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INTENSIU D’ESTIU 

TALLER D'INICIACIÓ AL PROFESSIONAL DE LA TELEVISIÓ 

per als que volen començar estudis de Periodisme i Comunicació Audiovisual 

 

Durada: 30 hores   

Lloc: Barcelona 

Direcció: Gestmusic Endemol 

 

PRESENTACIÓ 

Proposem un curs introductori i pràctic,  una formació  per iniciar-se en el món de la televisió que permeti 
des de l’inici, començar a desenvolupar-se professionalment en el camp de l’audiovisual i el periodisme 
televisiu.  
 
Es planteja com una introducció al món professional de la televisió, que ajudi a familiaritzar-se amb els 
mètodes i processos de treball, coneixent la realitat d’un sector a través dels professionals reconeguts, 
disposats a compartir el seu ofici i sentit comú amb vosaltres, que voleu començar a introduir-vos i 
treballar en aquest àmbit.  
 
Tant el món de l’audiovisual, amb tots els seus gèneres de formats i ficció, com el periodisme televisiu, 
requereixen una especialització i una relació de coneixements i destreses necessàries per a enfrontar-se a 
fer els diferents papers: 

 
- El periodista davant la càmera al plató, als estudis de televisió i al carrer fent de reporter. 
- El professional de l’audiovisual que es posa darrera la càmera tant per  treballar amb els 

periodistes i als paltó, com per dedicar-se a explicar històries i fer-ne ficció. 
- Els professional de les productores, dels equips de redactors de l’entreteniment televisiu i 

els periodistes d’informatius.  
 

COM TREBALLEM? 

La dinàmica del curs serà molt pràctica.  Treballarem davant i darrera la càmera, farem de presentadors, de 
reporters, crearem històries de ficció…   
 
Les pràctiques, seran diferents cada dia. El contingut teòric del curs, serà només la base estrictament 
necessària per a poder fer bé les pràctiques, els exercicis i les gravacions i rodatges que encarreguin els 
professors.  
 
Algunes sessions es desenvoluparan als platós de televisió on actualment es graven els programes que 
Gestmusic te en antena per tal de veure en directe el treball dels equips que fan possible un programa. 



 

 

 
 

Intensiu d’Estiu - Taller d’iniciació al professional de la televisió – 2017 
Gestmusic Training 

 

 
 

Gestmusic Training - 2017 
 

 

2 
 

PERFIL DELS CANDIDATS I REQISITS D’ACCÉS 

Adreçat als estudiants que estan cursant el grau o de Cicles de FP i als que han de començar els estudis i es 
volen dedicar a la televisió. 
Cap titulació és un requisit imprescindible. 
 

M 1 
El periodista de televisió 

 

- L’equip de redacció d’informatius.  
- Documentació, redacció i presentació de la notícia.  
- Reporterisme. El reporter invisible i el reporter protagonista. L’entrevista. 
- El periodista i el càmera sobre el terreny. Situacions més freqüents.  
- Els clips/vídeos que expliquen la notícia. 
- Tècniques i recursos: vèncer el pànic escènic, expressió i veu… 
 

Pràctica:  
Treball davant la càmera  per fer un stand up,  una simulació de 
connexió de directe, una entrevista, cada ú assumirà el rol de 
reporter i el de conductor o col·laborador de televisió. 
Documentació i redacció de la notícia,  previ a la gravació.  

 

M 2 
La ficció 

 

- Del desenvolupament de la idea a la peli acabada.  
- Els rols: director, guionista, ajudant de direcció, director de fotografia, 
productor… 
- El guió. Les fases de producció. L’equip tècnic.  El rodatge.  
 

Pràctica: 
Planificació i rodatge d’un esqueix de ficció. 

 

M 3 
Gèneres i programes 

d’entreteniment 
 

- L’equip de redacció de televisió d’entreteniment. 
- La conducció i presentació de programes 
- Els vídeos 
- Gèneres i formats.  

Pràctica:  
Prepararem i gravarem talls de formats diversos, debats, magazines, concursos, 
talent-shows...  Cada ú assumirà els diferents rols de l’equip del programa i farà de 
redactor, de presentador, de col·laborador… 

M 4 
Equipament tècnic.  Operació 

de màquines 
 

El càmera, el realitzador. 

Pràctica:  
Nocions bàsiques d’operació de càmera. 
 

 
 

PROFESSORAT 

Sergi Arévalo. Licenciado en Periodismo con más de 10 años de experiencia como redactor, guionista y 
subdirector de programas de entretenimiento como OT, Mira quién Baila, Money Money o El Gran Dictat. 

Ester Bové. Actriu. Professora de tècniques de veu i expressió oral. 

Irene Casulà. Llic. en Comunicació Audiovisual. Auxiliar de Producció a Ventdelplà i coordinadora de cursos 
d’audiovisuals. Actualment coordinadora del Departament de Formació de Gestmusic Endemol.  
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Anna Marín. Llic. En Comunicació Audiovisual. Ha treballat com a realitzadora a BTV, redactora del 4 de 
nou de TVC i ENG per a la Xarxa de Televisions Locals.  

Pol Marsà. Periodista. Ha fet ràdio i televisió. Actualment integrat a l’equip de 8 al dia amb Josep Cuní. 

Iván Mercadé. Guionista de programes i sèries de televisió. Àngels i Sants, Más te vale, Polseres Vermelles 

Ivan. S. Mas. Productor. Director de producció de Fill de Caín i actualment productor a Pandora Films.  

Nia Sanjuán. Guionista i redactora per a diverses productores. Actualment directora de programes a 
Gestmusic Endemol: OT el reencuentro, Insuperables, El número Uno, Uno de los Nuestros… 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Més informació:   
Gestmusic Training 

Maria Dalmases / Irene Casulà 
training@gestmusic.es 

Tel. 902 300 033 
www.gestmusic.es 

 


