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CURS EN CREACIÓ DE SÈRIES DE FICCIÓ PER A TELEVISIÓ 

LA FIGURA DEL SHOW RUNNER 
*El curs parteix d'uns guions ja escrits  que Diagonal TV posarà a disposició del  grup. No es destinarà temps a l'escriptura de 
guió sinó al desenvolupament. .  

 
Càrrega lectiva: 225 h      
Data d’inici: gener 2018  
Calendari: de gener a abril 2018 
Horari: de dilluns a dijous de 15.30 a 19.30h  
Lloc: Classes presencials a Barcelona  
Preu: 3.500 € 
Direcció:  Diagonal TV/Gestmusic  
Coordinació: Alex Bas/Maria Dalmases   
 
 

PRESENTACIÓ I OBJECTIUS 

Presentem un nou curs pensat des de la industria audiovisual, concretament des de la producció de ficció 
per a televisió, pensant en tots els formats de ficció (tv-movies, sèries, mini-sèries, web-sèries… ) i incloent 
els nous models de ficció 2.0. 

El curs es crea per formar als professionals que necessiten les empreses dedicades a la producció de ficció 
per a televisió i planteja un pla d’estudis diferent a l’habitual, enfocat bàsicament a formar la figura del 
show runner, definit com la persona encarregada del treball diari que dota de coherència a tots els àmbits 
que intervenen en el desenvolupament d’una sèrie de televisió.  

El pla d’estudis cobreix tots els aspectes de la producció executiva, la direcció i la producció de sèries i cine 
per a la televisió. Partim del guió ja escrit i treballem sobre documents reals que no han estat portats a 
pantalla. El programa cobreix  des de l’anàlisi de guió i construcció de personatges fins a la planificació de 
tots els aspectes del projecte, el disseny de producció, la planificació tècnica, el treball amb els actors i les 
tasques dels membres dels equips, entre altres. 

Sabem que els estudiants que opten a uns estudis especialitzats busquen el pont entre  els estudis previs i 
la professió. Precisament per això, una productora de televisió és l’ànima d’aquest curs, per poder 
proporcionar contingut pràctic,  contactes  professionals  i  el més important  poder conèixer nous talents.   

 

METODOLOGIA 

Aquest curs es planteja en una modalitat presencial i des d’una metodologia pràctica. La part de càrrega 
lectiva dedicada a explicar continguts a l’aula, serà només la necessària i fonamental per poder 
desenvolupar els exercicis pràctics que estructuren el programa i està enfocada al correcte 
desenvolupament dels projectes finals. 

El bloc 6 està dedicat al desenvolupament del projecte on els estudiants hauran de posar-se al capdavant 
d'una proposta de ficció i fer-se càrrec de la producció executiva, planificant des de l’inici i fins a l’emissió. 
Per a aquest procés de treball, comptaran amb la guia d’un tutor que farà el seguiment del 
desenvolupament. Els estudiants disposaran dels recursos tècnics del curs per dur a terme el seu 
desenvolupament. El projecte final del curs té com a finalitat l’aplicació de les capacitats que es van 
adquirint durant el procés formatiu i constitueix un exercici integrador i de síntesi per consolidar la 
formació rebuda. 

També i en la línia pràctica que hem comentat, es faran visites a gravacions de ficció professionals de la 
productora Diagonal TV a on es podrà fer un exercici d’observació i síntesis de com s’organitzen, 
desenvolupen i executen el treball els equips professionals.  
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Així doncs és un pla d’estudis eminentment pràctic i professionalitzador, que es desenvolupa en paral·lel a 
les gravacions existents que hi hagi al moment i impartit pels mateixos professionals creadors i 
responsables de les ficcions més importants de l’estat.  

 

SORTIDES PROFESSIONALS 

Aquest curs capacita als estudiants per ocupar un lloc de treball dins els equips de les produccions de ficció; 
tant a la producció executiva o la direcció com a altres departaments directament involucrats amb el guió i 
desenvolupament de la ficció: ajudant de direcció, cap de producció, direcció d’actors, tractament de guió, 
etc.  
 
 

PERFIL DELS CANDIDATS 

Aquesta formació es dirigeix a:  
 

- Llicenciats i graduats superiors universitaris en titulacions en Comunicació Audiovisual, Periodisme 
o Publicitat i Relacions Públiques. 
 

- Llicenciats i graduats superiors universitaris en d’altres especialitats que vulguin orientar la seva 
trajectòria professional cap a l’àmbit de la creació, producció i comercialització de ficció de 
televisió. 
 

- Professionals dels mitjans audiovisuals, sense titulació universitària,  sempre que presentin i 
justifiquin els seus mèrits acadèmics i/o professionals. 
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PROGRAMA 
 

BLOC 1 

FICCIÓ I TELEVISIÓ   

 

- L’explosió de les sèries de TV en els darrers anys: formats i gèneres 

- La narrativa al cine i a la televisió 

- Les noves finestres: projectes transmèdia i web-sèries 

- El branded content: nous clients per als productors 

- La recreació amb imatges digitals (CGI) 

- Ficcions d’èxit. Visionats i anàlisi.  

BLOC 2 

PRODUCCIÓ EXECUTIVA I 
DESENVOLUPAMENT DEL 
PROJECTE  

 

- La figura del "show runner" 

- El procés de creació: guionista, director i productor executiu 

- L’adaptació literària 

- L’adaptació d’un format 

- Anàlisi de la dramatúrgia. Anàlisi de personatges 

- Eficàcia narrativa 

- Estratègies del guió i complexitat de producció 

- Anàlisi del guió des del punt de vista de la producció executiva 

- Invertir en el desenvolupament d’un projecte 

- Anàlisi de guions. Exemples i casos 

BLOC 3 

PRODUCCIÓ EXECUTIVA I 
PLA DE  FINANÇAMENT  

 

- Què és la producció executiva? Tipologies 

- El disseny de la producció  

- Coproduccions, produccions nacionals i internacionals. Mercats i 
Festivals.  Les ajudes a la producció 

- Els receptors de projectes (productores, cadenes, productors 
executius...) 

- Estratègies de venda d’un projecte: document de venda, gravació 
d’un pilot 

- Aspectes legals. Dret audiovisual. Propietat intel·lectual. Contractes  

- El pressupost i la seva adaptació als diferents escenaris financers 

BLOC 4 

DIRECCIÓ D'ACTORS    

 

- El càsting 

- Lectura de guió, assajos i treball previ amb els actors  

- Construcció del personatge 

- Posada en escena 

- Empatia actor i personatge. Transmissió emocional 

- Construcció del diàleg 

BLOC 5 

DIRECCIÓ DE PRODUCCIÓ 
I GRAVACIÓ  

 

- Els departaments i els equips: el rol de la direcció de producció 

- El pla de producció: plató, interiors naturals i exteriors 

- El director i els realitzadors, director de fotografia. Els tècnics 

- La direcció de fotografia 

- Les localitzacions 

- L’equip de direcció 

- L’equip de producció 

- El muntador 

- La música 

- Els efectes especials i els efectes digitals 

- La relació amb la cadena durant el procés de producció 

- El desglossament de pressupost 
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BLOC 6 

PROJECTE: DOSSIER DE 
VENDA I DISSENY DE 
PRODUCCIÓ   

 

- Elaboració del dossier de venda  d’un projecte de ficció.  

- Elaboració del dossier de disseny de producció d’un projecte de 
ficció 

- Desenvolupament  i seguiment de tots els apartats 

- Preparació de la presentació oral. Assaig de presentacions i venda 
de projectes 

- Pitching  davant de productors professionals 

- Disseny de producció i gravació professional d’una jornada. Teaser 
d’1 minut 

 

PROFESSORAT 

Jaume Banacolocha. CEO de Diagonal TV i productor executiu a La catedral del mar (A-3), Sin identidad (A-
3), Amar es para siempre (A-3), Carlos, emperador (TVE), Isabel (TVE), La señora (TVE), Ventdelplà (TVC), 
Temps de silenci (TVC).  

Joan Bas. CEO de Diagonal TV i productor executiu a La catedral del mar (A-3), Sin identidad (A-3), Amar es 
para siempre (A-3), Carlos, emperador (TVE), Isabel (TVE), La señora (TVE), Ventdelplà (TVC), Temps de 
silenci (TVC). 

Alexandre Bas. Cap del departament de desenvolupament i nous projectes de Diagonal TV i productor 
executiu delegat a Kubala, Moreno i Manchón (TVC), Infidels (TVC), Ventdelplà (TVC). 

Eduardo Casanova. Director de ficció freelance. Habitual col.laborador amb Diagonal TV.  Director de la 
sèrie diària Amar es para siempre (A-3). 

Roger Coma. Productor, director i guionista de la web sèrie Les coses grans. També, actor de cine (A la 
deriva, el Greco, Salvador (Puig Antich), 53 días de invierno…) i televisió (Los protegidos, Porca Misèria, 
Amar es para siempre, el Crac, Gran Hotel…). 
 
Jordi Frades. Director de sèries per televisió i llargmetratges: La catedral del mar (A-3), La Señora (TVE), 
República (TVE), Crims (TVC) i també de llargmetratges La corona partida.  

Pau Freixa. Director de cine i televisió. Director i productor executiu de sèries de televisió: Cites (TVC), 
Polseres vermelles (TVC), Los Misterios de Laura (TVE), La Fuga (Telecinco). També, director dels films 
Herois i Cámara Oscura. 

Lluís Maria Güell. Director de sèries i mini-sèries per televisió: Habitacions tancades (TVE-TVC), Olor de 
colònia (TVC), Les veus del Pamano (TVC-TVE), Ermessenda (TVC), Ventdelplà (TVC), La señora (TVE), Arnau 
(TVC).  

Gisela Krenn. Directora de càsting de sèries per televisió: 39+1 (TVC); Kubala, Moreno i Manchón (TVC), 
Infidels (TVC), Ventdelplà (TVC), Àngels i Sants (TVC).  

Joan Marimón. Guionista de sèries de televisió: Abuela de verano (TVE), Secrets de Família (TVC). Director 
de Pactar amb el gat i professor en Teoria del Muntage. Ha publicat El montaje cinemtográfico. Del guión a 
la pantalla. 

Oriol Maymó. Director de producció de sèries de televisió: Polseres vermelles (TVC) Cites (TVC). També de 
films com Buried, REC.  Productor executiu de Món petit,  Requisitos para ser una persona normal. 

Vicky Marcó. Productora Executiva de la productora Dream Team Concept, ha treballat en producció 
audiovisual i de videojocs en diverses empreses. Llicenciada en Sociologia (UAB) i Mass Media (UB), ha 
realitzat un Postgrau en TV Reporting (UPF) i un Màster en Creació de Videjocs (UPF). 
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Eugeni Margalló. Director de producció: Sin identidad (A-3), Amar es para siempre (A-3); Carlos, emperador 
(TVE), Isabel (TVE), La señora (TVE), Ventdelplà (TVC), Temps de silenci (TVC).  

Ivan Mercadé. Cap de desenvolupament d’Arca Audiovisual (FILMAX). Guionista de sèries de televisió: 
Àngels i Sants, Polseres Vermelles, Cites (TVC), Sé quien eres (Telecinco).  

Albert Morera. Director de producció: La catedral del mar (A-3); El retaule del flautista (TVC); Gavilanes (A-
3), Ben-hur (Drimtim Entertainment), Mirall trencat (TVC-TVE), Severo Ochoa, La conquista de un Nobel 
(TVE).  

Sílvia Quer. Directora de sèries de televisió com Bajo Sospecha (A-3 ), Gran Hotel (A-3), Gran Reserva(TVE), i 
mini sèries com 23-F. El dia más difícil del Rey, Operación Jaque o telefilms com La Xirgu, l’actriu.  

Albert Sagalés. Productor de mini-sèries i pel·lícules per a televisió, entre elles adaptacions literàries: La 
Catedral del mar (A-3), Habitacions tancades (TVE-TVC), Olor de colònia (TVC), Les veus del Pamano (TVC-
TVE), Després de la pluja, Mà morta truca la porta, Mirall trencat (TVE-TVC) 

Ignasi Serra. Desenvolupament i nous projectes de DiagonalTV. Co-produccions. Ha treballat en 
produccions com Les Veus del Pamano (TVC), Habitacions tancades (TVC-TVE) i Olor de Colònia (TVC) 

Rodolf Sirera. Guionista i creador de sèries de televisió: La Catedral del mar (A-3), Amar en tiempos 
revueltos (TVE), Temps de silenci (TV3).  

Thaïs Tarragó. Advocada. Especialista en dret audiovisual. Va ser associada en l’àrea de Propietat 
Intel·lectual del Buffet Lener, directora de la oficina de Barcelona y coordinadora del Comitè Internacional. 

Joan Tharrats. Guionista de sèries de televisió, principalment d’humor: Jet Lag, Dues dones Divines, 
Dinamita, El club Super 3 (TVC), Abuela de Verano (TVE).  

 
 

Més informació 

GESTMUSIC TRAINING 
Maria Dalmases / Irene Casulà 

training@gestmusic.es 
Tel. 902 300 033 

www.gestmusic.es/gesttraining 
 


