
DIRECTOR DE PRODUCCIÓ.- 

  És el responsable de la direcció i programació de l'equip, i ha de proporcionar lideratge, 

organització i supervisió. El professor ha de deixar clar al director de l'escola, al professorat, i alumnes 

de la companyia que el director de producció està al càrrec de tota la companyia.  És vital 

proporcionar-li suport i seguretat perquè puga dur a terme la seua tasca amb èxit. Ha d'estar motivat, 

ser independent i ben organitzat. Aprendrà habilitats com el respecte pels seus iguals, tacte, 

consideració i enteniment per treballar de manera efectiva i motivar els altres. 

 

1. OBJECTIUS DEL DIRECTOR DE PRODUCCIÓ. 

• Aprendre a parlar en públic 

• Aprendre a organitzar i preparar reunions 

• Aprendre habilitats d'organització (ser bon organitzador) 

• Funcionar com a vincle entre la companyia i el professorat del col·legi 

• Funcionar com a vincle entre tots els professors i col·laboradors involucrats. 

• Dur a terme tasques sense supervisió (supervisar a tots els equips de la producció, manteniment de 

programació, reservar espais per a assajos). 

• Estar familiaritzat amb tots els aspectes relacionats amb la producció de l'obra (excepte els actors). 

• Supervisar tot el personal de la producció. 

• Localitzar i obtindre recursos. 

• Delegar responsabilitats i desenvolupar iniciatives. 

 

2. MATERIALS. 

• carpetes d'anelles, bolígraf / llapis, retoladors. 

• panells de paper sobre un cavallet, a manera de pissarra. 

• rellotge, quaderns, carpeta de clip, regla. 

• calendari / agenda. 

 

3. REUNIONS DE LA COMPANYIA.- 

Una vegada que la companyia s'ha conformat com a tal, el director de Producció convocarà les 

reunions. La companyia s'haurà de reunir periòdicament perquè cada membre puga informar els altres 

dels seus progressos, establir metes, i redireccionar a la companyia quan siga necessari.  

 

4. RESPONSABILITATS DE PRODUCCIÓ.- 

-Confeccionar una llista que continga els noms, adreces i números de telèfon de tots els membres de la 

companyia i donar una còpia d'aquesta llista a tots els membres de la companyia.  

 



-Donar al director d'escena una llista dels actors.  

-Els directors d'escena i producció són responsables de mantindre l'agenda al dia, i de portar un 

seguiment per poder solucionar qualsevol problema.  

-Aconseguir que els membres de la companyia treballen junts de forma cooperativa i cordial. 

-Supervisar les mesures de l'escenari que prenen l’escenògraf i el seu equip. 

-Assegurar que les àrees de treball es deixen netes i els materials i eines col·locats. 

-Trobar possibles proveïdors de recursos (fustes, pintura) que proporcionen material gratuït. 

-Actuar com a vincle entre el professorat / personal administratiu i la companyia (per exemple 

gestionar queixes sobre alumnes, desordre, programació, etc.). 

-Escriure i pronunciar un discurs d'inauguració abans de l'actuació. Explicar breument de què tracta el 

projecte, el nom de la companyia, i el títol del espectacle. Donar les gràcies a tots aquells que hagen 

donat suport al projecte i contribuït amb materials, serveis o finançament. 

-Assegurar-se que l'escenari queda net i recollit després de les funcions, que les zones de vestuari i 

maquillatge estan perfectament ordenades, i que tots els aparells elèctrics estan desconnectats i els 

reguladors apagats. 

 

5. PARAULES IMPORTANTS.- 

-Entre caixes: Qualsevol lloc de l'escenari que està darrere del teló principal. 

-Tauleta: Qualsevol tipus de tauler o pissarra perquè tots els membres de la companyia puguen trobar 

informació diària sobre la companyia, trobades, assajos. 

-Assaig general: L'assaig final abans de l'estrena, amb vestuari, maquillatge, escenografia, llums i 

música. 

-Calendari principal: Es mostren els esdeveniments que tindran lloc des del 1er dia de trobada de 

l'òpera fins al final. 

-Programació setmanal: Seguiment setmanal de les activitats de la companyia. 

-Programació de la companyia: Quadre sinòptic dels objectius de cada part de la companyia que 

s'aniran aconseguint fins a la representació final. 

-Agraïments especials: Reconeixement a les persones i organitzacions que han invertit temps o 

recursos / materials a la producció de la vostra òpera. 

-Desmuntatge: Recollida/organització dels elements i espais després de l'última representació. 

-Assaig tècnic: Assaig que incideix sobre aspectes tècnics de l'obra, peus de llum i canvis d'escenes. 

 

 

 

 

 



DIRECTOR / A DE ESCENA.- 

  Com a director hauràs de ser un exemple de com ha de comportar-se i treballar un membre 

d'una companyia. El Director d'escena és el responsable de la direcció i de la producció en conjunt. 

Treballarà conjuntament amb el Director de Producció. 

 

1. OBJECTIUS.- 

• Entendre les formes bàsiques més efectives de posada en escena, cant, interpretació i dansa (subtext, 

esquema d'accions, etc.). 

•  Comunicar la informació, habilitats i tècniques necessàries per a una eficaç posada en escena, cant, 

interpretació i dansa. 

•  Fer els ajustos necessaris en el projecte per convertir el treball en un muntatge eficaç. 

•  Crear una atmosfera professional i un entorn de suport adequat. 

• Comunicar sentiments i inspirar als alumnes perquè interpreten de maneres que ells no podien haver 

imaginat abans. 

• Aprendre i utilitzar terminologia interpretativa rellevant. 

 

2. MATERIAL.- 

• Carpeta d'anelles.  

• Llapis i bolígraf. 

• Quadern.  

• Rellotge. 

 

3. TREBALL AMB ELS INTÈRPRETS.- 

-Treballar amb els intèrprets i tècnics de cada professió.  

-Assistir a totes les reunions amb els intèrprets i assajar per adquirir un bon coneixement del treball 

d'intèrpret.  

-Ha d'estar preparat per a poder interpretar qualsevol personatge del text en cas de malaltia o 

contratemps que li puga sorgir a qualsevol intèrpret (interpretat en qualsevol cas per una persona de 

reserva que es diu "cover"). 

-Conèixer i entendre aquests termes: 

 a) Projecció: Parlar i cantar alguna cosa i clar. 

 b) Dicció: Pronunciar paraules amb precisió. 

 c) Subtext: Pensaments no parlats dels personatges. 

 d) Partitura de moviments: Plànol de les posicions i moviments en escena de cada personatge. 

 

 



4.PARAULES IMPORTANTS.- 

-Tauler d'anuncis: Qualsevol tipus de tauler o pissarra col·locat en un lloc concret perquè tots els 

membres de la companyia puguen trobar informació diària sobre la companyia, trobades, assajos. 

-Transicions: Escenes de transició, normalment representades a teló tancat per facilitar els canvis darrer 

d'escena i que transcurreixen entre dues escenes principals. 

-Assaig general: Assaig final abans de l'estrena, amb vestuari, maquillatge, escenografia, llums i música. 

-Possició del focus: La posició amb la qual es comença la feina. 

-Fora d'escena: Fora de la vista del públic. 

-En escena: A la vista del públic. 

-Marques: Senyals fetes amb cinta en terra per saber on s'han de col·locar els elements de l'escenografia. 

-Text: El text escrit de l'obra teatral. 

-Marcatge: Marcar tots els llocs on es col·loca l'escenografia o attrezzo a terra. 

-Desmuntatge: Recollida i organització dels elements i espais després de l'última representació de 

l'òpera. 

-Assaig tècnic: Un assaig que incideix sobre els aspectes tècnics de l'obra, especialment els peus de llum 

i els canvis d'escenes. 

5. SEQUÈNCIA D'ASSAIG PER A LA SETMANA ABANS DE LA FUNCIÓ.- 

• Primera passada de l'obra. 

• Passada amb objectes i peces elementals de vestuari. 

• Tècnic- llums i canvis d'escena, sense l'elenc. 

• Tècnic amb actors-incloent vestuari. 

• Assaig Tècnic. 

• Assaig Tècnic i General- incloent maquillatge i salutacions. 

• Passada final. 

• Assaig general amb públic-per a un públic molt jove. 

• Estrena. 

 

6. ELEMENTS ESCENOGRÀFICS.- 

-Teló de fons: Tros de tela pintat que penja al fons de l'escenari o part del darrere. 

-Decorat corpori: Elements escenogràfics tridimensionals que se sostenen de manera independent, com 

poden ser una taula o un arbre. 

-Plataforma: Secció de l'escenari construïda perquè els intèrprets la puguen transitar. 

-Bastidor: Peça escenogràfica bidimensional que serveix com a fons. Es sosté de forma vertical 

mitjançant un suport anomenat ruc. 

-Elements d'utilleria. 

 



RELACIONS PÚBLIQUES.- 

1. OBJECTIUS.- 

• Obtindre un coneixement del que comporta i les responsabilitats que generen les relacions públiques. 

• Comunicar informació sobre l'òpera a través de diversos formats: fullets, publicació en premsa, 

cartells, programes de ràdio, articles o entrevistes a l'equip de producció. 

• Entendre el significat d'un logotip i ser capaç de dissenyar un que represente a la companyia. 

• Escriure articles de premsa. 

• Aprendre a construir i usar llistats de premsa / mitjans de comunicació. 

• Desenvolupar habilitats de comunicació oral i protocol per tractar amb el públic(telèfon i en persona). 

• Aprendre a corregir. 

 

2. MATERIALS.- 

-Paper per escriure.  

-Sobressegells i tisores. 

-Bolígrafs i llapis. 

-Retoladors de colors 

-Grapadora i cinta adhesiva  

-Tippex i bloc de notes. 

-Diccionari.  

-Llistat de telèfons. 

-Un rotllo de paper blanc 

 

3. TERMINOLOGIA. 

-Publicitar: L'acció de produir i distribuir informació que atraurà l'atenció del públic i crear interès 

o induir a comprar entrades. 

-Fullets/cartells: Anuncis impresos que proporcionen la informació necessària i són lliurats en mà o 

penjats en taulers o altres zones de molt trànsit. 

-Logotip: Un símbol o disseny que representa un producte, negoci, companyia, grup, etc. Els logotips 

són també la il·lustració d'idees com ara fiabilitat, compromís, interès, calidesa, saviesa o estabilitat. 

-Màrqueting: Totes les activitats que mouen productes i serveis de venedors a compradors. Això 

inclou la investigació d'en qui consisteix el potencial de mercat, publicitar i promocionar productes o 

serveis i completar les vendes. 

-Mitjans de comunicació: Són ràdio, televisió, diaris, revistes, etc. que arriben a moltes persones. 

-Llista de mitjans: Selecció d'organitzacions d'impressió i emissió que poden trobar a la informació que 

ofereixen un interès per la seua audiència. 

 



-Diari: Publicació impresa en paper, normalment publicada diària o setmanalment, que comunament 

conté notícies, comentaris, articles, fotografies i publicitat. 

-Nota de Premsa: Descripció d'un esdeveniment que tindrà lloc, conté informació necessària per a una 

publicitat: data, hora, lloc, preu, nom dels intèrprets, restriccions (Si n'hi ha), durada, sinopsi, etc. 

-Programa de mà (de la funció): Fullet que proporciona al públic història i informació general sobre una 

producció incloent-hi els artistes (actors, actrius, director, personal de producció) i una llista de crèdits 

d'assistència rebuda i patrocinadors.   

-Relacions públiques: Totes les activitats que estan involucrades en informar al públic general sobre qui 

ets i el que fas.  

-Assaig general: Assaig final abans de l'estrena, amb vestuari, maquillatge, escenografia, llums i música. 

-Reconeixements: Agraïments en els programes i notes de premsa a les persones o organitzacions que 

han donat fons i suport o han ajudat d'alguna manera a la creació de la vostra òpera. 

-Inventari: Llista d'eines i proveïdors disponibles. 

-Servei públic d'anuncis: Comunicat que es llegeix a la ràdio/televisió que proporciona informació 

essencial sobre un esdeveniment. 

-Tema: Idea sobre la qual es basa l'òpera. 

 

4. FUNCIONS DURANT LA REPRESENTACIÓ.- 

Durant la representació, estaràs encarregat de rebre el públic i seure.  Necessitaràs: 

• saber qui va a assistir a cada representació i saber el nombre d'assistents. 

• assegura't que la sala està neta i presentable.  

• reserva llocs com a visitant especials.  

• distribueix els programes i / o entrades. 

• Si els mitjans amb què vas contactar prèviament assisteixen, presenta'ls els alguns membres de la 

companyia. Hauràs organitzar-te i expressar-te bé. 

 

5. FUNCIONS DURANT EL DESMUNTATGE. 

-Encarregat de la neteja després de la sortida del públic. Recull les escombraries i els programes que 

hagin sobrat, i guarda'ls adequadament. 

-Recórrer l'escola i recollir tots els cartells i fullets que publicitaven la vostra òpera. Assegura't que 

l'Equip de Documentació guarda un de cada per el seu treball posterior.  

-Fer un inventari final del vostre material i li ho dones al director de Producció.  

 

 

 

 



INTÈRPRET.- 

1.  CONSELLS.- 

-Ves llegint el text i escriu qualsevol cosa que es diu del teu personatge i fes un resum del que el teu 

personatge diu sobre qualsevol altre personatge o esdeveniment que ocurreix en el text. 

-Crea una "vida anterior" (història / circumstàncies) del teu personatge en què inclogues: 

• Dos esdeveniments significatius que van succeir en la vida del teu personatge. 

• Què és el més important per al teu personatge (Ex. Motivació) 

• Què li agrada fer al teu personatge 

• Quina és l'actitud del teu personatge cap als altres personatges del text? 

- Comenta les teues idees amb els altres actors i el director i escolta les seues. 

-De la informació que hages rebut dels altres actors i director, rellegeix el text i crea un subtext per a 

cada frase que diu el teu personatge o acció que realitza mentre està en escena.  

-En cercle amb els altres actors, llegeix el text en veu alta. Assegura't que el director pot sentir el subtext 

en les teues paraules i veure-ho a la cara. Intenta dir el text, no ho llegeixis només.  

-Quan comences a memoritzar el text, pensa en d'on ve el teu personatge abans de cada entrada: estat 

emocional, potser temps meteorològic, qualsevol esdeveniment important... 

-Pensa en un objecte que puga tindre  el teu personatge i que t'ajude a donar-li vida. Com una fotografia, 

un diari, roba..., i demana-li al director d'escena que t'ho aconsegueisca si tu no el trobes. 

  En assajar les partitures de moviments (els moviments de cada personatge en cadascuna de les 

escenes), escriu les indicacions del director (a llapis perquè pugues canviar-les) i practica els moviments 

abans del proper assaig. 

 

2. MATERIAL.- 

• Carpeta d'anelles.  

• Llapis i bolígraf. 

• Quadern.  

 

3. TREBALLS AMB LES CANÇONS.- 

-Has enfrontar-te als moments musicals de la mateixa manera que ho fas amb el text.  

-Què li motiva al teu personatge a començar a cantar, quin és el seu subtext, canvis en el personatge 

quan acaba la música, etc. 

-Quan et lliuren les teues partitures, has de mirar a les lletres en primer lloc, desenvolupar el teu subtext 

i dir el text en veu alta. No et preocupis encara del ritme ni de les notes.  

-El següent és a dir el text en el ritme correcte de les notes. Escolta els acompanyaments. 

-Finalment, comença ja a cantar, però assegurant-te mantindre l'emoció, el subtext i el significat en la 

teua veu. 



4. DURANT LA REPRESENTACIÓ I L'ASSAIG GENERAL.- 

-Revisa els teus objectes d'attrezzo abans de cada funció i assegura't que tot el que utilitzes està al seu 

lloc. Si no ho està, avisa el director d'escena. No meneges res tu sol. 

-Durant els assajos, no et meneges ni parles perquè tothom puga escoltar i prestar atenció al que està 

dient el director d'escena, fins i tot si t'està parlant directament a tu. Sigues educat. 

-Mai mires per darrere dels telons al públic abans de començar.  

-No deixes que el públic et vesga amb el vestuari i el maquillatge si no és en escena i en personatge. 

-Valora possitivament el treball interpretatiu dels altres actors. Tots esteu junts en això, i la teua feïna és 

la de donar suport als altres.   

-Com company, has de mostrar respecte i educació cap a tots els membres de la teua 

companyia. 

-Recorda que tu ets per al públic, i no el públic per a tu. La teua funció és la de conmoure'ls, 

fer-los pensar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESCRIPTOR O LLIBRETISTA.- 

 

1. ELEMENTS DEL PROCÉS D'ESCRIPTURA. 

• Tema 

• Tesi 

• Personatges 

• Relacions 

• Conflicte 

• Entorn Global. Context 

• Escenari i Activitat Unificadora. 

• Moments Musicals. 

• Lletres i Metàfores. 

• Diàlegs. 

 

2. PAUTES DEL PROCÈS D'ESCRIPTURA.- 

• Imagina sempre almenys tres possibilitats a tenir en compte i després tria la que consideris més 

efectiva, interessant i/o la que tingui més potencial dramàtic 

• Els personatges han de tindre, més o menys, la mateixa edat que els actors que els encarnen. 

• Sempre tracta d'utilitzar les paraules màgiques "I si ..." 

• Assegura't que hi ha consens sobre el que significa cada terme i que els escriptors  

entenen perfectament les definicions de les paraules que fan servir, especialment quan descriguen les 

característiques particulars de cada personatge. 

• La història ha de ser creïble i derivar de la interacció dels personatges en lloc d'imposar 

circumstàncies. A més, la línia argumental no ha de ser "com" una altra cosa (una pel·lícula, una sèrie) 

sinó que ha de reflectir la visió dels escriptors o la seua manera d'entendre el món i el que els passa en 

ell. 

 

3. ELEMENT: TEMA (es crea en el temps d'una classe).- 

  El "Tema" es pensa normalment com una paraula i és el contingut total del treball. L'elecció 

del tema arriba en el moment de demanar-li a cada escriptor (o membre de la companyia) que escriga 

en un paper, de manera anònima, tres coses que li preocupen i tres coses que l'afecten emocionalment. 

 

De diversos temes proposats podrà eixir una bona oportunitat per al debat. Per exemple "amistat" és un 

tema que sorgeix amb freqüència entre els 9 i 10 anys com una cosa important en les seues vides. 

 

 



4.  ELEMENT: TESI.- 

  La "Tesi" és un punt de vista concret sobre el tema i normalment s'expressa amb una frase.   

-Els escriptors han de crear alguna cosa que faça al públic pensar sobre aquest tema i aquesta tesi i, 

potser, fins i tot arribar a emocionar pel que representa en escena. 

-Per exemple, si el tema és "amistat", una possible tesi podria ser "Fins on pot arribar l'amistat?"  

 

5. ELEMENT: PERSONATGES.- 

  Al començament els personatges es poden identificar per una lletra (Personatge A, B, C ...) o 

un nombre (Personatge 1, 2,3 ...). Al personatge no se li donarà nom ni sexe fins al moment en què 

hages de fer-ho per poder continuar amb el procés. 

  Depenent del nombre d'actors que hages triat, normalment es comença amb 5 personatges 

(amb lletra, o nombre) i es determina el següent per a cada un d'ells: 5 característiques personals: 

Aquestes característiques no es basen en l'aparença del personatge ni en el seu efecte en els altres, sinó 

en els aspectes personals que aquests potser causen. Ha d'haver una barreja de característiques 

"positives" i "negatives". 

Personatge A   Personatge B 

Considerat   Impulsiu 

Curós    Amable 

Curiós    Agressiu 

Ambiciós   Leal 

Deshonest   Crític 

Els escriptors han de comprendre el significat de cada paraula. 

 

6. ELEMENT: RELACIONS.- 

-Sabent només qui són els personatges i què els passa, ¿qui tindrà relació amb qui? ¿qui 

es preocuparà per qui? Si prenem el tema utilitzat en l'exemple, ¿qui és amic de qui i qui no? 

-No tots els personatges tenen per què tindre una relació, però el potencial protagonista i antagonista 

sí han de tindre-la. 

 

7. ELEMENT: CONFLICTE.- 

-Basant-nos en les característiques dels personatges, el que volen i / o les seves necessitats, has de 

decidir quins dos personatges poden tindre un conflicte que afecte almenys a dos o més personatges. 

-Busca diverses possibilitats a considerar ("I si ...") abans de prendre una decisió final. 

-Limita't a les característiques, desitjos i / o necessitats per determinar el conflicte.  



-Recorda sempre que el text ha de revelar el món dels escriptors i la manera en la qual ells veuen les 

coses, i no una cosa que hagin vist o sentit. El text ha de ser original, nascut de la pròpia imaginació 

dels escriptors. 

-És útil, arribat a aquest punt, dibuixar un diagrama de les relacions, de qui té un conflicte amb qui i 

com afecta els altres. 

 

8. ELEMENT: ENTORN GLOBAL.-  

"Entorn," té dos components: temps i espai. L'acció que té lloc a mitjanit afecta de diferent manera que 

la que ho fa al migdia.  

-L'entorn és determinant si contestem la següent pregunta: En quin tipus de contextos / entorns podrien 

tenir lloc aquests personatges i aquest conflicte?  

 

9. ELEMENT: ESCENARI I ACTIVITATS UNIFICADORES.- 

•Cada cançó normalment dura uns dos o tres minuts i cada pàgina del diàleg (a doble espai) 1 

minut més o menys. Així, cinc cançons equivalen a uns 10-15 minuts i 15-20 pàgines del diàleg. 

• Generalment no hi ha d'haver més de tres escenes i dos "transicions". La Escena 1 dura entre 3-6 

minuts, l'Escena 2 entre 8-15 minuts, i l'Escena 3 dura entre 6-8 minuts amb cada transició de 2-3 

minuts cadascuna. 

• L'Escena 1 ha d'ésser la "exposició" (proporcionar al públic el que necessita saber per poder seguir la 

resta de la història amb els personatges principals, entorns, i circumstàncies), Escena 2-el 

"desenvolupament" (Introducció del conflicte i el seu desenvolupament) i Escena 3 -la "resolució" 

(solució del conflicte i / o un canvi en un o més personatges).  

• Abans d'escriure els diàlegs o les lletres per les cançons, es conscient des del primer moment de 

que la gent poques vegades està quieta simplement parlant. Normalment alguna cosa està passant 

mentre es parla el diàleg. Això rep el nom d'activitat unificadora".  

-Actuar és el procés de fer. Per això, l'acció unificadora li proporciona als personatges cosa que fer 

mentre parlen. A més, manté al públic interessat en el que està succeint a més d'en el que s'està dient. 

 

10. ELEMENT: MOMENTS MUSICALS.- 

-Abans de decidir que moments musicals s'han de crear, has de determinar els teus recursos musicals; 

quants membres de l'elenc poden cantar i a quin nivell, si poden altres membres de la companyia tocar 

instruments, i quant de temps d'assajos tindran. 

-Tindràs almenys un sol, una cançó principal de grup, un duo o trio i altres tres cançons que poden ser 

de qualsevol manera. 

-Els moments musicals li revelen al públic alguna cosa d'un personatge o una situació, el que el 

personatge creu o senc. 



11. ELEMENT: LLETRA DE CANÇONS I METÀFORES.- 

La composició de lletres implica 4 passos: 

Pas 1: Per què vas a col·locar una cançó aquí i que objectiu té? Quin personatge (s) la van a cantar i 

per què? 

Pas 2: Crea una "línia de pensament" del que el personatge pensa (en relació al subtext de l'actor). 

Pensa en les tres parts de la cançó: començament, mig i final. 

Pas 3: Decideix si vols crear les lletres a través d'una metàfora o usar línies declaratives simples. 

Pas 4: Comença col·locant els pensaments dels personatges en la lletra primer establint una pulsació o 

ritme depenent de l'estat d'ànim d'aquest. Després fes que les paraules es corresponguen amb la 

pulsació o mètrica tenint en compte les síl·labes i els accents de cada paraula.  

 

12.  ELEMENT: DIÀLEG.- 

A l'hora d'escriure diàlegs, és important crear un entramat de diverses coses a la vegada.  

• Imagina't que és el que cada personatge està pensant (Ex. Subtext) així com el que està dient i per 

què ho està dient. 

• Crea una imatge al teu cap del que està passant i inclou text dins el diàleg. 

• Deixa que el públic descobreisca el que va succeint a través del que fan els personatges i les 

reaccions d'altres personatges al que diuen, la qual cosa és necessari per a l'argument. 

• Cada personatge ha de crear la seua pròpia "veu" .Cadascú de nosaltres té una manera particular de 

parlar; frases quotidianes, afegitons (Ex. Llavors), paraules preferides ("Fantàstic", "impressionant"), 

pauses freqüents, parlar molt i no dir res i el contrari, argots particulars o termes específics d'una 

activitat concreta, etc. Intenta incloure algunes de aquestes coses en el que diu un personatge. 

• Escolta com la gent parla quan està en grup. Intenta fer servir aquestes tècniques per escriure els 

diàlegs.  

• Si un personatge no diu res en l'escena ha d'haver una raó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPOSITOR.- 

 

1. OBJECTIUS.- 

• Avaluar els llocs adequats per als moments musicals. 

• Determinar la relació entre els moments musicals. 

• Entendre el caràcter de cada moment musical. 

• Determinar quines veus cantaran cada moment musical. 

• Determinar el vocabulari musical de cada veu. 

• Entendre els elements musicals de les lletres. 

• Determinar si la música treballarà en suport o en oposició / contrast de la lletra. 

• Aprendre judicis crítics mitjançant l'edició, adaptació i revisió musical. 

• Reflectir la música de manera escrita. 

 

2. MATERIALS.- 

-Paper pautat (no és absolutament necessari escriure la música per a la representació). 

-Gravadora (opcional, però de gran ajuda). 

-Instruments musicals que els alumnes i tu us sentiu còmodes tocant. 

 

3. PASSOS A SEGUIR.- 

3.1 Què és l'òpera? 

 Els alumnes tenen estereotips i concepcions errònies sobre l'òpera, malentesos basats en l'estil de la 

música occidental Europea vuitcentista. El normal és que percebisquen 'òpera com una composició 

enterament cantada, de gran extensió, escrita en llengua estrangera, amb una història poc accessible, 

complicada i irrellevant per la seva manera de pensar. 

 Als  compositors caldrà animar-los a escriure en estils amb els que estiguin familiaritzats. 

 És més apropiat mirar a l'òpera com una manera d'integració musical / teatral en què cap element 

està complet sense l'altre.  

3.2. La funció dels moments musicals.- 

 Hi ha molts tipus de moments musicals tant cantats com instrumentals. Tots ells han de relacionar-se 

amb l'acció dramàtica i servir a qualsevol propòsit. Específicament la música pot: 

• Fer crèixer l'emoció. 

• Crear una atmosfera. 

• Revelar una personalitat i informar sobre l'argument. 

• Anticipar l'acció. 

• Revelar els pensaments interns d'un personatge. 

• Mostra relacions entre personatges. 



• Expressar pensaments, emocions o idees simultàniament. 

• Proporcionar transicions entre escenes. 

• Evocar els temes dramàtics. 

 

3.3 Entendre la música.- 

• Els compositors desenvoluparan un vocabulari musical i generaran un fons de material 

musical en consonància amb el procés escrit. 

• Comença definint els elements musicals bàsics. Deixa que els alumnes formulen definicions 

i relacionen termes descriptius amb les seues pròpies paraules. 

 
 

ELEMENTOS MUSICALES DEFINICIÓN TÉRMINOS 

DESCRIPTIVOS 
Altura tono agudo, grave 

Melodía melodía   ascendente, descendente 

Tempo pulso rápido, lento 

Dinámicas volumen forte, piano 

Ritmo duración de las notas largo, corto 

Armonía    acompaña a la melodía; dos o 

      más notas tocadas a la vez. 

  mayor, menor disonante,  

consonante 

Timbre       cualidad del sonido; 

  lo que distingue una voz o 

      instru mento de otro. 

      brillante, oscuro, áspero 

Articulación    la manera en la que se tocan 

las notas

         legato, staccato 

 

3.4 Integració de la composició i el procés d'escriptura.- 

  El procés de composició comença amb el tema i la tesi i continua amb cada pas que s'avança 

en el procés d'escriptura. Cada elecció que fan els escriptors proporcionarà informació que podrà guiar 

els compositors a mesura que van desenvolupant material musical. Algunes preguntes que fer i el 

procés a considerar estan reflectits en el següent esquema: 

-Tema / Tesi: 

• Quines qualitats musicals suggereixen el tema i la tesi?  

• Crea idees musicals que representen el tema i la tesi. 

-Personatges / Necessitats / Relacions 

• Desenvolupa motius i gestos que representen cada personatge i les seues característiques. 

• Expressa musicalment les relacions i conflictes entre els personatges. 



3.5. Context (argumental) / Moments musicals.- 

Per desenvolupar un context, els escriptors han determinat 5 tipus de moments musicals: 

• Conjunt: Un grup cantant una sola veu. 

• Només: Un personatge en un moment de màxima emoció o reflexió. 

• Duo / Trio: Dos o més veus que es distingeixen, cantant simultàniament. 

• Suport musical: Música que dóna suport a un diàleg o una acció. 

• Interludi: Música que afavoreix les transicions durant canvis d'escena o pas del temps. 

3.6. Composició de la Música.- 

  Com en el procés d'escriptura, el professor és el que suscita les idees, guia el procés, i 

proporciona un punt de vista editorial. A mesura que vagis escoltant el material que els alumnes han 

compost, anima'ls a considerar el següent: 

• És la música apropiada per a l'acció dramàtica? 

• És interessant? 

• Està escrita en la tessitura adequada per als alumnes intèrprets? 

• ¿L'acompanyament dóna suport, comenta o contrasta la música i la melodia? Ha de funcionar més 

que com a mer suport de la melodia. Utilitza el contrapunt per crear textures musicals interessants. 

 Orquestració: Usa qualsevol instrument amb el que els teus alumnes es sentisquen còmodes. S'ha de 

proporcionar un acompanyament instrumental que done suport als cantants i realce els moments 

dramàtics. Els teclats electrònics i sintetitzadors podran usar-se, però hauran de ser incorporats després 

de descriure els timbres.  

 Forma: La forma generalment segueix al contingut, però les estrofes amb rima o els 

esquemes formals A-B-A poden ser molt útils per estructurar la peça. 

3.7. Registres vocals.- 

  Els alumnes hauran de cantar còmodament des del Do central fins al Fa (interval de dotzena). 

 Molt sovint, la música està escrita massa greu per als alumnes. En la representació, sovint són 

incapaços de cantar les notes que semblen greus i còmodes en els assajos. A mesura 

que avança el procés de composició, també ho fa el procés de domini vocal, que els proporcionarà 

als intèrprets la base necessària per utilitzar el registre de la seva veu per complet. 

 

4. TERMINOLOGIA.- 

-Suport musical: Acompanyament musical per a text parlat o acció teatral. 

-Ària: Cançó escrita per a una veu. 

-Arpegi: Notes d'un acord tocades una després de l'altra. 

-Articulació: La quantitat i la qualitat d'accent en un so. 

-Registre vocal d'un personatge: Distància entre la nota més greu i la més aguda que es consideren 

apropiades per a un personatge en concret. 



-Cor: Música escrita per ser cantada per un grup. 

-Contrapunt: La relació o intersecció entre dues línies musicals o veus. 

-Da capo: Terme que significa "des del principi". Indica una repetició d'un passatge prèviament tocat. 

-Duo: Música escrita per a dues veus o instruments. 

-Dinàmiques: El volum de la música. (Fort o piano) 

-Conjunt: Grup musical que canta o toca conjuntament. Un conjunt pot ser vocal o instrumental. 

-Harmonia: L'acompanyament musical de la melodia concebut verticalment. 

-Interludi: Música instrumental escoltada dins o entre actes o escenes d'una òpera. També es 

defineix com "entreactes". 

-Tònica: Centre tonal. 

-Lletra: Les paraules d'una cançó. 

-Melodia: Una successió de tons musicals que tenen to i durada. 

-Obertura: La música que s'escolta abans que la representació comence. 

-To: L'altura d'una nota. 

-Ritme: Relació temporal entre dues o més notes. 

-Cançó estròfica: Una cançó en la qual cada estrofa es canta amb la mateixa melodia. 

-Tempo: La velocitat o rapidesa d'una composició. 

-Tessitura vocal: Distància entre notes més baixes i més altes que un individu pot cantar còmodament. 

-Timbre: La qualitat característica que un so produeix en un instrument concret o en una veu 

(Ex. La diferència entre les qualitats sonores d'un piano i una flauta). 

-Transició musical: Un passatge ràpid, que serveix com a enllaç entre dues seccions en una 

composició musical. 

-Trio: Música escrita per a tres veus o instruments. 

 



        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESCENOGRAFIA.- 

 

1. OBJECTIUS.- Hi ha dos objectius quan es crea una escenografia: 

1. Definir un lloc o situació per a l'acció. 

2. Dir al públic alguna cosa sobre els personatges que estan en aquest espai. 

 

2. PASSOS.-  Per aconseguir això, cal seguir uns passos: 

1. Llegeix el llibret i anota la informació sobre on i quan passa l'acció. Fixa't en les característiques dels 

personatges. 

2. Visita l'espai en el qual es farà la funció. Pren mesures i dibuixa un plànol de les dimensions del espai 

a escala. 

3. Mira quant de temps necessites des de  que comences fins que el decorat ha d'estar acabat, quantes 

persones van a col·laborar amb tu i quant et costaran els materials. Fes un calendari de quan estaran 

acabats els esbossos, quan començarà i acabarà la construcció, quan comencen els assajos d'escena, i 

quines són les dates de les representacions. 

4. Parla amb el director i busca què creu que necessita per al disseny del decorat. 

5. L'escenografia no ha de limitar-se a l'espai de l'escenari. Es poden crear espais "satèl·lit" apartats de 

l'escenari principal amb tarimes. 

6. Fes un alçat (un dibuix de la vista frontal) del que esperes que vesga el públic. Parla-ho amb el 

director, revisa-ho i fes un nou dibuix amb els canvis. 

7. Dibuixa un mapa a escala en què es vesga la col·locació de tots els elements sobre l'escenari. 

Utilitza el plànol que prèviament havies fet de l'espai de l'escenari.  

8. Fes una llista dels materials que es necessiten per construir el decorat, quant costen, i on es poden 

comprar. Fes un dibuix de cada un dels elements escenogràfics. Si tens quatre panells, fes un dibuix de 

cada un que mostre com es veuran des de les butaques. Aquests dibuixos serviran a l'equip d'utilleria i 

atrezzo com a referència per construir el decorat i es diuen esbossos o croquis. 

9.Construeix el decorat. Assegura't que tot el que poses en escena són elements segurs. 

10. Imagina sobre el paper com es canviaran els decorats. Apunta qui mourà cada objecte, quan i en quin 

ordre. 

11. Fes un assaig de canvis de decorat en què només tu i els encarregats d'utillatge comproveu com 

canviar els decorats. Recorda que un canvi de decorat no ha de durar més de dos minuts.  

12. Assegura't que tu i els encarregats d'utillatge no feu cap soroll en canviar els decorats.  

13. Abans d'una actuació, neteja l'escenari, comprova tots els elements escenogràfics i assegura't que tot 

es troba preparat i al seu lloc per donar començament a la funció. 

14. En acabar cada actuació, torna a col·locar-ho tot per tindre-ho a punt per a la Escena 1. 

 



3. PARAULES IMPORTANTS QUE HAS DE SABER.- 

-Prosceni o corbata: Espai de l'escenari situat davant del teló.  

-Alçat: Dibuix que mostra el front, el lateral o la part posterior d'un objecte. se sol dibuixar a escala. 

-Maqueta: Miniatura d'un objecte en tres dimensions. 

-Quadrícula: Traçat de quadrats utilitzat per calcar un disseny. 

-Plànol: Dibuix d'alguna cosa amb "vista aèria". Se sol dibuixar a escala. 

-Escala: Proporció o ràtio. Mesura en la pàgina que representa la mida o la distància real. 

-Dibuix a escala: Dibuix fet a escala. Si l'escala és ½ '' = 1 metre, cada metre serà representat per ½ en el 

paper. Un pla és un exemple d'un dibuix a escala. 

-Marcar: Assenyalar la posició dels elements escenogràfics a l'escenari utilitzant cinta adhesiva. 

-Desmuntatge: Recollida i organització dels elements i espais després de l'última representació de 

l'òpera. 

-Tiralinies de guix: Eina usada per marcar línies rectes utilitzant una corda i un guix 

 

4. TASQUES ABANS DE LA REPRESENTACIÓ.- 

4.1. Eines.- 

Cinta mètrica. 

4.2. L'espai de la representació.- 

A. Examina l'espai.- És important que coneguis tot el referent a l'espai de la representació per al qual 

vas a dissenyar l'escenografia. Esbossa un plànol aeri simple de l'espai de la representació. 

B. Dimensions de l'espai de la representació.- Treballa conjuntament per a determinar l'amplada i la 

profunditat de l'àrea de la representació i trasllada aquestes dimensions al teu disseny.  

C. Dibuix a escala 

4. 3. Disseny.- 

A. Elements de l'escenari.- 

Com escenògraf pots transformar qualsevol espai en espai per a la representació. 

Els elements principals que utilitzaràs per al disseny de l'escenografia són: 

• Teló de fons: Tela pintada penjada després d'una escena o en la part posterior del escenari.  

• Decorat corpori: elements escenogràfics tridimensionals que se sostenen de manera independent, com 

poden ser una taula o un arbre.  

• Plataforma: secció de l'escenari construïda perquè els intèrprets la puguin transitar.  

• Bastidor: peça escenogràfica bidimensional que serveix com a fons. Se sosté de forma vertical 

mitjançant un suport anomenat ruc. 

B. Disseny integral: el tema. 

Una vegada que els dramaturgs han decidit el tema i la tesi de l'òpera, reuneix-te amb el 

equip de Relacions Públiques, els Dissenyadors de Vestuari, els electricistes i tècnics de 



il·luminació i la resta de dissenyadors. Discutiu el tema i la tesi. Treballeu en equip per 

determinar:  

- Un color (o colors) 

- Una textura 

- Una forma 

- Una línia 

que representen per a vosaltres aquest tema. 

 

4. Interpretació del text.- Determina els següents aspectes: 

• En quin període temporal se situa l'òpera?  

• Què tracta d'explicar el text?  

• Com pot el disseny de l'escenografia expressar l'atmosfera d'aquesta òpera?  

• Què vols que l'escenografia compti al públic sobre la teva interpretació? 

    Llegeix de nou el text i busca la següent informació sobre cada escena de l'òpera:  

• Localització o lloc principal de l'acció.  

• Hora del dia / època de l'any.  

• Atmosfera de l'escena. 

Ara contesta a les següents preguntes: 

• Com de literal vols que siga la teua interpretació? (Si la escena 1 se situa en una 

classe, vols que apareguen pupitres i prestatgeries o interpretaràs l'espai com un lloc tancat o un cau? 

Imagina com seria l'escena si els pupitres fossin més grans del normal o si fossin diminuts com 

joguines).  

• Vols que semble realista, no realista, o abstracte?  

• Serà angulós o embullat? ¿Sòlid o suau? ¿Pesat o lleuger?  

• Cada escena, ¿serà una situació de la vida real? ¿Un somni? ¿Un malson?  

• Quin és el mínim nombre d'objectes que necessites per aconseguir el que vols? 

  Crea esbossos de l'escenografia per a cada escena de l'òpera utilitzant les respostes a aquestes 

preguntes, els esbossos abstractes i la caixa conceptual. Utilitza colors. 

  Comenta els teus dissenys amb el grup i decidiu quin funciona millor. Pots incorporar idees 

de diferents dissenys a aquell que tots decidiu. 

  No oblides guardar totes les versions i esbossos per a l'Equip de Documentació. Els utilitzaran 

per a la presentació i l'arxiu de la companyia. 

 

 

 



DISSENY DE VESTUARI.- 

  El principal objectiu del dissenyador de vestuari és el de transmetre informació específica 

sobre personatges individuals a un públic abans que el personatge digui una paraula o frase. Ja que la 

majoria del vestuari,si no tot, serà prestat o comprat, el dissenyador ha de ser creatiu, resolutiu i ben 

organitzat per poder unificar i organitzar el vestuari de tot l'elenc. El dissenyador ha de ser també segur 

de si mateix, ja de prendre mesures i preparar el vestuari per a una obra requereix contacte proper amb 

altres companys. 

 

1. OBJECTIUS.- 

• Identificar i usar teles i altres materials que reflecteixin i realcin les qualitats específiques dels 

personatges. 

• Entendre de quina manera el vestuari expressa qualitats de personatges individuals. 

• Entendre els components del vestidor, com a color, textura, tela, tall i estil. 

• Coordinar tots els components del vestidor en un concepte de disseny global que vagi en 

consonància amb els dissenys d'escenografia i llums. 

• Entendre la diferència entre personatge i estereotip. 

• Desenvolupar habilitats organitzatives. 

 

2. MATERIALS.- 

-Paper de dibuix 

-Cinta mètrica 

-Llapis 

-Llapis de colors 

-Subrayadores 

-Etiquetes (poden fer-se de paper) 

-Caixes, bosses per guardar materials 

-Penjadors (opcional) 

 

3. PASSOS A SEGUIR PER TREBALLAR LA PROFESSIÓ.- 

  Els alumnes que participen en aquest procés hauran d'estar familiaritzats amb les eines de 

mesura, aritmètica i tallat estàndard de la roba (d'home, de dona i de xiquet/a). Discuteix i distingeix el 

propòsit i els usos de la roba, la moda i el vestuari: 

ROBA: Varietat de tipus de teles que es porten al cos i tenen una o dues funcions: 

1. Cobrir el cos per vergonya 

2. Protegir el cos d'efectes nocius del sol, la calor, la pluja, el fred, etc. 

 



MODA: Varietat de tipus de roba que atenen les següents funcions: 

1. Identificar sexe i edat. 

2. Identificar grup social. 

3. Expressar una preferència per roba d'un període històric determinat 

4. Expressar alguna cosa sobre l'actitud de la persona o el seu gust en relació a la seva elecció de textura, 

color i tallatge. 

 

VESTUARI: Diversos tipus de roba agrupats per il·lustrar certs aspectes d'un personatge. Funcionen 

de diverses maneres: 

1. Identifiquen el període històric en el qual el personatge viu 

2. Mostra el grup social del personatge, la seua edat, sexe, etc. 

3. Es pot mostrar el període de l'any i el lloc en què es desenvolupa l'acció 

4. Reflecteix la personalitat i / o estat mental del personatge que el porta. 

 

• Discuteix l'ús de la roba per identificar diferents característiques i / o qualitats com ara la 

edat, el sexe i l'estatus. 

• Discuteix l'ús de la moda i estilisme a l'hora de triar vestuari. Per il·lustrar aquest punt feu que 

els alumnes parlin sobre la moda a la roba dels seus companys. 

• Com a pràctica, demana als alumnes que creïn un personatge específic, evitant estereotips. 

• Crea una fitxa de vestuari amb les mesures de cada intèrpret. 

• Cerca bosses i / o caixes per etiquetar amb el nom de cada intèrpret i col·loca-les en l'àrea de 

vestuari. 

• Usant informació del text, elabora una fitxa amb totes les referències que tingues sobre cada 

personatge.  

• Elabora una fitxa del vestuari que cada personatge portarà amb tots els components de roba visibles. 

• Decideix el vestuari de cada personatge. En establir un criteri, justifica la teua elecció del vestuari 

comprovant si assoleix els objectius marcats. Els criteris normalment es divideixen en dues parts: 

1. Eleccions: 

a) Tipus de tela (textura) 

b) Color 

c) Tipus d'entallat 

2. Detalls específics: 

a) Com de car és un objecte? 

b) És fàcil trobar-lo? 

c) ¿Se li donaria un ús especial? 

d) És versàtil? (Pot usar-se amb diversos propòsits). 



• Treballa amb el Director de Producció, organitzant una trobada amb els intèrprets per designar el 

vestuari. 

• En aquest moment, estableix si l'intèrpret en qüestió o altres membres de l'elenc tenen el tipus de 

vestuari requerit. Dóna-li als intèrprets una data límit perquè porten els seus vestidors al centre.. 

• Avalua si necessites millorar alguns vestidors a mesura que comences a treballar amb ells. 

• Un cop tens el vestuari, el treball es dividirà en dues parts: 

1. Preparació: Assegura't etiquetar cada cosa indicant que vestidor correspon a qui i la seua 

procedència, perquè l'actor puga trobar fàcilment i tu sàpigues a qui tornar un cop finalitzades les 

representacions. Guarda tots els elements d'un mateix vestuari en la mateixa bossa o caixa, amb el nom 

del personatge escrit en una etiqueta gran, perquè l'actor ho vesga fàcilment. 

2. Seguiment: És el que "li passa" al vestidor durant la representació. Has de fer una fitxa per 

vestuari contestant a aquestes preguntes: 

a) On se situa el vestuari al començament de la funció? 

b) Durant quin part de la representació l'actor hi posa? 

c) Hi ha canvis ràpids? Quan i on tenen lloc? 

• Es farà una passada de vestuari quan finalment el director doni el vistiplau. Avalua els resultats i 

assegura't que cada un dels elements de vestuari assoleix els objectius marcats per ambdós, 

dissenyador i director. ¿Atén el vestidor a un criteri? És efectiu? Serà en aquest moment en el qual 

es produeixin retocs o es suggereixi alguna modificació especial. 

 

3. TERMINOLOGIA.- 

-Vestuari: Tipus de vestit utilitzat per un actor per mostrar aspectes del seu personatge.  

-Prova de vestuari: Tots els intèrprets en fila, ensenyen els seus vestits al director i dissenyador perquè 

puguin veure com queden, si cal fer algun canvi, si falta alguna cosa. 

-Factors externs: Condicions externes al cos del personatge com a condicions socials, època de l'any, 

moment del dia, edat del personatge, etc. 

-Factors interns: Característiques que parlen del que fa característic a un personatge, incloent 

les seves actituds, els seus estats d'ànim, pensaments, sentiments. 

-Mesures: Talles i dimensions del cos. 

-Recorregut (del vestuari): El que li "passa" al vestidor, el recorregut que fa durant els assajos 

i representacions. Els llocs on està just abans de començar i durant la representació, així com canvis, i 

les parts on l'actor el porta posat. 

 

 

 

 



4. COMPETÈNCIES.- 

• Estudi de disciplines d'entorn (ciències) 

• Mesures matemàtiques 

• Investigació sobre textures, dissenys, colors (art) 

• Distinció de diferències entre colors, textures, teixits 

• Distinció entre roba ordinària, moda i vestuari apropiat per a l'escena 

• Aprenentatge de diverses civilitzacions a través del vestuari (teixits, vestits, etc. Estudis socials) 

• Desenvolupar habilitats organitzatives 

• Desenvolupar i reforçar habilitats comunicatives 

• Trobar materials necessaris 

• Resoldre problemes 

• Transformar paraules en imatges 

• Desenvolupar habilitats motores 

• Desenvolupar respecte i cura per la roba, maquillatge apropiat i bona higiene personal. 

     

 

 

 

 

 



MAQUILLATGE I  CARACTERITZACIÓ.- 

  

1.OBJECTIUS.- 

• Adonar-se que la raó més important per caracteritzar és la d'ajudar al públic, que normalment està 

lluny, a veure les cares dels intèrprets i enterar-se de les seues característiques individuals. 

• Aprendre que les cares dels intèrprets són el més immediat que veu el públic, i per tant la seva 

primera impressió, i que amb l'ajuda de la caracterització a través del maquillatge es poden expressar 

els atributs del personatge. 

• Conèixer que a través del maquillatge es poden ensenyar i emfatitzar els trets facials: ulls, pòmuls, 

boca, nas i cabells. 

• Saber que  el maquillatge  restaura el color natural de la cara quan s'usa llum teatral. 

• Aprendre que hi ha diferents tipus de maquillatge que s'usen en diferents parts de la cara. 

 

2.MATERIALS.- 

Diferents tipus de maquillatge, els quals haurien de guardar-se junts en un maletí de maquillatge. 

 

3.PASSOS A SEGUIR.- 

3.1. Obtindre permís.- Demana per escrit permís als pares per maquillar als alumnes abans d'aplicar el 

maquillatge, per evitar casos d'al·lèrgies. 

3.2. Preparació.- 

El professor ha de guiar l'alumne maquillador a través del següent procés: 

• Durant la primera setmana, fes una fitxa amb cadascun dels intèrprets. Quan l'intèrpret tingui 

assignat ja un personatge, afegeix el color de la seva complexió. Indica si és noi o noia, i escriu el nom 

del personatge al costat del nom de l'actor. 

• A la fitxa de maquillatge, escriu que tipus de pèl té (arrissat, llis), el seu color, i com ho porta. 

Dibuixa la forma de la seva cara (quadrada, ovalada, circular, etc.). 

• Aconsegueix els materials: Mira la següent llista per verificar que tens tot: examina cada cosa en el 

set de maquillatge i familiaritza't amb els seus usos: 

• Maquillatge 

- Maletí de maquillatge (taper o caixa per guardar les coses) 

- Mocadors de paper 

- Forquilles 

- Gomes del pèl 

- Passadors 

- Aigua (en cas que no hi hagi aixeta a la classe, agafa un recipient). 

 



- Tovalloletes facials 

- Crema netejadora i loció de nadons 

- Tovalloles velles (almenys tres) 

- Samarreta vella o bata 

- Sabó per a la cara 

- Drap de vinil 

• Organitza una classe com sala de maquillatge: determina on estarà situada per als intèrprets. Si la 

classe escollida està bruta, neteja-perquè estigui arreglada i sigui agradable. Si no té miralls, 

aconsegueix alguns i col·loca'ls. Posa't d'acord amb el dissenyador de vestuari per a l'ús d'aquesta 

classe, ja que tots dos haureu usar el mateix espai. Si no hi ha cap aula disponible, aconseguir algun 

lloc (passadís, cantonada), però assegura't d'organitzar bé l'espai ja que hauràs de treballar-hi. 

• Familiaritza't amb l'ús del maquillatge practicant amb algun company, preferiblement un altre 

maquillador. 

Però si ets l'únic, practica amb companys de producció o el director d'escena. Varia els 

usos per aconseguir diferents estils. No facis servir massa maquillatge alhora, amb poc pots fer 

molt. Un cop hagis desenvolupat una bona habilitat, comença a treballar amb els intèrprets. 

• Quan el text estigui preparat, reuneix-te amb el director per discutir idees sobre els personatges. Has 

d'escriure en les fitxes individuals les decisions concretes preses sobre cada personatge. 

• Troba la manera d'aclarir més el personatge que l'intèrpret representa amb l'ajuda del maquillatge. 

Anota en els teus formularis algun detall sobre cada personatge. També escriu les teves idees sobre el 

maquillatge que creus que pot portar cada un. Respon a les següents preguntes per a cada personatge: 

-Quant maquillatge ha d'usar-? 

-Algun color especial? 

-Algun efecte especial? 

-¿Sua molt l'intèrpret? Això pot produir que el maquillatge es corri. 

 

3.3. Aplicació.- 

1. Per a les sessions de pràctica i per abans de les representacions, el maquillador de col·locar els 

materials que utilitzarà ordenats i on els pugui agafar ràpida i fàcilment. 

2. Rentar-se bé les mans utilitzant aigua i sabó 

3. Utilitza la crema netejadora i els mocadors de paper per netejar la cara de l'intèrpret (amb molt 

cura en la zona dels ulls). Retirar bé el producte, però deixant una fina capa de crema a 

la cara (això fa que es tregui el maquillatge més fàcilment després de la funció) .Si l'actor és 

al·lèrgic a la crema netejadora, fer servir loció de beu o oli com a alternativa. 

4. Aplicar la base. L'estendre usant una esponja amb maquillatge. Diluir-la amb una altra esponja 

humida. 



Assegurar-se que la base cobreix orelles i coll. Si l'intèrpret porta una samarreta de màniga 

curta, maquillar també braços i mans. Si al maquillar s'obliden de les orelles i el coll, semblarà 

que l'actor porta una màscara. 

5. Utilitza línies blanques per fer més gran el contorn d'ulls (opcional per a nens pel perill de treballar 

prop dels ulls). 

6. Aplicar perfilador marró o negre sota de les línies blanques. 

7. Si és possible, aplicar ombra d'ulls en la parpella. Per això, els intèrprets han de tancar els ulls. 

8. Aplicar punts de llum blanca (reflexos) a les cantonades dels ulls (així defineix els límits de l'ull). 

9. Aplicar màscara de pestanyes. Quan es fa, igual que passa amb el perfilador, l'intèrpret 

ha de mirar cap amunt. 

10. Pintar les celles amb un llapis de cella. Assegurar-se que no està molt afilat. 

11. Realçar els pòmuls, si cal, amb coloret 

12. Aplicar pintallavis i afegir uns tocs de coloret a les cantonades de la boca. 

13. Un cop estiguem satisfet amb el maquillatge de l'intèrpret, aplicar pols translúcids per fixar. 

 

CONSELL: Com actuar després de l'actuació: 

S'ha de retirar tot el maquillatge immediatament després de la representació. S'han d'usar 

tovalloletes de paper i sabó facial per netejar suaument cara i coll. 

 

La sala de maquillatge s'ha de netejar en profunditat un cop s'acaba de treballar. S'han de rentar i 

assecar totes les esponges i aplicadors. (No guardar les esponges quan estan encara humides). Tots 

els recipients han d'estar tancats. Si això es fa adequadament, el material durarà molt més. 

És fàcil que el maquillatge es faci malbé si no es guarda correctament. 

 

4.TERMINOLOGIA.- 

-Base: Maquillatge per a la cara que s'utilitza per tornar-li el color natural que es "menja" la llum dels 

focus. Has de trobar la base adequada a la complexió de l'actor. 

-Coloret: Accentua els pòmuls. 

-Perfilador d'ulls: S'usa per destacar el contorn de les parpelles. Es divideix en tres categories: ivori, 

per engrandir les parts blanques, marró fosc per delimitar la part inferior, i marró clar per als plecs 

superiors de l'ull. 

-Llapis de celles: S'usa per enfosquir i ressaltar les celles. 

-Ombra d'ulls: S'usa per ressaltar alguna cosa en el personatge i donar color. 

-Maquillatge: El maquillatge inicial que s'aplica a la cara i coll. Ha de ser concorde al to de pell de  

l'actor o actriu. 

-Punts de llum: S'aplica directament als pòmuls del personatge i al centre del nas. 



-Pintallavis: S'utilitza per accentuar la boca i ressaltar de la resta de la cara. 

-Màscara de pestanyes: Fa que les pestanyes siguin més espesses i visibles. 

-Pols translúcids: Fixa el maquillatge perquè no taqui. 

-Pols rojos: Utilitzar en lloc del coloret de manera suau per accentuar els pòmuls i la estructura facial. 

-Ombrejar: S'usa per fer el contorn de la cara del personatge. S'aplica a banda i banda del nas, sota 

els pòmuls i sota la mandíbula. 

 

5.COMPETÈNCIES.-  Els alumnes aprendran a: 

• Reforçar habilitats i coneixements sobre formes geomètriques. 

• Reforçar habilitats i coneixements sobre textures, disseny i color. 

• Aprendre sobre les diferents civilitzacions i cultures. 

• Reforçar habilitats bàsiques de salut i higiene. 

• Traduir la paraula escrita en expressió visual. 

• Augmentar habilitats organitzatives. 

• Desenvolupar i reforçar habilitats de comunicació no verbal. 

                       

 



ELECTRICISTES / IL·LUMINADORS.- 

  El propòsit de la il·luminació és el de donar a llum l'àrea de la representació, focalitzant en 

els punts d'atenció de l'acció dramàtica i creant atmosferes. Aquesta secció tracta del criteri que 

governa cada decisió a l'hora de fer un disseny de llums per a un espectacle: 

1. Il·luminació: Pot el públic veure els actors i l'acció? 

2. Focus: ¿Mirarà el públic al lloc on ocorre l'acció? 

3. Atmosfera: Com se suposa que s'ha de sentir el públic? 

  La secció d'il·luminació també conté informació pràctica sobre electricitat que pot aplicar- 

immediatament tant a l'escenari de l'obra del col·legi, com a casa. 

No obstant això, hi ha dues regles molt importants tenir en compte en aquest treball:  

1. Cada alumne ha d'entendre perfectament la relació entre volts i ampers i de com l'energia es 

talla des de la font al focus o un altre element d'il·luminació. 

2. No se li permetrà a cap alumne endollar les peces de l'equip a menys que el professor ho haja 

revisat i endollat prèviament. 

 

1. OBJECTIUS.- 

• Entendre que la funció de la il·luminació en el teatre és la de proporcionar llum i ressaltar ala acció 

que es desenvolupa en escena i crear atmosferes i donar-li focus d'atenció a llocs concrets. 

• Entendre, construir i utilitzar equipament d'il·luminació apropiat per a l'espectacle. 

• Aprendre sobre l'energia i els perills potencials de l'electricitat. 

• Entendre els conceptes de volts, amperes, watts i ohms i les seves interrelacions. 

• Fer un dibuix esquemàtic que mostri la distribució de l'energia elèctrica d'un edifici. 

• Entendre la funció dels fusibles, curtcircuits i reguladors de voltatge. 

• Dissenyar i construir un set de focus i un panell regulador. 

• Entendre tota la terminologia rellevant per a la fabricació dels focus. 

• Instal·lar i utilitzar un panell de circuit elèctric. 

• Escriure i executar peus de llums. 

• Identificar i entendre el propòsit de les gelatines de colors. 

 

2.MATERIALS.- 

-Tornavís 

-Navalla afilada 

-Martell 

-Llaunes retallades 

-Llapis 

-Paper 



-Gelatines 

-Subministraments: 

-Endolls mascle i femella 

-Cable de diferent gruix 

-Cinta aïllant 

-Casquets 

-10 Llaunes (mida conserves) 

-Pintura negra en esprai 

-Allargadors (o mànegues) 

-Bases per a llums 

-Reguladors rotatoris de 600W 

-Interruptors 

-Bombetes de 100W 

-Massilla blanca 

 

3.PASSOS A SEGUIR.- 

Criteri Inicial:  

• Els alumnes han de participar en tot el procés des del principi (entenent l'electricitat), en la meitat 

(construint focus) i fins al final (operant focus), ja que és una activitat potencialment perillosa. 

• Els professors han de supervisar molt de prop cada pas de principi a fi. 

Els professors hauran de guiar els alumnes a través d'aquest esquema del procés: 

 

3.1 Entendre l'Electricitat.- 

• Aprendre els components del corrent elèctric. 

Hi ha quatre termes que han de dominar completament: volts, amperes, watts, i ohms.  

-Volts: Mesuren la velocitat o quantitat de pressió d'un corrent aquàtica / elèctrica. 

-Ampers: Mesuren la quantitat d'aigua / electricitat que es pot utilitzar. 

-Watts: Mesuren la quantitat d'aigua / electricitat necessària perquè alguna cosa funcioni. 

-Ohms: Mesuren la resistència de l'aigua / electricitat al corrent. 

• Aprendre com aquests components estan implicats en la distribució de l'energia: 

Volts: D'acord amb les teves necessitats faràs servir 110-120 volts 

Ampers: Utilitzaràs 15 o 20 ampers. 

Watts: Entre 1000 i 2000 watts. 

• Aprendre la relació entre aquests components: 

Hi ha una relació principal que hauràs de sempre tenir en compte sempre que treballes amb els 

elements luminotècnics: 100 watts = 1 ampere. Aquesta proporció no és exacta quan ens referim a la 



fórmula real, però treballa al teu favor. Si no estàs segur d'entendre aquesta relació, pren el següent 

exemple: 

Exemple: Tens deu bombetes de 75 watts en un dels teus aparells d'il·luminació, quants ampers són? 

Ja que 10 x 75 = 750 watts, i 100 watts = 1 ampere, llavors has 7,5 amperes. 

Això és important perquè normalment els endolls de paret són de 15 o 20 ampers; si els teus llums 

sobrepassen els 2000vatios o 20 ampers, corres el risc que salten els ploms, es cremi el circuit 

o fins i tot es pugui provocar un incendi. 

 

3.2. Construcció.- 

• Troba el quadre de circuit elèctric o caixa de fusibles del teu escenari. 

Quan ho obris, veuràs un panell amb una fila d'interruptors etiquetats; aquestes etiquetes indiquen el 

que cada interruptor controla, com estan dividits els circuits a l'escenari i la capacitat en 

ampers de cada circuit. 

• Aprèn els efectes de la il·luminació teatral.- 

Una de les maneres més simples i efectives de millorar la qualitat visual del teu espectacle és l'ús 

teatral de la llum: localització (focalitzar), intensitat (amb l'ús de reguladors i gelatines o filtres 

de colors) i selectivitat (llum quan vols que el públic miri i foscor quan no). 

 

REVISA L'EQUIP DE LLUMS ABANS DE UTILITZAR. 

• Construeix focus. 

• Construeix panells reguladors. 

• Localitza la font d'energia de la instal·lació i determina com vas a connectar el teu equip a ella. 

• Afegeix gelatines o filtres de colors apropiats al teu equipament. 

Prova llum rosa per comèdia i una atmosfera o estat d'ànim alegre i acció. L'ambre és per drama i 

atmosfera de normalitat, i llum blava per un estat d'ànim ombrívol i una atmosfera de tristesa. 

 

3.3. Funcionament.- 

• Escull el lloc per posar l'equip de llums amb el director 

• Escriu els peus de llums per al director. 

• Practica peus de llums. 

• Desenvolupa procediments per abans i després de la representació. 

• Executa peus durant la representació seguint les instruccions del director d'escena. 

 

 

 

 



4. TERMINOLOGIA.- 

-Ampers: La quantitat d'energia disponible. 

-Diferencial: Dispositiu per interrompre el circuit elèctric quan hi ha una sobrecàrrega de corrent. 

-Corrent: El flux d'electricitat. 

-Regulador: Dispositiu que fa variar la intensitat de la llum. 

-Electricitat: Font d'energia. 

-Fusible: Dispositiu que interromp un corrent elèctric quan aquesta supera un càrrega elèctrica donada. 

-Gelatines (o filtres): Un full de color que es col·loca sobre les llums per produir diversos colors i 

efectes en escena. Un mitjà de color a través del qual pot passar el espectre de llum. 

-Il·luminació: El procés de ressaltar alguna cosa amb llum o fer-lo més lluminós o clar. En 

termes físics, el procés d'il·luminar a través de l'ús de bombetes, espelmes, etc. 

-Fosc: Apagat de totes les llums, com "llums fora". 

-Ohms: La quantitat de resistència del fluid d'energia. 

-Assaig tècnic: Un assaig en què l'equip tècnic està present i treballa a identificar i resoldre problemes 

que puguin aparèixer durant la representació. Els actors generalment no estan presents, i si ho fan, 

només donaran els peus de text als membres de l'equip. 

-Volts: La rapidesa amb la qual el corrent flueix. 

-Watts: La quantitat d'energia que es necessita perquè una cosa funcioni. 

 

5. COMPETÈNCIES.- 

 • Desenvolupar conceptes matemàtics superiors a través de l'aplicació concreta de conceptes 

abstractes. 

• Fer servir números abstractes en situacions de la vida real. 

• Fer ús d'habilitats de computació (suma, resta, divisió, conversió, proporció) 

• Treballar fraccions, decimals i nombres enters. 

• Treballar amb mesures lineals i les seves aplicacions pràctiques. 

• Entendre el concepte de la reflexió i la refracció de la llum. 

• Identificar alternatives i opcions adequades per a una situació donada. 

• Obtenir, organitzar, analitzar i sintetitzar informació. 

• Desenvolupar vocabulari. 

• Desenvolupar habilitats de pensament lògic i seqüencial. 

• Desenvolupar habilitats motores. 

• Desenvolupar habilitats organitzatives. 

• Entendre la necessitat i el valor del treball en equip. 

 

 



6. CONSTRUCCIÓ DE FOCUS.- 

1. Talla les llaunes de cafè per la meitat. 

2. Després de tallar-dobla les dues meitats cap enrere i cap endavant per quese trenquin i les 

puguis separar. 

3. Talla un mig cercle d'una de les dues bases. Utilitza cinta adhesiva per cobrir les vores que 

acabes de tallar. 

4. Distribueix les llaunes en un tauler, en un màxim de quatre llums per tauler, i clávalas. 

5. Fabrica un allargador d'uns 30 cm. més que el llarg de la taula en què vas a muntar les llums. 

Col·loca el allargador sobre la taula i fes una separació d'uns 5 cm. en el cable just on les 

bases de les llums es van a col·locar (fes una incisió, però NO CORTS EL CABLE). 

6. En les dues meitats de la separació pela 2.5 cm del cable (sense tallar-). 

7. Enrotlla cada meitat voltant de la vora del cargol en el casquet de la llum de cada base. 

8. Cobreix els cargols i el cable amb massilla. 

9. Cargola les bases al tauler (SENSE CARGOLAR EL CABLE). 

10. Pinta el revers de la llauna amb esprai negre (no pintis l'interior de la llauna). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENTALISTA .- 

                  El paper de l'historiador o equip de documentació és fer el procés de la idea, 

desenvolupament i execució visible a tots. Això s'aconsegueix a través d'entrevistes individuals, 

fotografies, i la col·lecció d'esborranys i revisió del treball de cada departament. Aquests materials es 

presenten més tard en una exposició, i finalment es s'arxiven per representar el procés complet i el 

producte de l'obra de la companyia de òpera.  

                  Els suggeriments creatius del documentalista sobre com pot usar cada un el seu diari 

d'òpera, afavoreixen les entrades globals al diari que es poden usar per a una presentació posterior dels 

efectes positius del procés. 

                  L'exposició, l'arxiu i els escrits del personal produïts proporcionen un trampolí per a 

l'avaluació de l'aprenentatge individual durant el procés, alhora que ajuda a desviar l'èmfasi natural 

que en una producció de teatre centra la representació com a esdeveniment principal. 

 

1.OBJECTIUS.- 

- Entendre les relacions d'una organització en les seves moltes parts. 

- Augmentar la consciència del procés i de la seua importància en una cia dirigida a un fi concret. 

- Desenvolupar habilitats d'organització 

- Entendre la diferència entre història escrita i oral. 

- Ser conscient del paper d'interpretació d'un historiador. 

- Aprendre el bàsic sobre el disseny d'una exposició. 

- Aprendre que el llenguatge estimula el pensament. 

- Crear preguntes que facin pensar. 

- Comprendre que els materials i els esborranys que no es consideren com producte final. 

- Aprendre els elements bàsics d'una entrevista reeixida. 

- Aprendre el bàsic sobre fotografia. 

- Entendre la necessitat d'organitzar i planificar per aconseguir resultats. 

 

2. MATERIALS.- 

-Carpetes de paper.  

-Llibres de composició. 

-Càmera digital.  

-Llapis, paper.   

-Calendari. 

-Grapadora, bolígrafs, llapis, cartolina 

-Gravadora. 

-Accés a fotocopiadora. 



3. ORDRE.- 

3.1. Obtindre permís per fotografiar.- Cal tindre autoritzacions escrites dels pares per a tots els 

membres de la companyia abans de començar a fotografiar. El professor guardarà aquests impresos. 

3.2. El diari.- A l'anunciar la fundació de la companyia cal lliurar a cada estudiant un llibre de 

composició. Pensa en utilitzar un llibre de composició sense línies per animar els estudiants tant a 

dibuixar com a escriure. 

3.3. El llibret.-  L'ordre indica que el llibret de l'equip de documentació proporcionarà una estructura 

clara per ensenyar aquest treball. Els impresos per a les entrevistes inicial i final, així com el registre 

del departament setmanal es proporcionen per a la seua distribució. Fixa't que s'ha deixat espai al 

registre setmanal per al logotip de la companyia una vegada que s'haja creat. 

 

4. TERMINOLOGIA.- 

-Arxiu: el registre de documents històrics d'una institució o el lloc on es guarden aquests documents. 

-Autobiografia: història d'una persona explicada per ella mateixa. 

-Exposició: presentació que informa els espectadors sobre un tema. 

-Neteja: Organització dels elements i llocs després de l'última representació de l'òpera. 

-Horari setmanal: horari dels esdeveniments de la cia que tindran lloc durant una setmana en concret.  

-Entrevista: conversa formal dirigida especialment per obtenir informació. 

-Diari: registre diari dels esdeveniments o les reflexions personals. 

-Carpeta: funda per guardar fulls solts o dibuixos, etc. o una col·lecció de dibuixos, papers. 

-Horari de producció: agenda de etapes i objectius de les parts individuals de la companyia que es 

s'afegiran a la producció final. 

 

5. COMPETÈNCIES.- 

 Els estudiants aprendran: 

- Augmentaran el seu vocabulari. 

- Assumiran responsabilitats 

- Entendran les nocions bàsiques de Comunicació oral composició fotogràfica 

- Entendran que la llengua pot expressar les idees d'organització de la informació 

- Desenvoluparan habilitats de - Entendran les nocions bàsiques del disseny. 

- Desenvoluparan habilitats de programació d'edició. 

-Treballaran sols i en equip.  

- Entendran l'estructura i organització operatòria d'una òpera. 


