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1- Això vol dir que aquesta seqüència és la tercera 
d’aquest capítol. Un capítol acostuma a tenir entre 
13 i 15 seqüències. Les altres abreviatures ens 
indiquen que l’escena passa en un espai interior i 
que la il·luminació ha de simular llum de dia.

2- Després de repassar el guió escrit s’ha decidit 
canviar el set de gravació i passar la seqüència de 
la cuina a la sala.

3- L’hora ens dóna una idea de la llum que hem de 
simular i ens ajuda a controlar els ràcords de llum i 
de caracterització.

4- Titular per situar-nos en l’acció.

5- Personatges que hi apareixen.

6- Càmera 2 fa travelling lateral.

7- Indicació per a l’actor.

8- Mapa de posicions de la càmera i moviments 
dels actors en l’espai.

9- Pla general de conjunt, és a dir, que reculli els 
dos personatges.

10- La càmera 1 fa un pla mitjà d’escorç per 
ensenyar el Sergi. L’escorç és una posició de la 
càmera respecte a l’objecte que està entre un pla 
frontal i un lateral.

11- Canvi a la càmera 3 que fa un altre pla mitjà 
d’escorç per ensenyar en Casellas.



12- La fletxa que ocupa tota la pàgina vol dir que 
es manté l’alternança de canvis de plans plantejats 
en la pàgina anterior.

Per tant, durant la conversa entre els dos 
personatges la càmera 1 anirà donant plans en 
escorç d’en Sergi i la càmera 3 farà el mateix amb 
en Casellas. 

13- El final de la fletxa indica que es trenca la 
dinàmica planificada fins al moment.
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14- La càmera 3 recull en Casellas amb un pla curt 
en escorç. Com que venim d’un pla mitjà, això vol 
dir que el càmera haurà de tancar el pla.

15- La càmera 1 fa el mateix que la càmera 3, és a 
dir, tancar el pla per donar una imatge més 
propera (pla curt) d’en Sergi, també en escorç 
(PCE)

16- La fletxa torna a indicar una alternança de 
plans curts entre la càmera 1 i la 3.

17- Segons aquesta planificació, la seqüència 
s’acaba amb un pla general de conjunt, és a dir, 
que ensenyi les accions dels dos personatges.
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