
Educació Visual i Plàstica

LA NARRACIÓ AUDIOVISUAL __ El guió tècnic

GUIONISTES I EQUIP DE RODATGE:
-Càmera:
-Director/a:
-Script:

-Actor 1:
-Actor 2:

TÍTOL:   DESPLAÇAMENT  

GUIÓ LITERARI (grup 1)
SEQ 1: EXTERIOR. PATI. DIA. Un/a noi/a està bevent aigua a la font. Quan acaba mira al 
camp de futbol  i  hi  veu una pilot  al  vell  mig.  Seguidament  es  dirigeix  cap allà.  Baixa  les 
escales, camina fins al centre i agafa la pilota.

GUIÓ LITERARI (grup 2)
SEQ 1: EXTERIOR. PATI. DIA. Un/a noi/a recull papers al pati a la zona de la balla del darrera 
de la porteria del camp de futbol. Primer recull un paper prop del xiprer, després va desplaçant-
se pel costat de la balla, al mig recull un altre paper i va tirant fins a baixar les escales que van 
al  menjador.  Al  peu  de  l’escala  hi  ha  un  altra/e  noi/a  que  també  recull  amb  una  bossa 
d’escombraries. Aquest li posa les coses que ha recollit dins la bossa.

GUIÓ LITERARI (grup 3)
SEQ 1: EXTERIOR. PATI. DIA. Un/a està asseguda a la dreta de l’entrada de la porta de 
l’institut sota les finestres de secretaria. S’aixeca agafa la motxilla i tira cap a baix. Fa tot la 
baixada i després les escales. Al final de les escales es troba amb algú, s’atura i es posen a 
xerrar.

GUIÓ LITERARI (grup 4)
SEQ 1: EXTERIOR. PATI. DIA. Un/a surt de l’edifici on hi ha la biblioteca. Camina com si anés 
cap a dalt. Al davant de les finestres del menjador es troba un llibre a terra. L’agafa, mira quin 
llibre és i si hi ha nom i després torna a recular com si sabés de qui és el llibre i li vol tornar. 
Torna a obrir la porta de l’edifici de la biblioteca i puja les escales cap a informàtica.

GUIÓ LITERARI (grup 5)
SEQ  1:  EXTERIOR.  PATI.  DIA.  Un/a  passa  pel  caminet  que  hi  ha  darrera  l’edifici  de  la 
biblioteca que porta al pati del darrera. Va cap a la porta de baix, mira cap a fora a través de la 
reixa. Després recula i va cap a les escales que hi ha enganxades a l’edifici. Puja fins a dalt i 
s’hi asseu.
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