
MÒDUL: CREACIÓ ESCÈNICA 

 

PLA DOCENT 

 

Bloc: ESPAI ESCÈNIC: ESPAI, SO, IL·LUMINACIÓ, ESCENOGRAFIA, PERSONATGE 

 

DEDICACIÓ DE L’ALUMNAT 

Hores presencials:  20h (40%) 

Treball autònom:  30h (60%) 

 

Descriptor: Conèixer els diferents aspectes visuals de la posada en escena i entendre’ls com una 

part essencial del fet teatral. Un acostament a la dramatúrgia visual de l’espectacle. 

 

 

Dates: 26, 27 I 28 de Febrer de 2021 

Professor/a: Oriol Nogués 

Coordinació: Ona Marco 

Tipus d’activitat:   Teòrica i pràctica  

 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DEL POSTGRAU 

 

CT5 
Tenir capacitat per a conduir a persones, en el seu procés creatiu, formatiu i/o 

interpretatiu disposant dels coneixements, recursos i experiències necessàries. 

CT12 
Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments justificant-los sòlidament i 

integrant els coneixements apresos. 

CT16 Treballar cooperativament en equip exposant assertivament les idees pròpies. 

CT24 
Ser capaç de justificar, explicar i defensar un projecte propi de forma oral, escrita 

i/o audiovisual. 

 

Competències específiques 

● Establir les condicions espacials i visuals necessàries a l’elaboració, la posada en escena i la 

recepció d’un espectacle. 

● Conèixer i tenir eines per explorar i posar en pràctica les potencialitats dramatúrgiques i 

discursives de la imatge i dels codis de representació 

● Considerar el treball com un procés col·lectiu 

  

Objectius generals d’aprenentatge 

● Entendre i permetre pensar l’escenografia com a llenguatge, és a dir, com un sistema de 

producció de sentit, dins i en relació a un dispositiu significant més gran, el de la posada 

en escena. 



● Analitzar i comprendre l’evolució de l’espai escènic al llarg de la història, l’organització 

de l’espai de l’espectador i de l’espai de la ficció i observar-ne les diferents implicacions 

estètiques, socials i polítiques. 

● Oferir un repàs de les principals aportacions escenogràfiques de la renovació teatral al 

segle XX, i a partir d’aquí, observar les diferents tendències escenogràfiques i teatrals 

actuals.  

● Introduir l’alumnat en l’exercici dels diferents instruments materials i els diferents 

mètodes amb els quals l’escenògraf treballa. A partir de casos concrets, s’analitzaran 

processos de treball i les diferents formes de representació i execució de projectes.   

● Donar eines per dir i significar visualment, dins del marc d’un procéscreatiu i en equip. 

 

  

Metodologia docent 

Començarem per una exposició-introducció teòrica general i farem un repàs de l’evolució de 

l’espai escènic al llarg de la història -dels teatres a l’aire lliure a les places i carrers, passant per 

les esglésies i els patis interiors de les cases fins arribar als edificis teatrals de la modernitat i l’ús 

d’espais no convencionals. 

La primera part del treball consistirà en visualitzar i comentar conjuntament un seguit de treballs 

escènics i escenogràfics transcendents del segle XX, per establir una genealogia de l’art 

escenogràfic contemporani. (Brecht, Kantor, Brook, Mnouchkine, Wilson, Bausch, Castelucci, De 

Keersmaeker, Quesne) 

Observarem en cada cas la utilització de la llum, l’organització de l’espai i del públic i el treball 

de personatge. 

La segona part del treball consistirà en respondre a una sèrie d’exercicis que es proposaran, i 

que seran a realitzar en grups. 

La realitat de l'escenari sempre és en equip. És molt 

important que els alumnes participants parlin, discuteixin i arribin a acords.  “Exercicis 

escenogràfics” tenint en compte diferents premisses i condicionants: dramatúrgics, espacials, 

temporals, econòmics i tècnics, que permetran presentacions i posades en comú dels diferents 

processos de treball.  

Criteris i metodologia d’avaluació 

Es valorarà la predisposició, el treball i la participació a l’aula. 

  

Assistència: L’estudiant haurà d’assistir com a mínim al 75% del Bloc amb una actitud de 

participació continuada, d’implicació personal, i de respecte. En el cas de no assistir el 75% 

s’exclou a l’estudiant del procés d’avaluació. 

 

 

 

 



TEMARI 

Blocs de continguts: 

  

● Espai teatral vs Espai escènic. El lloc de trobada i el lloc de l’acció. 

● Maquinària escènica i les tecnologies de la ficci 

●  Il·luminació: intensitat, volum i color. Fer visible (o amagar) 

●  Personatge: Presència i cos. De l’objecte a l’actor. 

● Dramatúrgia de la imatge i dramatúrgia de l’acció. 

● La funció poètica del llenguatge 
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