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Curs 100% presencial
Aquest curs es realitzarà de 
manera presencial, complint 
amb totes les mesures de se-
guretat: higienització i des-
infecció de l’espai, ventilació, 
control de la temperatura, 
grups reduïts d’alumnes, 
distància de seguretat a l’au-
la i ús de mascareta.

CURS DE GUIÓ 
D’ANIMACIÓ

IMPARTIT PER

Cristina Broquetas

↓
Especialista en guió d’animació 

i analista de guió 

21h lectives preu: 270 euros
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Descripció
L’animació és una tècnica que 
en els últims anys ha guanyat 
molta presència en el panora-
ma audiovisual. Cada vegada 
hi ha més productores que 
s’hi dediquen i plataformes 
i televisions que li donen un 
espai. A més a més, l’anima-
ció ha deixat de ser exclusi-
va dels continguts infantils 
i molts cops és la preferida 
pels adults. 

En aquest taller analitzem 
quins atributs ha de tenir un 
bon projecte d’animació, re-
passem els coneixements bà-
sics de guió i els apliquem al 
projecte que cada alumne/a 
vulgui desenvolupar perquè, 
un cop acabat el taller, pugui 
presentar-lo al mercat audio-
visual.  

A qui va adreçat
Aquest curs està pensat per 
alumnes que es vulguin de-
dicar a l’escriptura de guions 
d’animació i que, preferible-
ment, tinguin una base de co-
neixements de narrativa. 

Metodología
L’objectiu del curs és que 
cada alumne/a desenvolupi 
un projecte d’animació, sigui 
per adults o per nens, sigui 
llargmetratge o sèrie. Cada 
sessió inclou teoria i anàlisi, 
exercicis pràctics i seguiment 
del projecte personal de ca-
dascú. Tot i que dependrà 
de cada cas, l’objectiu final 
d’aquestes 7 classes és aca-
bar tenint una bíblia comer-
cial preparada per vendre 
cada projecte.
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•	 Guió d’animació VS guió de ficció. 
•	 Guió infantil VS guió per adults. 
•	 Trobar la idea i sintetitzar-la. 
•	 Recursos i exercicis per connectar  

amb la creativitat.

•	 Gèneres i formats. 
•	 El cas infantil: continguts en funció  

de les franges d’edat. 
•	 El mètode Pixar. 
•	 Elecció del gènere i el format ideals  

per a cada projecte. 

•	 Quins continguts ha de tenir la bíblia 
d’un projecte d’animació. 

•	 Desenvolupament del concepte de 
sèrie o llargmetratge de cadascú. 

•	 El tema i la tesi. 
•	 El High Concept i el What If. 
•	 El tipus de conflicte. 
•	 Els tipus d’estructura. 
•	 Desenvolupament de personatges. 
•	 Personatge i trama. 
•	 El Món Possible. 
•	 Desenvolupament de la bíblia de  

cada projecte. 

•	 Particularitats de l’escriptura d’escenes 
en animació. 

•	 L’acció VS els diàlegs. 
•	 L’ús de recursos propis de l’animació. 
•	 Plantejar el capítol pilot, o algunes  

escenes si es tracta d’un llargmetratge.  
 

•	 Les 5 claus perquè un projecte funcioni. 
•	 Originalitat VS frescor. 
•	 Pitch de cada projecte. 
•	 El tagline. 
•	 Identificació dels punts forts i els  

punts febles. 
•	 Adaptació a les necessitats o preferèn-

cies de cada televisió o plataforma.   
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Bloc 1
EL GUIÓ D’ANIMACIÓ

Bloc 2
L’ANIMACIÓ NO ÉS UN GÈNERE

Bloc 3
BÍBLIA I CONCEPTE

Bloc 4
ESCRIPTURA EL GUIÓ D’ANIMACIÓ

Bloc 5
VENDRE LA IDEA
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