
GUIA PER A ELABORAR UNA GUIA PER A ELABORAR UNA GUIA PER A ELABORAR UNA GUIA PER A ELABORAR UNA 

CRÍTICA CRÍTICA CRÍTICA CRÍTICA     DE  CINEDE  CINEDE  CINEDE  CINEMAMAMAMA    
 

 
 
1.- FITXA TÈCNICA 
 

    TítolTítolTítolTítol    

    Director /aDirector /aDirector /aDirector /a    

    Actors i actrius principalsActors i actrius principalsActors i actrius principalsActors i actrius principals    

    Nacionalitat i anyNacionalitat i anyNacionalitat i anyNacionalitat i any    

    

    

 
2.- ANÀLISI DE LA PEL·LÍCULA 
 

a)a)a)a)    TemaTemaTemaTema        i ji ji ji justificació del títolustificació del títolustificació del títolustificació del títol    

b)b)b)b)    Síntesi de l'argument: Síntesi de l'argument: Síntesi de l'argument: Síntesi de l'argument: desenvolupament de l'acció    

c)c)c)c)    Estudi dels personatges:Estudi dels personatges:Estudi dels personatges:Estudi dels personatges:    

        1.1.1.1.    principals / secundarisprincipals / secundarisprincipals / secundarisprincipals / secundaris    

        2.2.2.2.    retrat:  retrat:  retrat:  retrat:  traços físicstraços físicstraços físicstraços físics        / caràcter/ caràcter/ caràcter/ caràcter    

d)d)d)d)    Espai / tempsEspai / tempsEspai / tempsEspai / temps    

e)e)e)e)    Narració: Narració: Narració: Narració: lineal, flaix back, veu en off,... 



    

 

3.- RECURSOS CINEMATOGRÀFICS 
       

a)a)a)a)    Efectes especialsEfectes especialsEfectes especialsEfectes especials    

b)b)b)b)    Vestuari i maquillatgeVestuari i maquillatgeVestuari i maquillatgeVestuari i maquillatge    

c)  Bc)  Bc)  Bc)  BSOSOSOSO    

d)d)d)d)            FotografiaFotografiaFotografiaFotografia    

e)  Muntatgee)  Muntatgee)  Muntatgee)  Muntatge    

    

    

 

4- VALORACIÓ PERSONAL 
 

a)a)a)a)    TemàticaTemàticaTemàticaTemàtica    

b)b)b)b)    Relació amb el tema / obres treballades a classeRelació amb el tema / obres treballades a classeRelació amb el tema / obres treballades a classeRelació amb el tema / obres treballades a classe    

c)c)c)c)    Si és unaSi és unaSi és unaSi és una    adaptació d'una obra literària,adaptació d'una obra literària,adaptació d'una obra literària,adaptació d'una obra literària,    valoració d'aquestavaloració d'aquestavaloració d'aquestavaloració d'aquesta    

d)d)d)d)    Originalitat de la pel·lícula.Originalitat de la pel·lícula.Originalitat de la pel·lícula.Originalitat de la pel·lícula.    

e)e)e)e)    Transcendència de la pel·lículaTranscendència de la pel·lículaTranscendència de la pel·lículaTranscendència de la pel·lícula    

f)f)f)f)    OpinióOpinióOpinióOpinió    
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