
 

 
 
 
 

 

PROGRAMACIÓ DE LES SESSIONS 
Curs Documental Social “Trencadís al Raval” – juny i juliol 2012 

 
 
Dia 1: (Dijous 21 de juny de 2012 de 18h30’ a 20h30’)  
Explicació del curs, objectius i temporització. Maneres d’exposar i narrar els continguts. 
Fórmules per representar la realitat social. 
 
Dia 2: (Dissabte 23 de juny de 2012 de 10h a 14h)  
Filmar per a les xarxes socials. La càmera com a observadora externa o com a 
generadora de situacions, la posada en escena, l’enquesta al carrer... Aspectes 
estilístics. Possibilitats d’enquadraments i moviments de càmera. Sortida al carrer. 
Correccions tècniques. 
 
Dia 3: (Dijous 28 de juny de 2012 de 18h30’ a 20h30’)  
Tècniques de guió de documental. Objectius, pregunta-premissa, posicionament de la 
càmera i de la persona entrevistadora. Elaboració del guió del futur curt documental. 
Pla de rodatge i plantejament de la càmera. 
 
Dia 4: (Dissabte 30 de juny de 2012 de 10h a 14h) Treball autònom per 
grups - Sortida a gravar. 
 
Dia 5: (Dijous 5 de juliol de 2012 de 18h30’ a 20h30’) – treball autònom per 
grups i Introducció i pràctica de les xarxes socials   
Visionat del material enregistrat, disseny de la peça que es vol emetre, presa de 
decisions sobre què fa falta i preparació de la propera gravació. 
 
Dia 6: (Dissabte 7 de juliol de 2012 de 10h a 14h)  
Sortida a gravar. Guió de muntatge. 
 
Dia 7: (Dijous 12 de juliol de 2012 de 18h30’ a 20h30’) – treball autònom 
per grups 
Introducció i pràctica de les xarxes socials. Visionat del material enregistrat i preparació 
del guió de muntatge.  
 
Dia 8: (Dissabte 14 de juliol de 2012 de 10h a 14h)  
Muntatge. S’ensenya l’eina d’edició i com incloure després la peça documental a les 
xarxes socials. Es comença a editar cada curt documental. Segons les necessitats de 
cada grup de creació documental, durant aquesta sessió es pot enregistrar alguna veu 
en off. 
 
Dia 9: (Dijous 19 de juliol de 2012 de 18h30’ a 20h30’) – treball autònom 
per grups 
Treball de muntatge del curt documental. 
 
Dia 10: (Dissabte 21 de juliol de 2012 de 10h a 14h) 
S’acabarà de fer l’edició i la postproducció del curt documental de cada grup, i es 
penjaran a la xarxa social elegida. 


