
Calendari del procés 2n i 3r TRIMESTRE 
Seguir amb el treball amb dinàmiques segons les necessitats de les companyies. 

GENER Treballem tota la companyia junta. 

Discurs dels caps de producció i 1ª reunió de la companyia per a presentar el treball del trimestre. 

Decidir: 

En què moment? 
ÈPOCA: Present – passat – futur.  
On estan? Real/fantàstic.  
ESPAI GEOGRÀFIC: Real/fantàstic.  
Espais on es desenvolupa l’acció. 
ESPAI ON ES DESENVOLUPEN ELS ACTES.  
Intentar organitzar una eixida relacionada amb eixe espai. Exemple: Roma = visita museu… 
GÈNERE OPERÍSTIC.  
Qui són?  
PERSONATGES ADIENTS X A CADA ESPAI.  
Conflicte. 
Es resol? 
Qui aprèn què? 
 
ESTRUCTURA DRAMÀTICA- tota la companyia (3 setmanes) 
Primer correu electrònic dels RRPP, primera nota de premsa. 
Concepte unificat. 
 

 

FEBRER 

Passar estructura a escriptors perquè escriguen diàlegs i lletres. 
Inici del procés de creació per professions. 
 



 ESCRIPTURA ESCENOGRAFIA RRPP I 

DOCUMENTACIÓ 
FIGURINISTES I 

CARACTERITZACIÓ 
IL·LUMINACIÓ 

EFECTES DE SO 
REGIDORIA CAP DE 

PRODUCCIÓ 
COMPOSICIÓ INTÈRPRETS 

FEBRER Treballen en grup 

lletres i diàlegs 

Indagar espai i temps 

seleccionat C.U 

(C.Unificat) 

Creació del blog 

companyia. 

C.U (C.Unificat)  Amb direcció d’escena. Dirigeix les reunions de 

la companyia. 

  

 Títol i llista completa 

dels moments 

musicals. 

Inventari de material. 

 

Escriure cartes de 

difusió del projecte 

amb les dates de 

l’estrena. 

Inventari de material. 

 

Visita il·luminació 

professional. 

Treballar dinàmiques 

actorals. 

Revisar la part 

econòmica. 

Crear el TEMA 

principal. 

Treballar dinàmiques 

actorals. 

 Escriptura dels diàlegs. Dibuix a escala amb 

una maqueta. 

Documentar treball de 

les professions. 

Proves amb diferents 

materials. 

Muntatge de 

candilejes. 

Visita professionals. Visita professionals. Crear els motius 

musicals dels 

personatges. 

Treballar les 

característiques dels 

personatges. 

 

 

Visita escriptor/a 

professional. 

Visita escenògrafa 

professional. 

Visita RRPP 

professional. 

Visita figurinista 

professional. 

Treballar amb 

escenografia i direcció 

d’escena. 

Treballar amb direcció 

d’escena i escriptura 

per anotar el que ha 

de passar en escena. 

Supervisar el treball de 

les professions. 

Motius musicals de 

diferents emocions.  

Fixar visita 

professional del cant 

per a aprendre tècnica 

actoral. 

 

 

LLIBRET ACABAT. Muntatge a maqueta. Fer llistat de persones 

VIP a les que volem 

convidar. 

Prendre mides als 

intèrprets. 

Familiaritzar-se amb la 

taula de llums.  

Llistat d’elements que 

han d’aparèixer en 

escena. 

 Visita compositor 

professional. 

Visita intèrprets 

professionals. 

MARÇ          

 

 

Revisions del text. Disseny 

d’escenografies en 

maqueta i bocetos per 

a ensenyar a direcció 

d’escena. 

Documentar i 

actualitzar web. 
Treballar amb els 

colors i textura del 

concepte unificat. 

Fer pràctiques amb la 

il·luminació creada, 

reguladors i colors. 

Programar els assajos. Supervisar el treball de 

les professions. 

 

Treballar en la creació 

de les cançons. 

 

Lectura del llibret. 

 

 

Ajudar en la creació de 

les lletres de les 

cançons. 

Treballar amb 

il·luminació els colors 

del concepte unificat i 

de les diferents 

escenes. 

Contestar a correus. Compra del material a 

utilitzar. 
Visita disseny 

professional de llums. 
Anotar observacions 

de la direcció d’escena 

com ara entrades, 

eixides, posicions i 

moviments. 

Acompanyar a 

visitants. 
 Lectura dramatitzada. 

 

 Estar amb intèrprets en 

les lectures per veure si 

tenen clar les emocions 

dels personatges. 

 

Reunions amb direcció 

d’escena, il·luminació, 

vestuari/caracteritzaci

ó per veure com 

afecta la il·luminació a 

les altres professions. 

Inici de les entrevistes 

a la companyia. 
Disseny del vestuari. Reunions amb direcció 

d’escena, 

escenografia, 

vestuari/caracteritzaci

ó per veure com afecta 

la il·luminació a les 

altres professions. 

Coordinar els elements 

d’escenografia.  
Dirigir les reunions de  

la companyia. 
Presentar les cançons. Lectura amb 

moviments i 

memorització del text. 

  



 ESCRIPTURA ESCENOGRAFIA RRPP I 

DOCUMENTACIÓ 
FIGURINISTES I 

CARACTERITZACIÓ 
IL·LUMINACIÓ 

EFECTES DE SO 
REGIDORIA CAP DE 

PRODUCCIÓ 
COMPOSICIÓ INTÈRPRETS 

ABRIL   Entrevistes a la 

companyia. 
  Direcció dels assajos.    

 

 

Ajudar a RRPP i 

documentalistes. 
Creació d’escenografia 

i utilleria. 
Documentar i 

actualitzar web. 

Anotar inventari de 

cada personatge. 

 

Proves contínues amb 

escenografia, 

caracterització i 

figurinistes. 

Repartir papers a 

covers i estar en tots 

els assajos. 

Dirigir les reunions de  

la companyia. 
Ensenyar les cançons. Tenir clara la psicologia 

del personatge 

(caràcter, moviments, 

tics, parla, vestuari). 

 Estar amb intèrprets en 

les lectures per veure si 

tenen clar les emocions 

dels personatges. 

 Crear les invitacions i 

el cartell de l’obra. 
Fer el vestuari i iniciar 

les proves. 
 Tenir els elements 

d’escenografia clars 

per estudiar 

moviments. 

Supervisar el treball de 

les professions. 

Creació de recitatius, 

transicions i efectes de 

so. 

Assajos de memòria. 

MAIG      Programar assajos.    

 

 

Ajudar a RRPP i 

documentalistes. 
Instal·lació de 

l’escenografia. 
Iniciar la difusió de 

carteleria i correus a 

VIPS. 

Acabar vestuari i inici 

de proves per fer 

retocs. 

Proves i pràctiques en 

els assajos conjunts. 
Anotar tops de llum i 

efectes de so. 

Preparar discurs dia de 

l’estrena. 

 

Assaig. 

 

Assaig. 

 

 

 

Estar amb intèrprets en 

les lectures per veure si 

tenen clar les emocions 

dels personatges. 

Tenir present els 

canvis d’última hora. 
Disseny del programa 

de ma i exposició. 
 Anotar tops amb 

regidoria. 
Dirigir assajos. Supervisar el treball de 

les professions. 

Assaig. 

 

Assaig tècnic. 

 

 

 

  Creació de la 

presentació PPS/VÍDEO 

per al dia de la 

presentació.    

 Practicar tops.  Presentar el discurs a 

la companyia. 

 

Assaig. 

 

Proves vestuari i assaig 

general. 

JUNY       Dirigeix les reunions de 

la companyia. 
  

ABANS Ajudar a RRPP i 

documentalistes. 
Tenir tot preparat per 

a la funció. 

Preparar visita guiada i 

exposició. 
Tenir tot preparat per 

a la funció. 

Tenir tot preparat per 

a la funció. 

Supervisar tot abans 

de la funció. 
Obrir i tancar 

l’espectacle. 
Tenir tot preparat per 

a la funció. 

Tenir tot preparat per 

a la funció. 

FUNCIÓ 

DESPRÉS Ajudar a RRPP i 

documentalistes. 
Arreplegar 

ESCENOGRAFIA. 
Desmuntar exposició. Arreplegar VESTUARI. Arreplegar 

IL·LUMINACIÓ. 
Encarregar-se de 

revisar els elements 

d’escena. 

Ajudar a la companyia. Arreplegar 

INSTRUMENTS. 
Tenir cura de vestuari i 

elements menuts per a 

que es guarde tot al 

lloc. 

REFLEXIÓ 



 


