condicions d'explotació comercial.

Identificació de les característiques tècniques i artístiques de la producció audiovisual.

Interpretació del guió tècnic o escaleta.

Anàlisi del material filmat o gravat.

Determinació de les especificacions de muntatge/edició i de postproducció.

Confecció del guió de muntatge.

Determinació de les tècniques que cal emprar i els productes intermedis necessaris.

Determinació dels recursos tècnics, els materials i la configuració del sistema.

Organització de la seqüència de treball.

Confecció de la documentació necessària per a l'organització de treball.

2. Determinació de la viabilitat del muntatge/editatge:

Comparació entre els plantejaments del  guió tècnic  que afectin a la fase de postproducció 
(efectes, trucatges, altres) i les possibilitats dels recursos materials i humans disponibles.

Identificació dels elements tècnics i artístics que no s'adaptin a aquestes possibilitats.

Determinació de les modificacions necessàries.

Comprovació de que les modificacions no afectin als continguts del producte.

Validació del muntatge/editatge.

3. Muntatge/editatge de productes audiovisuals:

Identificació  dels  factors  del  guió  tècnic  o  guió  de  muntatge,  que  afectin  a  la  fase  de 
postproducció.

Classificació dels elements segons el tractament en la postproducció (nombre i tipus de plans 
rebuts, productes intermedis rebuts o que cal realitzar, altres).

Selecció de les tècniques i equips que cal utilitzar en la fase de postproducció.

Comprovació de la quantitat i qualitat dels materials rebuts.
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Preparació i realització dels productes intermedis necessaris.

Adaptació de la seqüència de treball al guió de muntatge.

Configuració i connexionat dels equips i elements tècnics necessaris per a la postproducció.

Ajustament dels equips.

Realització de les mesures necessàries dels paràmetres del senyal de vídeo.

Verificació de l'operativitat dels equips de postproducció.

Realització  del  muntatge/editatge dels plans i  de les transicions entre ells  amb la precisió, 
continuïtat, ritme i estructura adequades al guió de muntatge o instruccions verbals.

Integració de la banda de so amb la banda d'imatge.

Incorporació d'efectes, trucs, elements d'animació i grafismes.

Supervisió del material muntat/editat.

Realització de la senyalització i protecció del material muntat/editat.

4. Verificació de la qualitat del material processat o tractat:

Identificació dels requeriments tècnics i d'intencionalitat expressiva.

Selecció del mètode de valoració.

Observació  de  les  característiques  del  material  processat  respecte  de  les  especificacions 
definides.

Detecció de possibles defectes i desviacions (profunditat de camp, nitidesa, dominants) i de les 
seves causes (errors de moviment de càmera, altres).

Determinació de les mesures correctives.

Validació de la imatge.

e) Continguts d'actituds.

1. Execució sistemàtica del procés de resolució de problemes:

Presa de decisions adequades quan es produeixen defectes o desviacions en les condicions 
preestablertes.

Argumentació o justificació de les decisions preses per tal de garantir la qualitat del producte 
final.
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Seguiment del procés de resolució de problemes.

2. Ordre i mètode de treball:

Distribució del treball  i del temps a l'hora de planificar les tasques de l'equip de muntatge i 
postproducció.

Seqüència i ordenació de les accions de l'equip humà.

Prioritat de les necessitats tècniques i humanes per tal d'acomplir els paràmetres expressius 
establerts.

Pulcritud en l'elaboració i en la presentació dels informes.

3. Compromís amb les obligacions associades al treball:

Puntualitat en el lliurament dels treballs encomanats.

Compliment de les normes i de les recomanacions tècniques de qualitat i seguretat a l'hora de 
definir l'ús dels recursos materials i tècnics.

Consciència de la tasca assignada.

Gust en la presentació i realització del treball.

4. Participació i cooperació en el treball d'equip:

Col·laboració en el treball de l'equip del laboratori de muntatge i postproducció.

Confiança en la resta de l'equip.

Disposició a aprendre dels altres.

5. Execució independent del treball:

Rigorositat en el seguiment de la realització de la fase de muntatge/postproducció.

Autosuficiència en l'ús i aprofitament dels equips i materials utilitzats.

Argumentació o justificació de les decisions preses en la fase de muntatge/postproducció de 
productes audiovisuals.

6. Intercanvi d'idees, opinions i experiències:

Esperit crític davant les opinions pròpies i les dels seus companys.

Reconeixement de les actituds positives dels membres del grup funcional.

9



Buscar el consens per tal de superar les dificultats i aconseguir els objectius assignats al grup 
de treball.

7. Mentalitat emprenedora en les tasques i accions:

Recerca de noves actuacions en el  coneixement  i  ús de noves tecnologies aplicables a la 
professió.

Motivació per emprendre tasques o accions noves.

Millorament del procés de treball.

8. Obertura a l'àmbit professional i la seva evolució:

Interès pels avenços en les tecnologies i els processos.

Assimilació dels nous mètodes de treball.

Interès per l'àmbit social, econòmic i laboral.

Esperit crític davant les noves metodologies i avenços tecnològics.

9. Progrés i promoció dins de la professió:

Constància i esforç per aprendre.

Comportament disciplinat i correcte.
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Programació de la Unitat Didàctica 1 del Crèdit 4

Nuclis d’activitat Conceptes Procediments Objectius 
terminals

Estimació

1. Concepte de 
muntatge, història i 

evolució 1.1 1 1 20 h.

E/A 1: Concepte i importància del muntatge

Objectius didàctics

-Que reconeguin la importància que té el muntatge en qualsevol peça audiovisual.

-Que se n’adonin de les possibilitats creatives i expressives del muntatge.

-Que comencin a deduir els elements que conformen el muntatge (espai, temps, ritme...) i 
com tractar-los tant narrativament com tècnicament.

Estimació: 4h

Activitats E/A

- Introducció al crèdit. Explicació de l’objecte d’estudi, principals temes que tractarem, el 
funcionament  del  crèdit,  mètode  d’avaluació  i,  a  grans  trets,  les  pràctiques  que 
realitzarem. (15’)

-  Avaluació  diagnòstica.  El  professor/a  passa  un  test  i  un  breu  qüestionari  sobre  el 
muntatge (per exemple, quina és la diferència entre un muntatge “on line” i un “off line”, 
què és el salt d’eix i com es treballa en el muntatge...).

Es  tracta  d’una  avaluació  diagnòstica,  és  a  dir,  pretenem veure  quin  és  el  grau  de 
coneixement de l’alumnat sobre la matèria. Aquesta activitat no és avaluable, sinó que té 
un caràcter consultiu i orientatiu pel professorat. (30’)

- Breu debat dinamitzat pel professor/a per tal que els alumnes expliquin quins són els 
temes que els interessaria més tractar en aquest crèdit i, així, poder-los tenir en compte a 
l’hora de fer les classes. (15’)

-  Activitat  inductiva  (Pràctica  d'Avaluació  1,  PA 1)  per  aproximar-nos  a  la  idea  de 
muntatge, a les seves funcions i a les possibilitats expressives que té.

Separem la classe en grups de 3 o 4 alumnes. Visionem 3 seqüències cinematogràfiques 
(El  acorazado  Potemkin,  Eisenstein;  El  Padrino,  Coppola;  i  Requiem  for  a  Dream, 
Aronofsky).

Després de visionar cada seqüència, el petit grup tindrà 5 minuts per debatre què ha vist i 
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què aporta el muntatge en aquella seqüència.  Han d’anotar les quatre idees que han 
sortit.  Un cop acabat això, hauran de respondre a la pregunta següent “què aporta el 
muntatge a l’audiovisual?” (35’) 

- Un cop visionades i comentades en petit grup les 3 seqüències, es posarà en comú per 
tota la classe. Es tracta de fer un debat en que cada grup exposarà què ha comentat de 
cada  seqüència. El professor/a dinamitza el debat i corregeix o aprofundeix sobre el què 
s’ha dit.

Després, el professor/a demanarà als alumnes que expliquin quin creuen que és el paper 
i  la  rellevància  del  muntatge  en  un  sentit  més  ampli.  Abans  d’acabar,  el  professor 
reparteix les fotocòpies de la lectura que, per la classe següent, han de portar llegides ja 
que les debatran. (25’)

Feina a casa: lectura sobre el concepte del muntatge a partir de les fotocòpies de textos 
de Morales Morante (Teoría y Práctica de la Edición de Vídeo),   Sánchez-Biosca,  (El 
muntatge cinematogràfic), reflexions d’Eisenstein i Alain Resnais.

- Seminari (PA2) de debat sobre les lectures. El professor/a dinamitza el debat, corregeix, 
aprofundeix i pren nota de la participació dels alumnes.

El debat es pot articular a partir de la visió del muntatge que es desprèn de cada autor i, 
després, confeccionar entre tots una visió global de què és el muntatge, què aporta a 
l’audiovisual i quines funcions té.

Per explicitar aquesta visió global d’una manera més gràfica, es pot  confeccionar una 
graella o mapa conceptual a la pissarra que s’anirà omplint a partir de les intervencions 
dels alumnes i del professor/a. (50’)

-Visionat d’un fragment de l’entrevista de “Hitchcock i el muntatge” en que explica, amb 
10 minuts, la seva idea de muntatge i per a què serveix. (10’)

-  Activitat  inductiva  (PA3)  per  què vegin  les  possibilitats  narratives  i  expressives  que 
ofereix  el  muntatge.  Es  reparteix  a  cada  alumne  dos  fulls  amb  20  fotografies  que 
representen plans. De manera individual cadascú els ha d’ordenar de tal manera que 
generin una seqüència. Poden utilitzar la quantitat de plans que vulguin. Cadascú ha de 
pensar la justificació de l’ordre que proposa. (10’)

Fem grups  de  4  persones.  Cadascú  haurà  d’exposar  la  seva  proposta  d’ordenació  i 
justificar-la  en  el  grup.  Es  tracta  que  entre  els  alumnes  es  vagin  qüestionant  les 
propostes. El professor pot anar passant pels grups i ajudar a qüestionar-les i generar 
debat. (15’)

- Els grups posen en comú per tota la classe l’experiència que acaben de tenir sobre 
l’intercanvi de propostes. El professor guia el debat per tal que s’adonin que, depenent de 
l’ordre dels plans, es pot generar una narració o una altra i, també, un estil creatiu o un 
altre. Per fer-ho, pot posar exemples de diferents propostes de l'alumnat i comparar-les. 
(20’)
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- El professor/a pregunta a l’alumnat que faci una mica de resum del què s’ha vist fins ara.  
El  professor/a  pot  anotar  les principals  idees a la  pissarra.  Breu classe magistral  del 
professor que resumeix i valora el què s’ha vist. I ho enllaça amb les pròximes activitats, 
que aniran al voltant de la història i l’evolució del muntatge. (15’)

Materials i espais

Totes  les  activitats  es  poden  fer  perfectament  a  l’aula  habitual.  En  quasi  totes  es 
necessita un reproductor de DVD i un projector .

Per les activitats concretes, es necessita:

-DVD amb les seqüències seleccionades.  La majoria són de cinema clàssic,  però es 
poden incorporar pel·lícules més actuals. Com més continguts hi hagi millor, ja que així es  
podrà donar un exemple dels temes que se’n deriven del debat.

-Fotocòpies amb un recull de textos de: 

Morales  Morante  (Teoría  y  Práctica  de  la  Edición  de  Vídeo),   Sánchez-Biosca,  (El 
muntatge cinematogràfic), reflexions d’Eisenstein i Alain Resnais.

-Full amb diferents fotografies de possibles plans d’una mateixa seqüència.

Avaluació / instruments d'avaluació

*Aclaració:  totes les PA (pràctiques d’avaluació)  de l’avaluació contínua tenen un pes  
sobre 100 per cada Nucli d’Activitats. Tanmateix, a l’hora de fer l’avaluació contínua, el  
resultat de totes les pràctiques valen el 50% i, la resta, ve de la prova final. Si no es  
segueix avaluació contínua, la qualificació del Nucli d’Activitat és el resultat de la prova  
final.

PA1

Activitat d'anàlisi de les seqüències i participació al debat (5% de l'avaluació contínua del 
NA1)

PA2

Participació al seminari sobre les lectures (5% de l'avaluació contínua del NA1)

PA3

Participació al debat sobre l'activitat d'ordenació de plans (5% de l'avaluació contínua del 
NA1)

Els instruments d'avaluació de la E/A 1 es basen en l'observació de les intervencions dels 
alumnes en els diferents debats i posades en comú dels exercissis. Com que és difícil de 
quantificar, aquestes Proves d'Avaluació (PA) tenen un pes petit en el còmput total.
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E/A 2: Història del muntatge

Objectius didàctics:

-Que coneguin l’evolució que ha fet el muntatge cinematogràfic.

-  Que coneguin  quins són els trets bàsics del  muntatge en cada període històric  del 
cinema.

-Que aprenguin a “llegir” el muntatge i extreure’n les característiques.

-Que aprenguin a relacionar una seqüència amb una època cinematogràfica i un estil.

Estimació: 8h.

Activitats E/A

- Activitat inicial d’introducció al nucli d’activitat. Es passen 2 seqüències, una de Griffith i 
una  altra  d’alguna  pel∙lícula  molt  recent  del  cinema  en  que  hi  hagi  una  escena 
d’enamorament. El professor/a demana als alumnes què han vist i la diferència entre les 
dues. A banda de l’aprenentatge inductiu, la idea és que això motivi als alumnes per què 
agafin interès en conèixer l’evolució del muntatge al llarg de la història. (15’)

-  Classe  magistral  on  el  professor/a  introdueix  el  tema  de  l’activitat  i  explica  el 
funcionament de les sessions.  El professor/a demana que els alumnes facin 11 grups 
(entre 2 i 3 persones), els entrega un DVD amb una selecció de seqüències i els atorga 
un estil o director  cinematogràfic i un dia de classe. Els alumnes hauran de visionar l’estil,  
analitzar-lo, cercar informació i preparar una breu classe magistral de 10 minuts per tota 
la classe (PA 4). (15’)

-  Visionat  de  diverses  seqüències  del  mode  de  representació  primitiva  (Mèlies, 
Lumiere...). El professor/a demana als alumnes que diguin quins trets veuen en el seu 
muntatge. Breu classe magistral sobre les funcions i les característiques del muntatge en 
el mode de representació primitiva. Aquesta classe magistral ha de servir com exemple 
del què hauran de fer els alumnes. (30’)

- Visionat seqüència “El naixement d’una nació” de Griffith. 

Classe magistral sobre el muntatge del mode de representació institucional realitzada pel 
grup d’alumnes corresponent.

Torn obert  de  preguntes  i  opinions  per  part  dels  alumnes.  El  professor/a  corregeix  o 
amplia el què han dit, resol dubtes i fa un resum per acabar. (30’)

- Visionat de 3 seqüències de cinema soviètic (Dziga Vertov i Pudovkin).

Classe magistral sobre el muntatge soviètic realitzada pel grup d’alumnes corresponent. 
Torn obert  de  preguntes  i  opinions  per  part  dels  alumnes.  El  professor/a  corregeix  o 
amplia el què han dit, resol dubtes i fa un resum per acabar. (30’)

-  Visionat  de  la  seqüència  de  les  escales  de  “El  acorazado  Potemkin”,  d’Eisenstein. 
Classe  magistral  sobre  el  muntatge  soviètic  d’Eisenstein  i  anàlisi  del  muntatge  de  la 
seqüència realitzada pel grup d’alumnes corresponent.

14



Torn  obert  de  preguntes i  opinions  per  part  dels  alumnes.  El  professor/a  corregeix  o 
amplia el què han dit, resol dubtes i fa un resum per acabar. (30’)

- Visionat de seqüències de cinema expressionista. 

Classe magistral sobre el paper del muntatge en el cinema expressionista realitzada pel 
grup d’alumnes corresponent.

Torn  obert  de  preguntes i  opinions  per  part  dels  alumnes.  El  professor/a  corregeix  o 
amplia el què han dit, resol dubtes i fa un resum per acabar. (30’)

- Visionat de seqüències de cinema d’avantguarda.

Classe magistral sobre el paper del muntatge en el cinema d’avantguarda realitzada pel 
grup d’alumnes corresponent.

Torn  obert  de  preguntes i  opinions  per  part  dels  alumnes.  El  professor/a  corregeix  o 
amplia el què han dit, resol dubtes i fa un resum per acabar. (30’)

- Visionat de seqüències de cinema clàssic americà.

Classe magistral sobre el paper del muntatge en el cinema clàssic realitzada pel grup 
d’alumnes corresponent.

Torn  obert  de  preguntes i  opinions  per  part  dels  alumnes.  El  professor/a  corregeix  o 
amplia el què han dit, resol dubtes i fa un resum per acabar. (30’)

-  Visionat  de dues seqüències,  una de Welles i  l’altre de Hitchcock.  Classe magistral 
sobre  el  paper  delmuntatge  en  el  cinema  d’aquests  dos  autors  realitzada  pel  grup 
d’alumnes corresponent.

Torn  obert  de  preguntes i  opinions  per  part  dels  alumnes.  El  professor/a  corregeix  o 
amplia el què han dit, resol dubtes i fa un resum per acabar. (30’)

- Visionat d’una seqüència de “Roma città aperta” de Rossellini.

Classe magistral sobre el paper del muntatge en el cinema de Rossellini i el neorealisme 
realitzada pel grup d’alumnes corresponent.

Torn  obert  de  preguntes i  opinions  per  part  dels  alumnes.  El  professor/a  corregeix  o 
amplia el què han dit, resol dubtes i fa un resum per acabar. (30’)

- Visionat de diverses seqüències de la Nouvelle Vague i Godard.

Classe magistral sobre el paper del muntatge en la Nouvelle Vague i en el  cinema de 
Godard realitzada pel grup d’alumnes corresponent.

Torn  obert  de  preguntes i  opinions  per  part  dels  alumnes.  El  professor/a  corregeix  o 
amplia el què han dit, resol dubtes i fa un resum per acabar. (30’)

- Visionat de diverses seqüències de la Resnais (Nouvelle Vague).

Classe magistral sobre el paper de Resnais en l’evolució del muntatge realitzada pel grup 
d’alumnes corresponent.
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Torn obert  de  preguntes  i  opinions  per  part  dels  alumnes.  El  professor/a  corregeix  o 
amplia el què han dit, resol dubtes i fa un resum per acabar. (30’)

- Visionat de diverses seqüències postmodern i contemporani: Lynch, Scorsese...

Classe magistral sobre el muntatge en els nous corrents cinematogràfics realitzada pel 
grup d’alumnes corresponent.

Torn obert  de  preguntes  i  opinions  per  part  dels  alumnes.  El  professor/a  corregeix  o 
amplia el què han dit, resol dubtes i fa un resum per acabar. (30’)

Classe  magistral  del  professor  que  ha  de  servir  de  resum i  per  veure  l’evolució  del 
muntatge des d’un prisma més global i analític. També és el moment de que elsalumnes 
puguin resoldre dubtes que no han resolt al llarg d’aquestes sessions. (30’)

- Prova escrita d’anàlisi de l’evolució històrica del muntatge. Visionem tres seqüències 
(per exemple, Vertigo de Hitchcock, Le Mépris de Godard i Las horas de Daldry), si cal, la 
repetim 3 o 4 vegades més. De forma individual i per escrit han de triar dues seqüències 
de les tres i escriure de quin moment històric es tracta, quins trets té, analitzar quin ús 
se’n fa del muntatge... (45’)

El professor/a demana als alumnes que faci una valoració de com han vist l’evolució del 
muntatge: si aquest ha evolucionat seguint els avanços tecnològics, si ha arribat a un 
punt que ja “no es pot inventar res més”... El professor/a proposa i deixa anar aquestes 
preguntes a l’aire i les respon amb diferents hipòtesis.

Tanca  aquest  nucli  d’activitats  tot  relacionantlo  amb  el  pròxim  nucli,  les  teories  del 
muntatge.  (15’)

Materials i espais:

Totes les activitats es poden fer perfectament a l’aula habitual. Es necessita un DVD i un 
projector (o, si no pot ser, una televisió).

Cal fer un DVD amb els fragments de les seqüències tallades per tal de facilitar la feina a 
l’hora d’impartir la classe.

Avaluació / Instruments d'avaluació:

-PA 4

Presentació en grup sobre l'estil  d'un director o estil  cinematogràfic a partir de l'anàlisi 
d'una  seqüència   concreta  i  la  recerca  i  processament  de  la  informació.  (35%  de 
l'avaluació contínua del NA1)
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E/A 3: Principals teories sobre el muntatge

Objectius didàctics

- Que coneguin les principals teories sobre el muntatge.

- Que identifiquin i relacionin el muntatge amb les principals teories.

- Que tinguin un pensament i una vessant analítica i crítica pel què fa al muntatge.

Estimació: 8h.

Activitats E/A

-  Activitat  inicial.  El  professor  demana  que  els  alumnes  diguin  quines  funcions  fa  el 
muntatge. Per a cada resposta, el professor passa una seqüència que contradiu la funció 
que l’alumne ha dit. Així, per exemple, si algú diu “ordenar una narració”, pot passar una 
seqüència  de  cinema  d'avantguarda  on  n  o  hi  ha  narració.  Si  algú  diu,  ordenar 
cronològicament  una història,  pot  passar  una seqüència  on  el  temps  vagi  endavant  i 
endarrere.

La idea és que sigui una activitat provocativa i motivadora on l’alumne indueixi que no hi 
ha una única visió del muntatge. Es tracta que es comencin a qüestionar i comencin “a 
pensar el muntatge”. (30’)

- Breu classe magistral on el professor/a explica de què aniran les següents seccions. 
Explica el concepte de “teoria de muntatge”, (15’)

- Exercici inductiu sobre l’efecte Kulechov. Es separa la classe en grups de 4 i se’ls dóna 
a tots un mateix paper amb un seguit de fotografies que representen plans. El professor 
dóna  una  “missió”  diferent  a  cada  grup.  Per  exemple,  uns  han  d’aconseguir  que  un 
personatge sigui  el  dolent  i  un altre  el  bo...  I,  a partir  de l’ordenació dels  plans,  han 
d’aconseguir aquest objectiu.

Un  cop  han  acabat  l’ordenació,  es  posa  en  comú  entre  tot  el  grup  i  es  veuen  les 
diferències de significat  que cada pla  adopta respecte  la seva posició  i  els plans  del 
costat. El professor demana als alumnes que expliquin com pot ser que, tenint el mateix 
contingut del pla, canviï tant el significat. (30’)

- Classe magistral de l’efecte Kulechov. Després que, a partir de l’exercici, els alumnes 
hagin induït en què consisteix l’efecte, el professor aprofundeix sobre aquest i les teories 
soviètiques. (30’)

- Visionat d’una seqüència d’ “Ivan, el temible” d’Eisenstein. El professor la para pla a pla 
per veure les connexions que s’estableixen seguint l’efecte Kulechov. (15’)

- Exercici deductiu i analític a l’aula. Es visiona la seqüència de la carn de “El acorazado 
Potemkin”. Es demana que els alumnes facin el mateix exercici d’anàlisi de les relacions 
dels plans seguint l’efecte Kulechov. Fan l’exercici entre tota la classe i en veu alta, el 
professor/a organitza les intervencions. (30’)

- Debatseminari (PA 5) sobre la lectura de “Les teories dels cineastes” sobre els 5 tipus de 
muntatge  segons l’esquema d’Aumont.  Els  alumnes ja  s’han d’haver  llegit  el  text  i  la 
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classe  serveix  per  introduirnos  a  les  teories,  posar  exemples  i  aclarir  conceptes.  El 
professor guia el debat i pot utilitzar exemples extrets de pel∙lícules cinematogràfiques i 
visionar seqüències. (60’)

-  Exercici  (PA 6)  d'aplicació  deductiva  sobre  els  5  tipus  de  muntatge  de  l'esquema 
d'Aumont. Per parelles hauran de portar a classe una seqüència de cadascun dels 5 tipus 
mencionats. Cada parella sortirà a presentar els seus exemples i després es farà un petit 
debat a classe on entre totes i tots es discutirà si s'adapten a la teoria. (60')

- Visionat d’una seqüència d’un serial actual qualsevol i, després, una seqüència d’una 
pel∙lícula clàssica. Després es tracta que de forma inductiva entre tots desxifrem quins 
són els trets del model de representació clàssic o “transparent” i, darrera d’aquests trets, 
quin  pensament  i  teoria  de  muntatge  hi  ha.  El  professor/a  guia  el  debat  i  extreu  les 
conclusions finals. (60’)

- Seminari (PA 1) de la lectura d’un fragment de “Ideología y lenguaje cinematográfico” de 
P.P.Pasolini. El professor guia el debat i aclara conceptes. (60’)

-  Visionat  de seqüències  de Bresson.  El  professor/a  fa una classe magistral  sobre el 
pensament cinèfil del cineasta recollit a llibres com “Notas sobre el cinematógrafo”. (40’)

-  Visionat  d’algunes  seqüències  de  Godard.  Debat  sobre  l’estil  de  muntatge  i  quins 
trencaments, debats i ruptures aporta al muntatge convencional. (40’)

- El professorat fa una classe magistral per valorar el què s'ha vist al llarg de l'E/A i explica  
com serà la prova d'avaluació. (10')

Materials i espais

- Per realitzar la majoria d’activitats, es necessita un projector (o televisor), un ordinador 
(o reproductor de DVD) i el DVD corresponent amb la selecció de visionats.

-  S’ha de repartir  una fotocòpia de les fotografies a cada alumne. Una altra opció  és 
envia’ls hi el material per què se’l puguin imprimir a tot color. El dia abans se’ls hauria de 
demanar que portessin tisores.

- El professor/a ha d’haver donat aquestes lectures als alumnes, ja sigui en fotocòpies o 
envia’ls hi via correu electrònic o “campus virtual”.

- El professor/a ha d’haver donat aquestes lectures als alumnes, ja sigui en fotocòpies o 
envia’ls hi via email.

Avaluació / instruments d'avaluació

- PA 5 

Participació als dos seminaris (aportacions al debat, interpretacions...).

(25% de l'avaluació contínua del NA1)

- PA 6

Presentació en parelles dels exemples dels 5 tipus de muntatge

18



(25% de l'avaluació contínua del NA1)

Prova Avaluació del Nucli d'activitat  1: Concepte de muntatge, història i evolució

Estimació: 2h.

Examen escrit.

Se'ls passa una seqüència d'una època cinematogràfica concreta i que tingui un muntatge  
ric a nivell expressiu. Si cal, es passa la seqüència els cops que els faci falta.

Es tracta que analitzin el què han vist des de la perspectiva de la història del muntatge, 
les teories de muntatge i que analitzin els elements expressius que aquest juga en la 
seqüència. Tenen dues hores com a màxim i la resposta no pot ocupar més d'una pàgina 
per davant i per darrera.

Materials i espais:

Aula habitual, cal que hi hagi prou lloc per realitzar l'examen individualment i cal procurar 
que hi hagi silenci.

Es necessita DVD, projector i fulls.

Criteris d'avaluació:

- Que identifiquin el moment històric i els elements expressius amb què juga el muntatge.

- Que siguin capaços de relacionar-ho amb una teoria.

- Capacitat de relació dels conceptes vistos al llarg del Nucli d'Activitat.
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Nuclis d’activitat Conceptes Procediments Objectius 
terminals

Estimació

2. Elements 
expressius del 

muntatge

1.3

1.4

1 i 2 2 18 h.

E/A 1: Introducció als principals elements expressius del muntatge

Objectius didàctics

-  Que  coneguin  quins  elements  conformen  el  muntatge,  els  identifiquin  i  els 
sàpiguend’una seqüència inicial de analitzar.

-  Que  aprenguin  quines  són  les  “lleis  bàsiques”  del  muntatge  clàssic  i  les  sàpiguen 
utilitzar.

- Que aprenguin la relació entre el muntatge i el punt de focalització cognitiva.

-  Que  aprenguin  a  analitzar  el  muntatge  d’una  peça  audiovisual,  en  reconeguin  els 
elements i els puguin relacionar i donar una opinió.

Estimació: 4h. 

Activitats E/A

- El professor introdueix l'objecte d'estudi general del Nucli d'Activitat 2. Per fer-ho d'una 
forma motivadora i inductiva,  demana a l'alumnat que faci una pluja d'idees sobre quins 
són  aquests  elements  expressius  que  constitueixen  el  muntatge.  El  professor  anirà 
corregint i aprofundint sobre el què diuen es alumnes. Per fer-ho d'una forma més visual, 
es pot anar apuntant els conceptes a la pissarra. (30')

-Activitat  inductiva  (PA  1)  sobre  el  muntatge  clàssic.  No  ens  referim  tant  a  l’estil 
cinematogràfic de l’època clàssica, sinó el model estàndard o “transparent” del muntatge. 

Es  dóna  un  qüestionari  ple  de  preguntes  (com  es  presenta  l'espai  a  l'inici  d'una 
seqüència,  quin  paper  té  el  primer  pla,  com  es  construeix  l'enamorament  dels 
personatges a través del muntatge...). Per respondre aquestes preguntes ho faran a partir 
del visionat de diverses seqüències de cinema, sèries actuals o animació que responen al 
model estàndard del muntatge. (40')

Els alumnes es quedaran amb la fulla de respostes, ja que aquesta serà la guia per la 
resta d'activitats. Al final de l'E/A 1  hauran d'entregar la fulla inicial i, en una altra fulla, les 
respostes correctes que s'hauran respost al llarg de les altres sessions i exemples. En 
resum, doncs, es tracta que facin una “autoavaluació” que es podrà palar tot comparant el 
qüestionari inicial diagnòstic i, al final de la E/A 1, les respostes correctes.

- Visionat de diverses seqüències de cinema clàssic que continguin el placontrapla i el 
primer pla. Es demana als alumnes que analitzin el què s'ha vist. (15')
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-  Classe  magistral  a  partir  dels  exemples  visionats  sobre  el  valor  expressiu  de  les 
diferents  tipologies  de  plans  (Pla  General,  Pla  Conjunt,  Primer  Pla,  Pla  Detall...)  i  la 
construcció del placontrapla. (25')

- Visionat de la seqüència final de “El Padrino”. Es demana als alumnes que expliquin què 
han vist, especialment, pel què fa a la construcció de la seqüència en múltiples espais no 
continus. Després de les intervencions dels alumnes, el professor analitza el visionat i 
explica el concepte i les utilitats del muntatge paral∙lel. Si cal, pot aclarir-ho amb altres 
exemples. (30’)

- Visionat d’una seqüència inicial de “Ciutadà Kane”. Anàlisi de la seqüència i explicació 
del muntatge analític i el reenquadrament. (20’)

- Visionat d’algunes seqüències de “El resplandor”. Anàlisi del què s’ha vist, sobretot de 
com generar la sensació de por i angoixa en la persecució. (20’)

-  Visionat  de diverses seqüències de Hitchcock on es treballa el suspens a partir  del 
muntatge.  Explicació  de  la  diferència  entre  la  “sorpresa”  i  el  “suspens”  a  partir  d’on 
col∙loquem el punt focal i com aquest és transmès en el muntatge. Per aclarir el concepte, 
podem posar altres seqüències d’alguna sèrie, dibuix animat... (25’)

-  Visionat  de  diferents  exemples  de  pla  seqüència  per  parlar  del  “nomuntatge”,  què 
aporta, per què es pot utilitzar... (20’)

- El professor fa una mica de resum del què s'ha vist al llarg de tota l'E/A 1 i aquest espai 
també serveix per resoldre possibles dubtes. El professor enllaça el què s'ha vist sobre la 
construcció de l'espai amb la pròxima E/A, que parla extensament sobre aquest tema. 
(15')

Materials i espais

Totes les activitats es poden fer perfectament a l’aula habitual. Es necessita un DVD i un 
projector (o, si no pot ser, una televisió).

Cal fer un DVD amb els fragments de les seqüències tallades per tal de facilitar la feina a 
l’hora d’impartir la classe.

Avaluació / instruments d'avaluació

- PA 1

Com ja s'ha explicat l'avaluació de l'E/A es basa en el qüestionari inicial (que té un valor 
diagnòstic) i la repetició del qüestionari un cop s'hagin explicat tots els conceptes al llarg 
de les classes.

(% de l'avaluació contínua del NA2)

E/A 2: La construcció de l’espai
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Objectius didàctics

- Que aprenguin a distingir, identificar, relacionar i analitzar diferents maneres de construir 
l’espai a través del muntatge.

- Que aprenguin les lleis bàsiques del tractament de l’espai en elmuntatge clàssic.

- Que aprenguin a fer esquemes per planificar un rodatge sense saltarse l’eix i seguint el 
model clàssic.

- Que sàpiguen fer esquemes i aprenguin com es planifica una realització multicàmera en 
directe per tal de no saltarse l’eix.

Estimació: 6h.

Activitats E/A

- Visualització d’una seqüència de “Dog  Ville”, ja que té una construcció de l'espai molt 
provocadora i radical.  A partir  d'aquest  exemple provocador i  motivador, es demana a 
l'alumnat que expliqui com es construeix l'espai audiovisual. Es pot aprofitar per veure 
altres seqüències que tenen una construcció de l'espai interessant com, per exemple, 
Berman. (15')

- Visionat dels curtmetratges “No te saltes el eje¨. A partir del visionat, es demana als 
alumnes què saben sobre l'eix. (15')

- Classe magistral a partir de l'explicació del professor i d'esquemes sobre com s'ha de 
planificar un rodatge per tal de no saltarte l'eix. (40')

- Exercici pràctic (PA 2) a classe. Cada alumne ha de fer un esquema d'una planificació 
d'un rodatge a una localització que trin dins del mateix centre educatiu. (30')

- Continuació de l'exercici pràctic. Cada alumne haurà de posar en pràctica la planificació 
tot gravant els plans que havia pensat. 

Per facilitar l'exercici,  no hi haurà muntatge, així que cada alumne ha de ¨muntar a la 
mateixa càmera” sense possibilitat d'editar el material després.

Els alumnes hauran de fer d'actors per tal de realitzar les pràctiques de tots els alumnes.

A classe es visionen algunes de les pràctiques i el professor les corregeix.(130')

-  Classe magistral  sobre la construcció de l'espai  en les realitzacions multicàmera en 
directe. La classe es realitzarà al mateix plató per què els alumnes ho puguin veure in 
situ. (30')

- Pràctica al plató (PA 3) sobre la construcció de l'espai en la realització multicàmeres en 
directe. Un grup d'alumnes es situa al plató: tres fan de càmeres, dos de cablistes, un de 
regidor, un de productor i tres d'actors. La resta de classe està a la sala de muntatge des 
d'on es munta i es donen les ordres. Un assumeix el rol de realitzador, un altre d'ajudant 
de realització i un de muntador.
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Es tracta de fer un breu esquetx televisiu de 5 minuts en el qual hi ha 2 moviments de 
càmera en dos sets diferents.

La idea es que tots facin, almenys, dos rols diferents (un dins del plató i un altre a la sala 
de control). Es tracta de repetir l'exercici uns quants cops per què tothom pugui veure 
com es treballa l'espai en els dos sets. (90')

- El professor fa un a mica de resum que lligui tot el  què s'ha vist  i  introdueix el nou 
element: la continuïtat. (10')

Materials i espais

Per realitzar la majoria d’activitats, es necessita un projector (o televisor), un ordinador (o 
reproductor de DVD) i el DVD corresponent amb la selecció de visionats.

- Aquest exercici es realitza a l’aula habitual, però es poden moure pel centre per tal de 
localitzar l’espai d’on han de fer l’esquema. 

- L’exercici es farà per les localitzacions del centre triades pels alumnes

- Pràctica al plató

Avaluació / instruments d'avaluació

- PA 2

Esquema de la planificació del rodatge i gravació de la seqüència.

(% de l'avaluació contínua del NA2)

- PA 3

Exercici de plató.

L'avaluació  es  basarà  en  la  participació  dels  alumnes  en  les  diverses  tasques de  la 
realització multicàmera.

(% de l'avaluació contínua del NA2)

E/A 3: La continuïtat en el muntatge
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Objectius didàctics

- Que aprenguin que és el ràcord i la continuïtat en el muntatge i quines lleis cal seguir 
per no trencar aquesta continuïtat.

 Que apliquin les lleis de la continuïtat i del tractament de l’espai clàssic en la planificació, 
realització i post-producció d’audiovisuals.

Que sàpiguen saltarse aquestes regles quan, creativament i narrativament, es pugui fer i 
generi un efecte desitjat.

Estimació: 5h. 

Activitats E/A

- Visionat del curt “Mister Raccord” per introduir les sessions sobre la continuïtat iel ràcord 
al muntatge. A partir d’aquest curt podem fer una mica de debat per què els alumnes 
exposin allò que coneixen del ràcord. (15’)

- Classe magistral sobre el ràcord a partir del què explica el professor/a i visionats de 
seqüències. Es poden visionar seqüències amb “errors de ràcord”, escenes que tenen 
interès especial pel tractament de la continuïtat... (30’)

- Explicació de la pràctica (PA 4) sobre el  ràcord. Es tracta que amb grups de 3 o 4 
realitzin un curt d’un minut que treballi el ràcord i la construcció de l’espai. Tant es pot 
treballar des d’una vessant clàssica (seguint les lleis per  tal  de donar continuïtat a la 
seqüència i lògica a l’espai) o transgredir aquestes normes per generar un altre resultat 
(sorpresa, jugar amb la focalització...). Es poden visualitzar alguns exemples, si n’hi ha, 
d’exalumnes de l’assignatura. (15’)

- Pràctica sobre l’espai i el ràcord. Treball en equip a la classe. Es tracta que durant tota 
aquesta hora desenvolupin la idea, facin un storyboard i preparin el pla de producció. El 
professor anirà passant de grup en grup per supervisar la feina i orientarlos. Els hi pot 
donar referències de pel∙lícules que treballin la mateixa idea que ells. Al final de la classe 
els grups han de tenir tota aquesta feina feta ja que a al pròxim dia han de venir amb el 
material gravat (feina que hauran de fer a casa amb càmeres del centre o, qui vulgui, amb  
els seus propis recursos). (60’)

- Pràctica sobre l’espai i el ràcord. Muntatge del curt a l’aula de muntatge. Cada grup 
disposarà d’un ordinador amb el programari necessari per muntar el curt (Adobe Premiere 
o Final Cut).

Primer hauran de capturar tot el material gravat. A continuació visionar i seleccionar els 
plans que volen. I, finalment, hauran de fer mil combinacions i estratègies fins aconseguir 
el resultat

que volen. En aquesta darrera fase és en la que el professor/a ha de tenir un pes més 
decisiu  per  tal  d’aconsellarlos  i  fer-los  reflexionar  de  què  aporta  cada  pla  i  cada 
combinació.

Per  realitzar  el  muntatge  tenen  quasi  3  hores,  tot  i  que,  si  volen,  poden  portar 
premuntatges fets a casa o,  si  no acaben en aquestes 3 hores, se’ls pot  deixar més 
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temps en horari no lectiu.

A mesura que els grups vagin acabat, es pot visionar el resultat i comentarlo. (175’)

-  El  professor  valora  per  sobre  com ha  anat  el  projecte  de  continuïtat  en  general  i 
relaciona el concepte amb un altre element imprescindible en l'audiovisual, el temps. (5')

Materials i espais

-A l'aula normal es necessita el projector, un reproductor de DVD i el DVD.

-El Centre Educatiu pot deixar càmeres als alumnes que no en puguin aconseguir. Si hi 
ha molta demanda, es pot fer un horari de préstecs per tal de gestionarho de la millor 
manera.

-Aula de muntatge digital, cada grup disposarà d'un ordinador amb programari per editar i 
un aparell de captura. Si algun grup necessita més temps pot demanar alguna hora no 
lectiva per anarhi a treballar.

Avaluació / instruments d'avaluació

- PA 4

Realització d'un petit curt on es treballi la continuïtat. Es  valorarà,  sobretot,  la 
planificació i el muntatge.

Per fer aquesta pràctica es valora sobretot la  originalitat  i  no tant  el  resultat  tècnic ja 
que, com que es tracta d’un petit exercici, no podran disposar de tots els recursos 
tècnics necessaris per a la gravació i el muntatge.

(% de l'avaluació contínua del NA2)

E/A 4: El temps en el muntatge

Objectius didàctics

-Que coneguin, identifiquin, analitzin i sàpiguen relacionar els diferents tractaments del 
temps al llarg de la història i dels estils cinematogràfics .

-Que coneguin els conceptes bàsics sobre la temporalitat cinematogràfic a (flash  
forward, muntatge paral∙lel, cronològic...) i com aquests es construeixenen el muntatge.

-Que sàpiguen muntar els diferents efectes de temps esmentats. 

Estimació: 5h

Activitats E/A

-  Es  projecta  una  seqüència  de  “El  Cant  dels  Ocells”  d'Albert  Serra,  es  tracta  d'una 
seqüència que té un ritme molt i molt lent. Es demana als alumnes que expliquin què deu 
haver volgut  expressar amb aquest  tractament del  temps.  A partir  d'aquí  el  professor 
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explica la importància del temps a l'audiovisual. (15')

- Classe magistral sobre el tractament del temps en el muntatge. Es visionen seqüències 
de diferents èpoques per parlar de l'evolució històrica del 
tractament  del  temps:  cinema  primitiu,  cinema  clàssic,  Hitchcock,  Rosselini,  Novele 
Vague, Albert Serra... (60')

- Exercici analític (PA 5). El professor projecta una seqüència de Vertigo de Hitchcock i els 
alumnes han de fer un petit comentari sobre com es tracta el temps a partir del muntatge. 
(30')

-Classe magistral sobre tècniques  expressives  del  muntatge  per  generar 
efectes en la construcció del temps: pla seqüència, muntatge paral∙lel, muntatge picat, 
construcció cronològica, muntatge nocronològic, flashforward, flash back... (60')

-El  professor  comenta  una  mica  els  resultats  de  l’exercici  d’anàlisi  del  dia  anterior  i 
comenta la seqüència. (10’)

-Exercici pràctic en grups de 34 persones (PA 6) sobre la construcció del temps. Es donen 
uns mateixos plans a tots els alumnes i aquests han de fer 4 muntatges diferents per 
generar 4 construccions del temps diferents:  muntatge  paral∙lel,  muntatge 
cronològic, temps no cronològic i un altre més lliure (per exemple, treballant els temps 
morts, muntatge picat...). (110’)

-Per finalitzar  l'E/A 4 el  professor projecta una breu seqüència sense banda sonora i 
després la mateixa amb banda sonora. Amb això vol fer veure de forma inductiva el paper 
de la banda sonora a l'hora de construir la temporalitat. (15')

Materials i espais

A l'aula normal caldrà el projector i el reproductor de DVD,

Aula de muntatge digital. Cal disposar d'un ordinador amb programari per editar per cada 
grup. El professor ha d'haver copiat a cada ordinador els plans per fer l'exercici.

Avaluació / instruments d'avaluació

PA5

Comentari de la seqüència de Vertigo. Màxim una pàgina.

(% de l'avaluació contínua del NA 2)

PA 6

Treball en grup de 4 propostes de muntatge.

(% de l'avaluació contínua del NA 2)
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E/A 5: Banda Sonora

Objectius didàctics

-  Que  coneguin  els  conceptes  bàsics  sobre  la  banda  sonora  (tema,  contra tema, 
leitmotiv...) i els sàpiguen analitzar i aplicar en el muntatge.

- Que sàpiguen com aconseguir efectes sonors, quin és el moment idoni per utilitzarlos i 
muntar-los.

- Que sàpiguen fer un muntatge sonor (sincronitzar àudio i imatge, afegir efectes sonors i 
música).

Estimació: 4h

Activitats E/A

-A partir de l'exemple de la darrera E/A, el professor demana als alumnes que diguin què 
aporta la banda sonora a l'audiovisual. A partir d'aquí el professor introdueix l'E/A i 
explica a grans trets què es farà. (10')

- Classe magistral sobre la banda sonora. Explicació dels conceptes: tema inicial, tema 
principal, secundari, contra-tema, tema final, Let-motiv... Exemplificació dels conceptes a 
partir de “La vida és bella” i “El laberinto del Fauno”. (60’)

- Classe magistral sobre els efectes sonors. Hi haurà una part més teòrica (quan és millor 
utilitzar-los, quins efectes generen...) i una altra més pràctica on el professor fa proves de 
so amb un programa d’edició. Així, els alumnes podran anar veient com funciona l’edició 
del so i, a més, aniran provant els efectes sonors que genera. (30’)

-Explicació de l’exercici pràctic de les següents sessions i resolució de dubtes. (10’)

-Exercici pràctic (PA 7) a la sala de muntatge. Cada grup de 3-4 disposa d'un ordinador 
amb programari d’editar (Adobe Premiere o Final Cut). Se’ls dóna un curtmetratge de 2 
minuts ja muntat,  però només les imatges. Ells hauran de sincronitzar l’àudio (que va 
apart i es sincronitza a partir de la claqueta) i fer tot el muntatge sonor.

Per fer-ho disposen d’una carpeta amb recursos sonors i també de l’accés a bancs de so 
(per exemple, el que ofereix el Ministerio de Educación). A més, se’ls entrega una carpeta 
amb cançons per si les volen utilitzar en la banda sonora.

Un cop els grups acabin, es poden visionar alguns dels resultats.

Si algun grup no acaba l’exercici amb les dues hores que se’ls hi dóna, podrà acabarlo en 
hores no lectives. (120’)

-El professor valora a grans trets el què s'ha vist  al  llarg de tot el  NA2 i introdueix la 
planificació del muntatge. (10')

Materials i espais

-Es necessita un projector i un ordinador amb el programari per editar per tal que els 
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alumnes  puguin  veure  les  seqüències  i  com  treballa  el  professor  amb  el  programa 
d'edició.

-Activitat a l'aula de muntatge digital. Cal un ordinador per cada grup. El professor ha de 
copiar

Avaluació / instruments d'avaluació

-PA 7

Treball en grup de fer el muntatge sonor a un curt

(% de l'avaluació contínua del NA 2)

Prova d'avaluació

Estimació: 2h.

Activitats E/A

Examen escrit.

Se'ls passa una seqüència que tingui un muntatge amb molta riquesa i força expressiva. 
Si cal, es passa la seqüència els cops que els faci falta.

Es tracta que analitzin la seqüència a partir dels elements expressius que la constitueixen 
i s'han vist al  llarg del Nucli d'Activitat 2 (el  temps, la construcció de l'espai, la banda 
sonora...).

Tenen dues hores com a màxim i la resposta no pot ocupar més d'una pàgina per davant i 
per darrera.

Materials i espais

Aula habitual, cal que hi hagi prou lloc per realitzar l'exànime individualment i cal procurar 
que hi hagi silenci.

Es necessita DVD, projector i fulls.

Criteris d'avaluació:

-Que identifiquin els elements expressius que configuren la seqüència.

-Que relacionin aquests elements amb el discurs audiovisual que es genera, és a dir, que 
en facin un anàlisi més crític i exhaustiu del paper creatiu que juguen.

-Capacitat de relació dels conceptes vistos al llarg del Nucli d'Activitat.

-Capacitat de relacionar els elements amb tot el què s'ha vist al llarg d'aquest crèdit o 
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altres.

Nuclis d’activitat Conceptes Procediments Objectius 
terminals

Estimació

3. Planificació 
del muntatge

1.5 1i2 3, 4, 5, 7, 8, 9 i 10 17 h.

E/A 1: Introducció a les prestacions tècniques del muntatge

Objectius didàctics

-Que coneguin els aparells i el funcionament del muntatge de vídeo analògic.

-Que coneguin el procés i l’equipament tècnic del muntatge cinematogràfic.

-Que coneguin els conceptes bàsics, el programari i les qüestions tècniques referents al 
muntatge digital.

Estimació: 4h.

Activitats E/A

-El professor demana als estudiants que expliquin quins sistemes de muntatge coneixen i 
què en saben. Aquesta breu conversa - debat ha de servir a mode d'avaluació diagnòstica  
i d'introducció a l'E/A. (15')

-Classe magistral sobre el muntatge analògic de vídeo. El professor explica els aparells, 
les prestacions tècniques i el funcionament de la sala de muntatge analògic de vídeo.

A banda de l’explicació magistral, el professor ensenya in situ el funcionament de l’aparell 
tècnic i munta un petit fragment davant de tothom. (60’)

-Classe magistral sobre el muntatge cinematogràfic. Explicació de tot el procés (revelat, 
telecinat, muntatge off line, muntatge on line...) i dels elements tècnics que hi intervenen. 
Per il∙lustrar  el  procés,  el  professor/a es pot ajudar de fotografies dels equipaments i 
d’algun vídeo sobre el procés. (60’)

-Classe magistral  sobre el  muntatge de vídeo digital.  Explicació de conceptes tècnics 
bàsics  com:  captura,  timecode,  off  -line,  on-line,  render,  exportació,  senyals  de  clau, 
sistemes de  memòria...  Explicació  del  programari  que hi  ha:  edició  (AVID,  Final  Cut, 
Premier), conversió, efectes...
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Com  que  els  alumnes  ja  coneixen  i  han  treballat  amb  alguns  d'aquests  programes 
d'edició, l'explicació va més encaminada a conceptualitzar aquells procediments que ja 
dominen i a profunditzar amb les possibilitats del muntatge digital. (100’)

-El professor fa una breu síntesi de les tres tècniques de muntatge vistes i justifica per 
què a la següent E/A només es treballarà el muntatge digital. (5')

Materials i espais

-Aquesta activitat s’ha de realitzar a la sala de muntatge analògic del centre.

-L’activitat es pot realitzar a l’aula normal. Es necessita un projector i un ordinador per 
il∙lustrar el procés amb fotografies i vídeos.

-Aquesta activitat es pot dur a terme a l’aula mateix, sempre hi quant hi hagi un projector i 
un ordinador amb el programari de muntar. Així doncs, el professor pot anar explicant el 
programa, mostrant com aquest es fa servir.

Avaluació / instruments d'avaluació

 

E/A 2. Aprofundiment en el muntatge digital de vídeo

Objectius didàctics

-Que sàpiguen editar amb el programari del muntatge digital de vídeo.

-Que sàpiguen quins recursos poden utilitzar per tal de portar a la pràctica una necessitat 
del guió.

-Que desenvolupin la creativitat per tal d’oferir alternatives originals a les necessitats del 
guió.

-Que aprenguin a través del treball cooperatiu en grups i entre els grups i que plantegin el 
què volen aprendre al professorat.

Estimació: 6h

Activitats E/A

- El professor introdueix les activitats que es realitzaran amb aquesta E/A i els explica el 
funcionament  metodològic  del  treball.  Totes  les  activitats  estan  basades  en  el  treball 
interactiu, en grup i basat en projectes i problemes. (15')

-Pràctica d’edició digital (PA 1) amb Final Cut. Cada grup de 2 o 3 alumnes estarà en un 
ordinador amb aquest programa i tots tindran els mateixos plans per muntar.

Com que, d’altres assignatures i  pràctiques,  ja  dominen  el  programa,  aquesta 
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pràctica serà un aprofundiment en aquests programes. S’aprofundirà en l’ús dels Croma 
Key, retoc de color, efectes, ús de videografismes (diverses pantalles, cairons...),...

El professor els mostrarà un audiovisual que jugarà amb la sobreposició de pantalles, el 
retoc de color, un Croma Key...

Es demana a l'alumnat que facin el mateix a partir dels plans que se'ls ha entregat. Els 
alumnes, a més del què se'ls ha mostrat, podran experimentar amb altres  recursos  i 
tècniques expressives.

Per  fer-ho  els  alumnes  hauran  de  comptar  amb  els  coneixements  que  ja  tenen  del 
programa d'edició, podran cooperar entre els mateixos grups per tal que entre ells es 
vagin explicant com fer cada cosa i també podran preguntar dubtes al professorat que 
aquest explicarà per tota la classe. La idea és que el professorat no vagi dient pas a pas 
el què han de fer, sinó que els grups intentin resoldre els dubtes dels 
coneixements  que tenen  ells  mateixos  i,  en  cas  de  no  resoldre'ls,  que plantegin  els 
problemes amb el professor.

Al final, cada grup haurà d’exportar el vídeo que ha fet. (180’)

-Pràctica  d’edició  digital  (PA 2)  amb  Final  Cut.  Seguint  la  mateixa  línia  de  l’activitat 
anterior,  el  professor/a  donarà uns mateixos plans a cada alumne.  El  professor/a  els 
demanarà que generin  una forma creativa per  fer  un flash back i  que d’una mateixa 
seqüència generin 2 muntatges de temps diferents. (90’)

-Visionat dels exercicis fets. Els alumnes podran comentar com veuen els exercicis fets i 
el professor també els comentarà i els explicarà diferents alternatives que podrien haver 
utilitzat. Al final el professor fa una valoració de l'activitat i ho relaciona amb la importància 
de tenir un bon treball de planificació. (75’)

Materials i espais

-Totes les activitats d’aquest nucli d’E/A s’han de realitzar a la sala de muntatge digital. Es 
necessita  que  cada  grup  disposi  d'un  ordinador  amb programari  d’editar  (Final  Cut). 
Depenent de l’organització del centre, es pot desdoblar aquestes pràctiques o oferir la 
possibilitat que disposin de l'aula en algunes hores no lectives.

Avaluació / instruments d'avaluació

-PA 1

Es valorarà que s'aconsegueixi un resultat semblant al què ensenya el professorat, que 
es treballin amb diferents tècniques, l'originalitat i el bon ús de les tècniques.

(30% de l'avaluació contínua del NA3)

-PA 2

Es  valorarà  que  es  treballin  amb  diferents  tècniques,  l'originalitat  i  el  bon  ús  de  les 
tècniques emprades.

(30% de l'avaluació contínua del NA3)
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E/A 3: Planificació de la post-producció

Objectius didàctics

-Que sàpiguen quan és millor utilitzar un suport audiovisual o un altre.

-Que sàpiguen interpretar i aplicar el guió tècnic en el muntatge.

-Que sàpiguen interpretar, analitzar i omplir la documentació bàsica per un muntatge.

-Que sàpiguen planificar  un muntatge a partir  de les necessitats  tècniques d’aquest  i 
seguint criteris d’optimització de temps i recursos.

Estimació: 5h

Activitats E/A

-Classe magistral per introduir com s’organitza i quins són els elements a tenir en compte 
a l’hora de planificar el muntatge de qualsevol projecte audiovisual. (15’)

-Explicació del treball d’aquesta E/A (PA 3).  El professor dóna a cada alumne un guió 
literari, una nota d’intensions del director sobre l’estil de muntatge que vol, un guió tècnic, 
el  material de l’scrip d’un rodatge d’un curtmetratge (minutatges, plans de treball...).  A 
partir  d’aquí  han  de  fer  un  treball  escrit  on  planifiquin  la  post producció  d’aquest 
curtmetratge. Les claus per fer el treball s'aniran donant a les classes i, així, es fomenta 
que l'alumnat participi a les classes tot fent preguntes. (15')

-Classe  magistral  sobre  la  tria  del  suport  audiovisual  (si  és  possible  tirarho)  i  quines 
conseqüències té això en el muntatge. El professorat pot  complementar 
l'explicació amb visionats de seqüències i exposant exemples. (60’)

-Classe magistral sobre com interpretar i aplicar el guió tècnic i el guió de muntatge. El 
professor/a porta guions tècnics i de muntatge d’alguns projectes per ficar exemples i per 
què els alumnes els vegin. (60’)

-Classe magistral sobre la documentació: guió de muntatge, minutatges, plans de treball...  
El professor també porta documents per exemplificarho i posa alguns exercissis per fer a 
la mateixa classe sobre com omplir els documents. (75’)

-Classe magistral sobre com es planifica un muntatge: passos a seguir, procés, consells, 
optimització del temps, tractament del material d’arxiu... (60’)

El professor fa una valoració general del què s'ha vist al llarg del Nucli d'Activitats i explica  
en què consistirà l'examen. (15')

Materials i espais

-Fotocòpies per a cada alumne amb el material necessari per fer el treball: guió literari, 
una nota d’intensions del  director sobre l’estil  de muntatge que vol,  un guió tècnic, el 
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material de l’scrip d’un rodatge d’un curtmetratge (minutatges, plans de treball...)

-Material que ha de portar el professor/a: guions tècnics i guions de muntatge.

-Material que es necessita: guió de muntatge, minutatges, plans de treball...

Avaluació / instruments d'avaluació

-PA3

Treball individual de planificació de la post-producció.

(40% de l'avaluació contínua del NA3)

Prova d'avaluació

Estimació: 2h.

Activitats E/A

-Examen escrit.

Se'ls passa l'story board i més documentació (idea, guió literari i tècnic...) d'un spot. A 
partir  d'això, ells han de descriure els passos a seguir per preparar la planificació del 
muntatge, quines qüestions del muntatge cal tenir present abans de gravar, quin suport 
recomanen...

Tenen dues hores com a màxim i la resposta no pot ocupar més d'una pàgina per davant i 
per darrera.

Materials i espais

Aula habitual, cal que hi hagi prou lloc per realitzar l'examen individualment i cal procurar 
que hi hagi silenci.

Es necessita DVD, projector i fulls.

Criteris d'avaluació:

-Que descriguin el procediment i les etapes de la planificació del muntatge i les sàpiguen 
adaptar al cas concret.

-Capacitat de relació dels conceptes vistos al llarg del Nucli d'Activitat.

-Capacitat de relacionar els elements amb tot el què s'ha vist al llarg d'aquest crèdit o 
altres.
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Organigrama del CS de Realització d'audiovisuals i espectacles
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Qualificació Professional de Muntatge i post-producció d'audiovisuals
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