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IMPARTIT PER

12 Monos

↓
La primera agència de guionistes 

a nivell estatal. 

Showrunners Barcelona S.L
C/ d’Igualada 20, Local 1
08012 Barcelona, España
Tel. +349 315 45 741
hola@showrunners.org

Curs 100% online
Per fer aquest curs només 
necessites una connexió a 
Internet i un dispositiu que 
tingui micròfon i/o webcam 
(pots connectar-t’hi des 
d’un ordinador, una tauleta 
o un smartphone). 

CREACIÓ DE 
PROGRAMES 
D’ENTRETENIMENT 
TELEVISIU
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Descripció
Aquest curs té com a 
objectiu crear un pilot d’un 
programa d’entreteniment 
televisiu, adequar-lo a les 
necessitats del mercat i do-
tar-lo de solidesa i viabilitat. 
Es combinarà la part teòrica 
amb la pràctica, que es 
desenvoluparà supervisada 
per professionals d’aquest 
àmbit.

CREACIÓ DE PROGRAMES D’ENTRETENIMENT TELEVISIU

Intro
•	 Els gèneres televisius d’humor.
•	 L’elecció d’un gènere tenint en compte 

les necessitats de la televisió actual.

Creació d’un programa
•	 Com crear un programa des de zero. 
•	 Consideracions prèvies no específica-

ment creatives.
•	 Elaboració pràctica d’un brainstorming 

per proposar projectes concrets sobre 
els que treballar. 

•	 Formatejar la idea original per donar-li 
un concepte sòlid. 

Bíblia
•	 Què és la Bíblia i com s’ha de fer. 
•	 Lectura i anàlisi d’alguns exemples co-

rrectes i incorrectes de Bíblies.
•	 Elaboració d’una primera Bíblia de cada 

un dels projectes. 
•	 Elaboració d’una prospecció de futurs 

episodis sobre el programa plantejat.

Pilot
•	 Com escriure un primer guió.
•	 Estructura, sinopsis, objectiu de l’episodi.
•	 Desenvolupament d’una escaleta  

equilibrada.
•	 Bases creatives i no creatives del guió.
•	 Escriptura conjunta d’un programa pilot.
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Venda
•	 Com col·locar el programa.
•	 A quins canals pot anar dirigit i quines 

exigències ens poden fer.
•	 Elecció de ganxos i adaptar els  

programes als canals que considerem  
apropiats.

•	 Venda de cada projecte a la resta  
de grups i valoració externa.
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